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ΤΟΥ ΤῸΝ ἌΨΙΟΙΣ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜΩ͂Ν 

ΒΑΣΙΛΒΕΙΟῚ, 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ͂ ΚΑΙΣΑΡΕΙ͂ΑΣ 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΊΑΣ, 

ΤΑ ΕΥ̓ΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΒΑΝΟΤῚΙ ΡΑΤΆΪΒ ΝΟΒΤᾺῚΙ 

ΒΆδΙ141ι 
ΟΡ ΑΕΒΑ ΘΑΡΡΑΘΠΟΟΙ ἡ: 

ΑΒΟΗΒΙΕΡΙΒΘΟΟΡῚ 

ΟΡΕΒΑ ΟΝΝΙΔ. 



τανόβταν Ε᾿ 

τ Η μ ΜΎΘΩΙ 1. ̓κωντλῆνε. ΤΉΝ ΕἸΣ τ ἘΣ 

Δ γκι ἀνκηγης ζῆ Κλδυεα, ἀπύχφς, ΤῊΑΜ ᾿Ξ 



ΡΕΑΒΑΤΊΙΟ.. 

1. Ἠοάϊο Υἱβϑηί πη ΧΙ Π18 ΘΠ Π]0η 65 Πονδὸ : ΠΘ0 Θὲ [Ὁ 6 ποϑβίγᾶ ἐίαίθ Ἡ]]υην Εἰ 6 ἰατροῦ σΘηι5 ς 
ἴῃ 400 ΡΙῈ5 Ῥοδίζιπη 51 Ορϑι ἃ ἃ0 5[.}1 ἃ]0 ΘΠ 15. ΝΘ Ο. Ἰἃ ΤΠ] ΡιΠὴ οἰ δ πὶ νἱαθυὶ ἀδροί, 
ΟΌΠῚ ΠΪΠ}] (ὉΓ(6 ἀρίΠ15 δΐ τ{}1Ππ|5 84 ΠΟΠὰ δίπαἃ ΡΡΟΙη ΟΠ ἃ Θχοορ αὶ ροβϑιί. ἩΟΙΪ ΘΠ] «αὶ 
Δ ποθοί,, ἃΡ ΘΙ ΓΟΓ [ὉΓΘ ΠΘΠΔΪΠΘΠῚ , 51 560 ΠῚ Ῥᾶ 1110 ἃἰ(ΘΠ [15 τρία νοῦς, θυ πηιη)., ααδηίὰ 
α{ΠΠ|{85 ΘΧ ΠΟΥΪ5. ΘαΙ ΟΠ 115 δοσθαάδί : ἀθἰη46. 48 Π| {ΟΠ ΠΠΠ 510 ἴῃ ΠΌΤΟΝ. ἃ) ἱΠΠῸΠΊΘΡΙ5 
ΤΟ Ι15 ΘΧΡΌΓΒΔΙΟΒ5. ἱποίάθγο. ΗΪπο [δοίατη,, ηἰ ἴΆ ΠΟ, αἰ ΠΟΟ 50 ΥἸΡΕΙΟΠ 5. ΘΘΠῚΙ5 (ἀπ ἱπΊρΘη86 
Ἰαυαθίμν ἃ ΟἸ ΠΡ Ε15, δὶ Βα ΠΕΪΒ4 6 ΙΔ ΠΟΓΘΠῚ ΔΙ ΘΓ Ϊ15 ΙΔ ΠΟΤ 6 τηϊπαὶ σαπάθαί . ὙΘΠ{π6 

5{Π|Ὶ 0505 ἢ ΠΘΠΟυ θη 5:5] ΠΟΔ(ΙΟΠ6 Π]Δ 515 ἃ0 ΤηΔ 95 8 Θ᾽ Π5ΠΊ0(] δἰπ πὶ ἱποϊ[ἃΓθ. 

2. ΠΟ ΠΙΘΟῸΠῚ ΟἸΠῚ ΓΘΡΕΪΆΓΘΠ., ΘΟΘΡῚ Θἵ 'Ρ058.. πη] ΟΓ ΠῚ ΘΧΘΙΊΡΙΟ., 46 πογὰ ΔἸ 4π8 δα ]- 

(10η6 δον παπᾶ οΟρὶίαΓθ. ΥἹΧ δυ{6 ΠῚ ΓΏΪΠΪ., Ο ΠῚ 5ΘΠη6] ἰΐᾷ ΔηΪΠ.Π1ΠΊ Πα ΙΧ 5561 ΠΊΘΙΠΊ, 46 
ΟΡΘΓΘ 56]15 6 Πη0 (6 ] 6 Ρᾶγο ΠἰΙουϊξ. Ἐὰ δέ ΘηΪΠ}Ὶ ΒΆ51Π1 ΟρΡΘΓΙΙΠ1 ἴατηᾶ δίψπ οχἰβεμηδίϊο, αἱ 
᾿πηροία αιιοάδηη πιὰ δ ]5 απ ἀΘ]θοίιι ἃ Θἃ ΤΕΓΒΙ5 ΘἀΘη1ἃ ΠΊΡῈ]Β5115 5[η1. ΠΘβ ἀθυ πη ἃπρ6- 
Ῥαΐ φαυϊα χα! ΙΘροθαπι., φαϊ χα! δα Ἰο)ὰπι 46 ΒΆΒΙΠΟ ΜΆΡΠΟ. ΠΆΡΑ, Θ.1ΠῚ γοὶ ΓΘ βίδης5- 
51Π|15 τ ρος ΟΥΓΙΟΓΙΡ115 ἃπίοροηϊ,, ῬΟΘΡΊΟΙΙ, ΠΤ γϑῖθ, Ἰβοογδί!, ῬΏΔΙΘΓ ΘΟ, Ποηηοβίμθηϊι. ΕΓ σοογία 

ΒΆ51Π10 ποϑίγο,, ΟΠΠῈ 675 βουρία δ βοβίθιοϑ {γα ΠΒ θὰ 5Πΐ. ΟΡ(ΪΠ16 ΘΟπϑιξαπη [{||556 ἀγΌ ]- 

ἴτον. Εδ 6Π]πὶ (δ η{15 ἰδ] 5 Θχί γα ὃχ ἈΠ 16 1115 ΠΟΠΏΠΠΠ, αἰ ΟΡΘαῚ ροίαἰββθηΐί τη ΟΠ 

ΟΙΠΠΘΠΊ ΘΧΟΘάΘΓΟ, οἱ Πθ ΤηΔ]οΓὰ ΡΓΘΟΙΟΑΓΘ : 506 απο ἃ {6 ΔΡΠΟΡΓΘΓΘ υἱ 6] ροίθγαί, 1ὰ 
Ιϑο 8 Π615 Ῥδίγι5 σΡΑΥ 5512} [10 15... Οἱ ὙΘΡΙΒΒΙ ΠῚ 6556., Οἱ ἃ} ΟΠΊΠΙ ΔΙ] (ΠΟ Π 6 Ὁ ]]Θ ΠΗ 55Ι 111} . 
515 ΤαΪΒα 6 ΟΟΕΠ}5 ΘΟΕ ηΪί. 

5. Εἰ αἰϊπα 8 Πᾶπο ῬΓΟΥΪΠΟΙΔΠ 5ΕΒΟΙΡΙ ΘΠ ΔΠῚ ΠῚΘ ΠΊΟΥΪ, Θχϑρθοίδίο θυ οσιπη. ΝΘα 
᾿πηΠ]Θ 0 58Π 6 ποΥὰ ΒΆ51} ΟρΡΘΡ μη ΘαΠ10 (8 Π| ἃν ]46 ἃ ἀοοἰἰ5. Θχϑρθοίαίαν. Οοηβίαί θηΐπ, 
αΕΘΟΙΠΊΠΙΘ Τὰ ΧΙΠΊΘ. ἃ ΒΔΟΓΑΓ ΠῚ [Π {ΘΓ γιιπ) δύ απ ρου πθηΐ, ἀορτηδία, οἰ ἰοὰ., ἰΡδα ο, 
ΠΙδίογ ἃ. αἸ5ΟΙθΡ}}η8.., ΘΟΓῸΠῚ 5016 η {18 ΠῚ} ΠΟῚ ἃ] ΠΠΠ 16 ΡΟ 15 ΧΆ 6 ΒΆ51Π1 δου! ρί5. Πδυσὶγὶ. ἘΠῤ 
Π8 ΠΟ ᾿ρ581 6556 Οἃ 158 ΔΙ ὈΙΓΓΟΓ., ΟἿ] ΟΥ̓ ΑΥ ΒΒΙΤῺΪ ἘΘΟΙΘ5Ι:5 Ῥαΐγο5, ᾿ρδὰ (Ό ΠΟΙ "α ΟΕ ΟυΙηΘηΐοδ, 
ΒΟΓΙΡΙΟΓΟ5 οἱ ατοθοὶ οἱ 1 (1Π| δουρί ΒΑ 511 4851] σοί! Π} αδΠΓ15 Τὰ ΧΊΠ15 ΙΔ) 15 Θχία]θ- 
τἸηΐ : ΦΌΟΓΙΙΠῚ ἰΘϑυ πο] ποίϊογἃ ϑαηΐ. ΦαδΠη τιΐ Θἃ ἰπ ΠΊΘΠΠΠΊ ῬΓΟΙΌΓΓΘ ΠΘΟΘ556 50. 

4. ΝΕΩῈΘ γθγῸ Ραΐα Πα Π| δϑὲ Γ65 50185 [ἢ ΒΆ511 5ΟΡΙΡ (15. ΙΔ ΔΑΓ] : Ἰδίᾳ οἱ ᾿'ρθὰ Ζαρα 
ΟΥ̓ ΔΙΙΟΠΙ5 Θἰθθαηίἃ., Βαδγιίαθ. ὈΟΡΒΡΙ οἰ ἃ5. ἸΠΟΓΘΟ ΒΠΠ15. Υ͵5. ῬΡΟΙ ΒΔ ΘΠ6Ι, ἀοοίρΙης ᾿ηἰθουία5. 
ΓΒ ΤῊΪΡΙΠΟὰ ΟἸΟΘΠΑῚΙ 51Ππ6. ὉΠ}Π|ἃ Γ(15 5: σΠἸΠοδίΙοΠΘ.. 5 Π]Πγ18ἃ ἴῃ ἰΓδοί 15. ΤΟΙ ΘΊΟΠΙ5. ΟΠ ΓΙ δι Πε 
ΠΥ ΒίθΓἢ5 οατὰ δίχαθ αΠΠσ θη. 510 πὶ ΠῚΠ1] γὙ6] ἃ [βία] 515. ἴῃ 6] 15 ΠΡ ἀΘΒΙ ΘΓ] ΡΟΒ556 
γἱἀοαίαν. 

ὅ. ΟἰΠα ΘηΪΠ1. α1ξ550. Θχροίϊ ροίθϑί ἴῃ Β851102 Νὰπι, αὖ 46 δου Πα ἃ 51168Π|.. ᾿ῃ Β 8511 
ΒΟΡΙΡΕΒ. ἸΠΥΘΠΪΔ5. ΠῸΠ Ρᾶποᾶ, (ας 86 ᾿ηἰθΡρΓ οἰ ΠΟ ΠΘ 1 ᾿5ΔΟΓ ΑΓ ΠΙΠῚ ΒΟΓΙΡ( ΓΛ ϑρθοίδηί. 

ἈΤ ΡεΙπητ5 ΤΟΠ}5 ῬΡΟΟ ἴῃ ἸποΘ πὰ ἃΠη0 1791, ΒΘοι 5 ΔΠΠ0 1733. αἱ  ]αθ σπγαηία Ὦ. {π]. ΘΔΡΠΪ ον. 
Ουἱ οἰπὶ 416 5 {πη}} ἃΠηὶ 172 ἀθοθββϑίββοί, [οι Οριι5 ἈΡ5ο νυ Ὁ. ΜΆγαπ,, [0Π10 [ΘΥ 10 δα το ἃΠη0 1730. 

ΛΑάἀάοπαα οἵ σου σθη ἃ ας Ὁ). ΜΓ δὰ οἉ] θην (6 } {11 οὐ αἱ] εἴπη γ ΠΠ}] 18. ἈΔ]ΘΟΘγαΐ,, ΠῸ5 ἴῃ 80 Πογἃ 
οὐϊίοπο δὰ ΘΑ] ΘΙ 51 σ. ] ΟΡ ΌΠ γΟἹ απ τη 5} Τ᾿ πη1ι8. ] 

ΤΟΥ͂. 1. 
Φ 



1γ, ΄- 

ΤΙ ΡΕΑΖΞΕΛΤΙΟ. 

ΙΧ σθο Ῥάγ απ οϑί, (γα 1015 πιοηπηθηΐα οἱ πη οἱ ᾿ηϑισϊα ἀρ ΒΔ 5 ΠῚ Οχϑβίαρο : αἸοϊ - 

Ροίοβί γουῖαθ, ΠΌΠΟ ΒΕΠῚΠΊΠΠῚ ΥἹΓῈΠῚ {ΓΔ ΠΠΠΟΠΙ5 Διο ΟΥ [ΓΘ ΠῚ ὈΓΩΘΟΙΡι16 βία Ὀ ΠΥ 556 5 ΟἸ1ΠῚ ΘΔ ΠῚ 
Περγοίϊοῖβ (ἃ Πη Ζ81 ᾿ΠΘΧΡΌΘΉ ΔΙ ΘΠῚ ΠΊΠΡΙΙΠῚ Β5ΘΠΊΡΘΙΡ ΟΡΡΟΒαζ. Οἰ8 ΠῚ τι διιηΐ, ας ΠΪ-- 
βίου πη (ΘΠΊΡΟΓΕΠῚ 1ΠΟΓΊΙΠῚ {Ππσίγαπ! ! Οιιοί απ ΘΔ Πο]σογπ ἃΐ ἨΦ ΓΘ Θογτπη [δοία (ΘΠ ΘΓ ἢ5 

οὈΡαία ἰδ ατϑηΐ. 51 ΒΆ51Ππ5 θὰ ΠΕ (ΘΓῚ5 ΠΟη ῬΓΟΘΙΙσδθί. ΠΙΘ οϑί ΔΟΘΡ ΓΙ ΠΊΠ5 ὙΘΡῚ ἀΘίθη501", 4] 
γαγίος 5. Ὀ 6111, ΟΠ, ΜΙΔΟΘΙΟΗΪ, ἘΠ ΙΠΟΠΉΪ, ΑΡΟΙΠΠΑΓΊΪ, οἱ ον φιοίχαοί Πδοίθπα5 [θυ ηΐ 

ΠΌΟΓΟΙΠΘΟΡΠΤῚ ΟΥΓΌΓΟΝ αὐ την οἰ ἰββίπηθ. οοη πἰαγιξ. [ἃ ον! θη 55]π16 δίπουν η} ἀορτηδία 
(Δ ὈΠ͵ ν1. ΝΘΔΙΘ γ 6 ΓῸ δ γοἴ [πῇ ἀπ ΟΌΒΟσΓΟ 46. ΤΘΡ115 ἸΟΦΌΪ ΙΓ : 504 [56 οἱ αἰδί!ηοί6 ἴῃ 5115 
ἘΡΙ5(0|15 ἀπ( 4 τπ1Π} ἘΠΟΟΙΘΒΙ Δ ΓΌΤῚ δἰ 1 4ιια8ὶ ΟὉ ΟΟΌ]05 ΡΟηΪξ, 516 τι ΓῸ5. ᾿ρ585 συ ΠΟΓΘ., ΠΟ 

Ιοσογο, ογοῖαβ. ΝΌΠΟ δυίοπη 46 (50 ΡΠ Πηὰ ΘΟΟΙ οβ αβίϊοα 4114 {πὶ ἀἸθΘ ΓΘ, ΘΠ ΠΘΠΊΟ Ράι]0 

ΠατηΔΠΐον ἰσπογοί φυδηίαπι ἰδία βο θη 85 ΘΟ] Θβἰ βίος Ρὰ 5. ἀθθθαΐ ΒΆ5Π10} ΘΘΗΪΩῈΘ 51 4 8]5 
νος ΠΊΟΓΙΠῚ οἰ ομ 18 ΠῚ ΘΟΠΊρΡΑΓΑΓΘ, ἃ υἱΐε ἀβοθίϊος ἰηϑιΐὰ ἀἴβοοΓΘ., 15. γΟΙγ Πα 15. (δη(1 

τ] 5(ὉἸ ΠΠ0 015. Πυθα σαριξ, ὈΓΘΥῚ ΘΟηΒΘααθίαν. 

6. ἨΠαοίοηιι5 (6 ΔΒ} ΟΡΘΡΌΠῚ ΡΓω βίης : ππηῸ (6. ΘΟΡΙΠΠΠ6Πὴ ΘΠ ΙΟΗΙθῈ15 (ἰ55Θ ἃ ΠΊ115. 

ἘΔ ο, αιιὰ5 ΟΠΊΠΪΠΠῚ Ργηὰ Ραΐαίαν., Θχουδὰ οϑί ΒΒ θ ἃρἃ ΠΙΘΡΟΠ ΠῚ ΕΤΟΡΘη 
ἅΠππῸ 1539. Τῇ Πδο οαϊ θη ατῶσο ἱπυθηϊπηΐ ΟΡΘΡὰ απ80 ΒΟ πη. ΠΟΠΊΠ τὴ Ποχδῦ- 
ΠΊΘΓΡΟΠ οἱ ἴῃ ῬϑδΙΠπΊ05, 1166. 39. ΠΟΠΊΠ 85 46. αἰ ν ΘΥΘΙ5. ΓΟ. ΠΊΘΠί[5.. ΠΡΟ 46. 5ριγῚ ἃ βαποίο,, ΘΕ ΠῚ 
ἘΡ5ίο!!β ΠΟΠ 1115. Ῥ δος ΠΝ ΠῚ ΡῈ15 ΡΥ ΘΘΟΙαγὰ ΡΓΩ [10 ἘγΆΒΠῚϊ. Πὰ ΠΟ ΘΑ ΟΠΘΠ1, ΟἰιΠὶ ΟρΡΘΓἃ 

ΒΆΒΠΠ ἸΠίοΓργοί ΓΟ Γ, ΘΟΠΊΡΟΙ ΟὉ ΟΟΙΪῸ5. ΠαΡΪ. ΘΧχ Θα]Π16 ΔΠΠΟίΑΥΪ γδ} 15. ἸΘΟίΙΟη65. ΠΟῚ 
Ρϑιιοᾶβ : 485 ἴη πονὰ ΥἹΔΟ ΓΘ. ΟΠ] 4116 ΠΟΘΙ. Ῥάι]ο ροϑβί δ]1ὰ θά ϊο ατθοθ ἀποαιο ὙΘΏΘΙ5 
ΡΓΟΔΙ οχ οἰποῖίηα Β(ορ Δ η1 54 0Π ἃηπὸ 1595. ἈΘΡΟΡΙΔ5 ἴῃ Πὰς Θ]ΠΠΙΟη6., 485 ΒΘαΠΌΠ(ῺΓ : 
Αϑοθίϊοα Εἰπίοασαο, Πργαμη ἀο Ὑ ΡΒ  ηἰίαΐο., ῬΓΡΙΌΓΟΒ5 ἴγ05 ἴῃ ἘΠΠΟΠλ τη ΠΠ0ΡῸ5., ὈΡΘΥ ΠῚ 4Π16}1- 
ἄδπι ἰγαοίαϊαπι οοπίγα 858 06} Π8ΠπῸ5 οἱ Αὐαπ οἱ Ἀπομηοθοϑ. Εἰ ΠδῸ ΠΌΟΘΖ6 ΘΠ ΟΠ ἸΙ5115 511Π| 

ἰηδίδν δηᾺ {1 Οὐ α518Π| ΠῚ σα] Πη0 ποίδί! : ἴῃ 4αὰ αι] ἀα ἃ αἰ γοῦϑὶ ΓΘΡΟΡΊ, [ἃ πη6 ποη ΡΙρα 
πίοι 4115 γαυῦὶαπίθϑ ἰοοίίοποϑ ποίαγο. ἀπηοὸ 1551 νυ]σαίὰ θϑί ΒΑ 5}6 0 411ἃ οα 10 ατθοα τηΠ]0 

ἀποίίοῦ. οαπὴ ργΐαίίοπο ατῶσα 78η1 ΟΟΡ ΠΑΡ δα Ταἰ πη ΝΌΠΙΒΟΓ ΘΟ ηβθΠη Θρἰβοορι. ΗΟ 
οαἸο οοπιριοοιταν' ααδῦ ΒῈ ΡΒ] απ σαηί αν, ΠΠΔΘΟΙπῚ ΠΟΙΉ]Πὰ5. ἴῃ Ἡθχαδιηθγοη : ΠΟΠΊἢΠ185. ἀθο ΘΠ 
οἱ βορίοπιῃ ἴῃ ῬϑΆΙΠΊΟΒ : ΠΟΠΊ]Π185 29 46 αἰ νου β5. ἃ ΘΠ ΘΠ(5 : ΠΡ ἢ] 46 ϑρΙ γα βαποίο : Ἐρι- 
δίοιαβ ΒΆ51ΠΙ| οἱ ΟΥΘΘΟΓΙ ΝΑ ΖίΔηΖΘηΐὶ 180 : ἀσχητιχῶν λόγους ΒΘρΡίοΠ} : ὈΓΡΘΥΘΠῚ (Γδοίδίη} 46 {π|-- 
ἀϊοῖο οὶ : ἃ]πὶ 46 Π46 : θιχῶν ὅρους 80 : ἐρωτημάτων ἀσχητιχῶν χατὰ πλάτος ὅρους ὅδ : ἐρωτημάτων 
ἀσχητικῶν χατ᾽ ἐπιτομιὴν ὅρους 519. : ἐπιτίμια συιςφοάδπη : (ΟΠΒΕ{|0Π 65 850 θί!οδ5 94 ; ἘΡ᾿ βίο! δά 
ΟΠ Π ΘΙ ΠῚ : 4|18Π| 86] Π]ΟΠΔΟΠ ΠῚ ἰΔΌΒΆΠῚ : ΠΠΡΓΡῸ5 (05 46 ΒΑΡρ(Ί5Πη0 : ΠΠΠ6] 1 περὶ τοῦ αὐτεξουσίου, 
ἄο ἴϑογο αὐδὶίγῖο : ΠΌταπη 46 ὙἹΡΟΙηϊζαί 6 : ΒΟΡΓΠΊΟΠΘΠῚ (6 ῬΑΓΔαΪΒΟ : ΠὈΓῸ5 4 ΠΩ ΔαΥΘΓΒῚΙ5 
ἙἘπποχηΐαμη. ἈΘΡΘΡΙΓΟ δέ ῃ ὈΙΒΠΟἴΠΘΟΙ5 ἸΟηΘ 6 Ῥ]ΌΓΟ5 ΘΠ ΠΟ 65 1, {1Π85 : 485 ἈΠ5 Γ6 ΠΟη [ὈΘΓ]ΐ 

Ποο ἴοσο ᾿παῖοαγθ. ῬαΡ 15. 1535, [0]... ἀρ ΑΒΟΘηΒ1Πη1. ΟΟΙΟΠΪς 1591, [0]... ρα ΟΘΡΥΙΘΟΓΡΠΌΠΙ. 
Β4511. 1640. ἀρ Ηρ Θ᾽ ΠῚ. ΟΠ} ΡγεΐαίΙοη6 ὙΥΟΙ σὰ 91 ΜΙΌΒΟΙΝΙ, [Ὁ]. ΒΔ511. 1652, δίπαϊο οί 
ΟΡοΓὰ 7941 ΟΟΓΡΠΑΓΙΪ, [Ὁ]. 451}. 166. [0]... ἀρ 710ᾶπ. Οροτγίπιπι. Ῥαγῖβ. σοα αι] ΤΠ- 
πηδπηηϊὶ. 1560. ἴο].. ἀρ ΜΠΟΠΘΙάτη ΟὉΠΠαΡα, νιἀπδπη (6 τὴ] Θόσθου5. ἀπίαθρρ. 1568, [0]. 

δραα ΡΠΗΠΡΡαμ Νυζαπη. ῬΑΡΙ5. 1571. [Ὁ]... ἀρ 56 Ρθαβί. ΝΊν ΘΙ} : Πα δ 1 ΘΠ ΠΟΠΘΠῚ ΒΘ] 
5ηΐ 4] Ορϑγὰ ΒΆ51}1 ΡῈ ΒΟΠΉΪΌΠ ΓΌΓΒΙΙ5 ἔγ 0 ]5. πη παδτγαηΐ 8 ΠΠ0 16092., [Ὁ]. ΑπίμποΓρ. 1610, 
[0]... σαταηία ἀπάγθα Βοῃοίίο : 4 Θά 0 γθοιδα θϑέ Οο!οπῖς 1618, [Ὁ]. Ῥοδβίαδπη γὴν ΘΓ πα - 
{ἰ55]Π}115 7 ΠΠ65 ΑἸΡΘΡἔπι5 ΠΌΤ ΟΙ 5 ΟΠ 65. Πδ5 ΘΟ Π0Π65 ΑἸ ΠΠσ πίον ΓΘΟΘ 50]. τηοη θὲ ΠΟΥΔΠῚ 
Β451}1 ΟρΡΘΓΌΓη ΘΠ ΠΟΉ ΘΙ ἈΦΟΓΠΑΤΙΊ. 586 ᾿ρ56ΠῈ ΔΌΙΡ6 ργϑίαί. μι, ᾿πΠ401{, πουαπι δ. Βαβι 
οαϊτοπθηι ον ι1{ τποηαομὶ Βοηποαϊοίπϊ, αμῖδιι8 (οἱ ργωοϊαγὶβϑἤηα ηιοημηιοηπία Θοο᾽οβἰαϑβίϊοα 
ἀεθοηνὶβ. 7 οηΐ οα Ξροοίαγο αὖ ἱπϑῖγηὶ 5οαἀαἰὶ 50 «]ιιΐαπο (αγηῖογῖο. ροβίφμαηι αἰΐογ φιὶ 6 

δοάοηι οΥἀϊηο οὐ παάπάω μος βραγίῳ ργω[οίι απίοα [ιογαΐ, Χ]ασονι5 Γορῖπι8, Ἰαηι αππὸ 1099, 
29 ἀδοοηι., [αἰἰ8 σοπιοο551{. ἃ 40 ΠΘΟ ΔΟΟΙρογα ροί(μογι 15. 46 πὶ ΠΊ060 ΟἸΧΙ, ΥἹΓΡ ΟἸΔΡΙΒΒΙΠΊΠ5 

ἸἀΘΠΊ4116 (οἰ Ἰ551ΠΊ115. ΠΟΒΟΙΟ : ΟΠ] ΘΡΌῸ, 64], 51] ᾿ΐα οϑϑϑί, [ἃ Ἰρῃογαγθ Υἱχ Ῥοίι 556η1. Π1Π1] 
ἰαπηθη (6 Πᾶ0 ΡγΘ οί Γἃ ὉΠΊ4ΙΠ8ΠῚ ΔΕ] ΘΡΙΠη : 564 500 (οβίογιο., Π6 ὉΠ81 ΔΕ] ἀ6ῃη ΠΠ 6 Ρα- 
Ιὰ πη 6 50 6615 ΤΟΡΙΠΙ ΠΟΒΓΙ ἃ] ΠῚ ῬΟΓΥΘηἶδ56. ΜΌΟΠΟΌΪΠΊ15 4851 ΡΓε θυ ηΐθ5.. ΓΠΓΒΕ5. 661- 



ἢ ἘΕΛΤΙΟ. ΠῚ 

πὰ ΓΟ5. ΠΟΒ δ ΟΡΘΡΙΒ ΘΑ] ΠῚ ΡΥΖΘΟΙ ρα 5. ΔΗ Δ ΡῸ ΠῚ ΘΠ ΠΙΟΠτ ργα αἰίοποβ5. Τὰ οηΐπὶ γα {5 
ΡΙΆΘΘΓΘ γἱάθο., 41 ῬΓΙΒΟΔΙ ΠῚ ΘΠ ΠΟ ΠῚ ΠῚ ὈΓΘ α ΙΟΠ6 5. πηᾶσπο {Πογᾶγπὶ ἀᾶπηηο ἴῃ ΠΟΥΪ5 
6556 Θοπαπθιπίι". 

7. Τμαίθιἴ ῬΑΡΙΒΙΟΓ ΠΩ ̓ πίΓἃ ῬΆΠΟΟΒ ΔΠΠΟΒ5 5 ΘαἸΐὰ διιηΐ Ορθρὰ ΒΉ51Πι|, ἃππὸ 1618. ἀρυα 
ΜΠΟΠ ΘΙΘ ΠῚ ΒΟ ηΐπη1: οἱ ἃηπΠ0 1098, ἀρὰ ΠρΊἸμ ΜΓ ἢ... ΟἸΙ Δ 14 ἴῃ Πδο., Οπηη6 ἰὰ ἰῃ νυ. 
1Π|4 ΘΟΠ (θέα : Π60 ππηὰ ἰζθΓἃ θϑί δι 1Ο(10 1, ἃ} ΠηΪ Πα ον. Ἐδάθιη δϑί ρυφίαίο θΙΠΟΡΟΙΆΓΠη, 
1Π46Π}] ΘΟΠΙΠΊΘηἰΑΡΙΪ ἴῃ ϑΟΓΙρΡίαΓΑ ΠῚ, ΠΟΙΆ (6. ΟἸΥ ΘΙ Β15. ἈΓΘΙΠΘη 5. δ 6πῚ, ΠᾺ6ηι ΠΠΡεὶ, 
᾿(6Π1 ΠΟΠΊΘΙ ΙΒ ΘΡΙ ΒίΟΙ ΓΙΙΠῚ : ΠΟ ὙΘΓΡΒΡΟ , 8] Θχοῖρία5. Οὐ ἸΠΘ ἢ 4110 Γ65 αἰβροπαπίιν, ρᾶγὶᾶ 
ὉΠΊΠΪἃ : 404 ΟΠ) ΟῚ ΔΑΥΘΡ Ι5βθηΐ ΠΟΠΠΙΠΙ, ἴα]5ο οἱ ἰπθρίθ δἰΠγιηαγιπί ορβίο!αβ ΙΟηΡῸ 
ῬΙΌΓΘΘ. ἴῃ ΡΟΒίθυΟΡῚ θα ΟΠ 6 σομίπθγὶ. ἘΠ ΠΌΠ 6. ῬΓΙΟΡΙ 5ΘΠΊΡΘΙ 5] 5.1Π1115. 0 αἰίογα οδϑίϊ- 

ΘΔ (ΙΟΙ οϑί οἱ δΔοοαγ δέου : οἵ ΦαοίΙ65 Β Πρ Ποἰΐον οἰ πίαν οαἀϊέὶ, 1ὰ ορονγίοί δοοὶρὶ 46 ρυίουὶ δαὶ- 
{10η6. ΤηςοΓΡΓΘίδίϊο {10 6 ΓΘΡΊΟΠΘ. ΘΧΘΙΏΡΙ 115 ΟΤ οὶ ΙΘρὶαν, ΠΟ ὉΠῚ115. Θϑί ἱπίθυργοίϊβ, 5θα 
ΤΠ] ΟΡ ΠῚ. ΤΟΔΠΠΪ5 ΑΓΘΎΓΟΡΥΙ, ἈΔΡΠΔΘΙ15 Ὑ ΟἸδίθι ΓΔ ηϊ., ἘγΆΒΠηΪ, ΟΟα ΡΙαΙ ΤῊ] ΠΠὶ 4αὶ ΠῸΠ 
ΓΑΡΟ συ !ραίδϑ. ἰη(ΘΓ ΓΘ ΟΠ 65 ΓΘοοσηοΥ, πονάϑαα6 οοπίθχαϊ,, ΑἸΩΡΓΌΒΙΙ Οδηηδ᾽ ἀ] η5|5. 
(ΟΘΟΓΘῚΪ ΤΥΔΡΟΖΕΠΙΙ, Εππηδηὶ, ΜΙΟΠίδΟΙ οἱ ΔΙΙΟΓΌΠῚ., 4105 ἸΟΠΘῚΙΠΊ Θϑϑϑί ΓΘΟΘΉΒΘΓΘ. ΟΠΊΠΘ8. 
ἢ)6 714Πη0 ΟΟΓΠΑΙΙΟ ΠΊΟΧχ αἰοδπη. Ὗ υἰσαίδ5 {85 ἰοΐ ΠΟΠΊΪΠΕ ΠῚ ἰΠ ΟΡ ΡΡΘ(δ( ΟΠ 65 ΡΒ ΤΠ] Π15 ΟΠΊΠΘΒ5 

ὙἹΓΠ5 ῬΓΟΡΘΠΊΟΘΈΠῚ ᾿ΠΠΠΠΊΘΙ15 ἸΔΠΟΓ ΓΘ, 18Π| 4111 ποίδιηΐ. Ἐ  γΘΓῸ 5: Ρ 15 ΔΡΘΡγδηΐ ἃ ατῶθοο: 
οἵ βίφιδηο αγῶοα βθηίθηίἃ ΘΧΡΡΙΠ. (11, ΠΉ]ΠῈ15 1δί1η8 Θϑὲ Θοαααί᾽ο. 564 ἰδ] Ῥτῖβοοβ ΠῸ5 
᾿πίθρργοίθϑβ ν8]146 Θχοιιβαίοϑ Υ010, ΘΠ} ατεθοἃ 5:ΘΡ᾿551Π16 [ἃ Θβϑϑθηΐ σουγαρία, αὖ ΠΘΠΊΟ 48Π1-- 

προ ρϑγιίι5 γθοίθ ἸπίθργίαΡῚ ροίαϊδδοί. Οσὐοα 51 φαςραίαν υ] 415 αἰίογὶ ργεϑίαί, ἢ] ΟΔ ΠῚ 
ΤΟ ΓΑΒΠΎΠΠῚ ΓΟΙΙΖ115. ΘΟ ΟΠ 6. 4ΌΙ ΘΠ. ἃ ΘΟΘΙΙΘΓΘ οἱ [ἃ{Ππ|[α6 : 5644, αι Γαΐ ΠΟΙΉΪΠΪ5. ἴῃ 

ΒΟΓΙΌΘΠ(Ο ΟΘΙοΓ (85, βθρο οἱ ἔθ6 Δ αν οἱ ᾿ρ56. Ῥαιοᾶ ἰη(θιυργοίϑί5. θϑί, ΠΟΙ Π1ὰ5. ἀτπι85 ἰπ 
76] απῖππι. ΠΡτῖπι ἀ6 ϑριγιία βαποίο, δὲ ῬΓΟΟΘ ΠῚ ΟΟΙΠΠΊΘΠ (ΑΓ ἴῃ ἘδαϊαπΊ. (ΟΠίγα., 78 ηι15 
ΟΟΓΠΆΓΙ5 ΠΕ Π] ΒΘ ΠΊΟἢΪ5 Ἰηἰοοτιαίθ πη ἃ ΘΙ ηζ8 1 Υἱέ ΠΘΟ]ΘχΊββθ. οἱ ἴπὶ ἃ 50] 1 ἰη-- 
ΘΟ ἶ556. αἱ ΓΘ ΟΔ ΠῚ Βθηίθη 18 ΠΠΌΘΖΙΟ πΊ0Ἃ0 ΘΧΡΓΪΠΊοΓ οί. Ἐῤ αυϊάθηη ατεοᾶ ΠαΘ]15 γρα- 
αἸαι : 564 {{{6γ85 Ρ].15 8(0 5ΘΡυ]θραΐ. ἘΓΘΠΪΠΊ Ὑ ΘΓ 11} 46 ὙΘΙΒΟ 5ΘΠΊΡΘΙ ΘΧΡΡΙΏϊ, δίαπι8. Π6 
{ΓΔΠΒΥΘΓΒΕΠΊ ΠΕΪ ΘΠ ΤΠ ΘῚΘΠῚΊ 81) ἱηΘρία ἢᾶς 5ΘΡΥΠΧῈ6. 1Π ΟΡ ΓΘίΔ Πα] ΓΔΙΌΠ 6 ὈΠΊ 4 Π8 πη 41|5-- 
οΘαΙ. ΗἸπο 6]85 [πη οΡρΡοἰδίίο [ἃ ἈΒροΓὰ οϑϑί οἱ γᾶ. αὐ πηἃ δι ἰίογὰ ρθη θΓῸ (10 ἸΘΟῚ 
ΥἹΧ Ροϑϑιί. ῬΙθυ 6 ΒΑ51Ε1 Ορογὰ [μ(1πὰ ἔδοϊξ 15. 46 πὴ ΟἸΧΙ., ὙἹΓ ΘΡΕΟΙ 551 Π}115 ΟΟΓΠΔΓΙΠ5. 
Μυ]ο ραποίογα νου ΘΟ ΘογρῚα5. ΤΓΑΡΘΖΠί 5, νἀ θ]! θὲ ΘΘΙΘΟΘΥΓΓΙΠΊΟΒ. 4ΌΪΠΠῈ6 ἴῃ ΕἸΙΠΟΙΉΪΠΠῚ 
ΠῸΓΟΌΒ5 : 46} ἱΠίργρ (6 ΠῚ πΉ0]1 015. 4115. ἀπ Θροποηππη Ραΐο. ἈΘΙΙΦΌΟΓΕΠῚ Ἰη ΘΓ ΡΓοίδ ΟΠ ΘΠ 
ΟΕΠῚ ΘΟΠΒΙΘΓΟ., 415 8Π10 ΠΟῊ τη] γι θέαν δαΐ ἸΟΠΡῸ ΒΌΡΘΙΟΓ, δαΐ ἸΟη96 1ΠΙΘΓΙΟΡ. (ΘΓ ΌΓῚ 5] 

ΟΠ π [5 ΠΟσ56. ΟὈΡΙ85. 4014 45. ᾿πίθγρυίδίι5. 51{, ΙΘρὰβ υ6}1ΠῈ ἰοσπππι 8. [ ΒΙΡΠΟΙΠΘος 
ατγος 7 ΥἹΡΙ ΟἸΔΓ ΙΒ. ΠῚ} Πχίᾶ ἃς 4 Ο 55 τη] ΤΟΔΠΠΙ5 ΑἸΡΘγίῖ ἘΔΌΓΡΙΟΙΙ, 1. ὅ, ὁ. 19. Αα Θα! ΠΟΠΘΙὴ 
ῬΔΕΙΒΙΘΠ56ΠῚ ΓΘΕΘΟ, 4185 ΠΟῚ 50111Π}| ΠΟ ΓΟ οξοίουβ ργεβίαί, φαθα 6 ΓΟ ῖοπΘ Οὐ ΟΟΓΙΠῚ 1,8 {Πη8 

ΓΘΡΟΓΙΠίαυ : 564 φποα (ἀΟΟἰἸΒ5᾽ ΠΟΤῚ ὙἹΌΓ ΠῚ ἘΤΟΠίοπΙ5 ΘΟ οἱ ἘΘΑΘΡΙΟΙ ΜΙΌΓΘΙΠ ΓΘ ΟΙ Γ 5- 
51Π}15 ΠΟίΪ5 ΠΠπϑίγοίαν. Ἡπ]τ15 ράπος βαηΐ, {Π|π5 πηαϊίδ δὲ ΘραἸ 8 : 485. ΠΟΐἃ5 ΟΠ] 65 δ ΟΡΘΓῚΒ 
ΟΔ]ΟΘ ΠῚ θη 485 συγ θίππι5. Νοο ργαίογθαπάμπμῃ {Ππ4. χαρα ΘΟ Π 65 Τηᾶχὶπ]6. οΓΠδΐ οἱ 
ΡογΠοἰζ, βα ΠΟ πθ ΠῚ ῬΑΡΙ ΒΘ Π56 ΠῚ δα πη μ]05 Ν[55. ΘΟ ο65. ΑΠΡΊΙΟΟΒ οἱ (8}Π1|005 ΓΘΟΟΘΉΪΔ ΠῚ [1556 
αἰααθ οαδισαίδηη. [πη Βα δα! οπθ ἱπγθηϊαηίογ οἱ 1160 γανὶῶθ ἸΘΟΙΙΌΠΘ5. ἃ ῬΘΓΙΙΒΒΙΠ]Ο ὙΠῸ 

ἈΑπάγρὰᾶ ϑοῃοίίο οΟἸΘοίο. ἢ 
8. Ῥαιιοὰ ἀἰοαπ 46 ποβίγο ἸΆθογθ, οἰ] 46 60 πιο 15 ἡ] Γ6 ΘΟΪ6 78Π| ᾿ἰοθδΐ. ΟΙθθθρῖ- 

τηδ5 45 6π6 ὈΙ ΠΟ ΠΘοα5 ΒΔ 5} πὶ5 (ΟαΙοΙθιι5 γοίδυ [5 6556 ΠΊᾺΠ15 0015, {αἰοιῶ ῬΑΥΙΒΙΟΓΈΠΊ, 

Βοιηδθ, ΕἸοΓΘηζε5, ΟΧΟΠΪΙ, οἱ 4110], Υ6] 6 Ῥυίτηο ἱπαϊοαπη ἀϑρθοία οοηδίδί. ΟΟΙ665 ῬΙΙΒΙΠΟ5» 
ἀυοτιη ΠΟΡΙ5. ΘΟρ᾿ ἃ πη ΠΕΠΙΔΠἰββίπηθ ἰδοϊαπί ργίδοι! ὉΠ  ΠΘΟΔΡ ΠῚ, ἰῃ ῬΡΙΠῚ15 ΕΘ ΘΗΐΘΥ 
Ι6βογα οΟΠΒ ΓΘ ΓἂΠῚ : 5641 ὈΡΟΥΪ 568] 6586 ΠΊ6 γΟΙγ Πα 15 (οἱ ΠΡ 15 ΠρΡΆΓΘΠη. ΑΘ ῈΟ Πιδϑο Θγδηΐ, 

ΟὈΠῚ ΠΠῈ5 6 ποβίγ5 Ὁ. ΕΡΑΠποίβοιιβ ΒΔΥΘΓΟΙΠ 15 ῬΘΡΟΙΠΟΙΟ56 ἃΐαιι6. ῬΘΡΔΠΊ ΔΉ ΘΙ ΠᾺ}115 Δ ΒΟΓῚΒ 

ΘΟΠΒΟΓΒ 80 500ἴιι5 6586. γοὶαἱί. Του ἰσίξαν. γθίθγοϑ {185 ΤΠ ΘΠΊ ΓΔ ΠᾺ5 ΟἸ1ΠῚ ἹΠΊΡΡΘΒΒΙΒ ΠΌΡῚ5 

488π| ΠΟ ΔΟΟῸΓ  Ἰ551Π16 ΘΟΠΙΈΓΓΘ ΘΟΘΡΙΠΊΠ5 : 510 (ΔΘ η, τ ΘΑΡΕΙΠῚ ΠΊΔ]ΟΓΘΙΠῚ ΡΔΓ(ΘΠῚ 15, {16 ΠῚ 

ΠΟ40 Αἰχὶ, Υἱν πη ΐ ΔΠη οἰ 5 πηι5 Ἰἀθη 6. οπηπίαπι ΙΟηΡ6 ΠΡ ΘὨ ἰ5βἰπη115 Θοηία]ΘΡΙ. Θαΐη 
Α. 



Υ 

Ἂν ΡΕΦΕΛΤΙΟ. 

οἰϊδηι, φιοδὰ Ποιεῖ ροίαϊ, ΘΟ ἴθ 65 ἰρ805, 401 810 ΟΠ ΠΙ Π115 ἀοο τ πὰ ΡΥ οί 551 Π}15 Πθαοῶο οἱ 

Οοιηδοῆβιο ἰθοίϊ οἱϊπὶ ἔπθγαηΐ . ΓΌΓΒΙ5 ἸΘΡΌΠΟῸΒ ἡπ6 ὙΠ Π.15 : ΠΟΩᾺΘ., αἱ ΘΧ ποί5. Θοηδβίδϊί, 

ΟΡΟΙΓ ΠῚ ΠΟΒίΡΔΠῚ 10 51Π|115. ΜΠΓΕΠῚ 586 αΙΙΔΠΐ11ΠῚ ΟΘΡΘΡΙΠΊ115 ἔΡΙΟἴ 15. ΘΧ ΠΟΒΙΓῸ ἸΑθοΡΘ ἃ Ιποι6- 

ἋἸΌΠ6 δέ οηΐπι {ποί γαγίδηΐοβ Ἰθοοπμ65 Θχ Πἰ5 ΟΟΘ ΟΠ ιι5 ῬΑΡ 5 Πἰδ ΘΧΟΘΙ ῬΒΘΡΙΠΊΙΒ : ΠΌΪΡΕΒ., 

οἴη ἴαπι πα σἰπΐ, 11 ἰἀπηθ ἢ ΠῸΠ Ραποῦ οχ ΑΠρ]ΐὰ ΤΠ]! Δ 4116 ἃοο ββθυηΐ. Ῥαγαπη {|| 

(οἱ γαγίαβ. Ιϑοίϊομθϑ ΟΠ Θοἶββθ : 566 ἴῃ ἰ4 πιαχίπηο ἱποιπη} ορογίαϊ:. αὐ ΒΆΒΙΠ5. 4 ἰὴ 

. Οτϑοοῖϑ τη γι Ποθ ἀϑίογπιδίιιβ οραΐ., ΠΑΓΙΠῚ ΟΡῸ ΡγΙβϑίϊπθ πίθον (1 γϑϑιπϑροίαν. ἘΠ αυ]6ΠῚ 

5065. δϑί ΘΠ ἤὰπῸ ῬΓΟΘ απ ΠἰΠΠΔπτὴ οἱ ρορραγθαίαμη. Τοΐ ΘηΪπΠῚ τηθη ἃ ΠΙΔΟΙΪΆΒΥΘ 

ϑαδία! 6 Οτῶθοο ΘΧοπΊρ αν! ΒΑ51Π1, π| ράτοὶ δαπηοάπτη ἰοοΐ, 51 4] βἰηΐ, ᾶπη ΘΠ] ΘΠ ΔίΙ0η6 

ΙΖ ἱπαϊσογο υἱἀθαπίμν. σδγίθ ἃ 4185 ΟρΘΓ ΠῚ] ΒΑΒ1ΠΠ| ᾿Π ΘΓ ΡΥ ἰδέ! Π65 Ῥ]ΠΒΠΊ]Π 5. ΟΠΊΠΘ5 

Ἰοη 6 ΠΙΘΠΟΒΙββι ΠΊὰ5. 6556. αἴαιιο ὙἹ ΠΟΒ 55᾽ ΠἸΊ85., 6. 519 11}15 ῬΑΡΊΠἾ5. (ΔΟΠ6. ἃ “ΠΟΥ 5. ΘΟρποβοὶ 

ῬΡοίοβί. Ῥοβίψιδπι ᾿σίτιν ΟΥΡΟΙΙΠῚ ΘΧΘΠΊΡΙΔΙ γΑΥΙ ΔΓ ΈΠῚ ἸΘΟΓΙΟΠΙΙΠῚ 5.105110 ἁίαπι6 οΟρία ΘΟΡΤὶ- 

σ6Γ6 φοπδίαϑ 511Π|. 46 πογὰ ἰη(ογργοίδιοη6 δον πᾶ πα οοσίίαν! : πιὰ πὶ οἱ βία( πὶ 5 ΒΟθρί, 

ΒΟΠΊΘΙΠΖΙΘ. ϑαβοθρίδπῃ ἰὰπίο βί τι 10. 51.171 ΡΓΟΒΘαΐΠ5.. αἰ ΠΘῸ ΙΔΠΟΓ. ΠΘΟ ΓΟῚ ΕΠΠἸΟῸ 85. ΤηΘ 

ἘΠΊ ΖΕΔΠῚ ἃ ΘΟΡΡίο ἀθίθγγιθιί. 14 δυο) δηΐθ. Ομ ηἶὰ ΤΉ] ΒΘΙΉΡΘΡ ΡΙΌΡΟΒΕΪ, αὐ ΠΑΟΙΙΘΡ, 
4ιπδηίαπη ἴῃ τη6 ογδΐί, οἱ αἰαῖ αγθοα ΘΟηγΘΡίθΡο πη : (ἰθἰη46. αἱ Ἰπίθρργθίδι!ο 5] Ποη 
ΟΙορδη5, δ ῬΓῸ ΠΊΘΟ (8 ΠΊΘη ἰπρΘηΪΟ ΠΟῚ ἰΠΘΙΟσ Π5., ΠΟΩῈ6 ᾿Π]οριάα (Ὀνοεί. ἘἈΘΙψαη} οΡαΐ 

τἰ γοργὰ Τ451}}} ΟροΡ ἃ [Ἀ]5]5 ΒΘΟθ ΠΟΙΌΠῚ : 4125 560 ΘΕ. ΠΘρΡΟίζ πὶ ΠΉΪΠΐ ΘΧ ΠΡ Ὑο] 

ΠΊΑΧΙΠΊΙΠῚ., ΟἸΠῚ ΔαΘμπΠσδηζα ἴῃ ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΒΙ ΠΏ ΠΟῚ Ρᾶιοα 4 αδηη βουρία,, 5604. οἸηηϊᾶ. 
ΕΓ νορὸ ἀἰϑϑι θη ᾿πΐθι" 56. ΟΡ ΟἾ 416. ΠΙΙΠΊΘΓΡΟ ΠΟΙ] ΔΡΕΠῚ ᾽η ΗδχαδηΊθγοη οἵ ἴῃ ῬΘΔΙΠΊΟ5. 
Οτδίοποσ. ΠῚ ἀπὰἃ οἱ {γα πία ΠῸῚ ΟΠΠΠΘ5. ΠΗῚ οἱ οἰ 6ΠῚ δου ρίογὶ (γι θαπηΐαγ. 0. 405 

Πα ο.ι5 46 ΒΔΡΕΙ5Ππ10 ΠΡ γογοσδηΐαν ἴῃ ΔΙ Πη ἃ 4 θυ 5]14 1}. ΤΠ ΘΟΠίΓΟΥΘΓΒΟ οδί 06} 
4 νοτὰ Ὑιγριηἰζαίθ. ΑΠΊΡΠΙ55] Πγ115 ΠΠ6 ἴῃ ῬΓΪΟΓἃ βοχ θοὶπη Ἐϑδϊοο οαρ ἃ ΠΟῸῚ ΟϑΓΟΐ 505ΡΊΟΊ0Π6 
ΘΠΊΠϊ. 6. συϊπαπ6 ἴῃ ἘΠΠΟΙΉΪΙΠῚΊ ΠΡ Ϊ5. ΠῸΠ πΠὰἃ Θϑί ΟΠΊΠΙ πῇ βοηίθηςἃ. ϑηΐ 4105 ΠΟῚ 
Ῥαάπη αἱ {{π|ὰ απ ΘΟ ΠῚ. ΠΠὈΡῚ (6 ϑριριία βαποίο οδρὶία., θααι:6 ῬΓΘΟΙραα., ᾿Π [515 ἃίαθ 

ΒῈΡΟ 5 Ῥόπογθ. ἈΠΕ ΖΙΟΡ ΠῚ οἱ ΓΘΟΘΠ ΟΡ ΠῚ 46 ΑΒΟΘίΟΙ5. ὉΡΙΠΙΌΠΘΒ. ΠΟΘ 56. ΘΟΠΟΟΓΙΘ5 
ΠΟ διηΐ. ὙἹΧ σΟΥΕ αυ!ἀ4 8 ΠῚ ἀΘΠΠΪρὶ ροίοϑί 46. Τιϊυγρία. ΠΙΡΡΊΟΓΙΠῚ ἃς αἰΒΟΟΓ ΔΓ ΠῚ 
4 48Π| 485] 50 ΠΊ] ΠΑΡ ΠῚ ΟΟὨζ ηΘηΐ ἘΡ᾿βίοϊ. Νά 410 ἅΠΠη0Ὸ., 4110 Τη6η86, ἃ 4Π0. 
δ] ΠΖΠ 61), 4πὰ 46. ΤῈ ΘΟΠΒΟΡΙρΙ. δἰηΐ, “ΠΟ 16 γϑπΊθηΐου δου Θγαθ. αἰδρυίδίαν. Ομ δΠη 

δ 6 πὶ. ῬΓΌΟΙΪνΟ 51{ ἴῃ ἰαπία ΠδΔΟ ΓΟΡΕΠῚ ἃ 5606} {1 Π γὰρ οίαίθ (ἈΠ 8 Π| π΄ {Πππηὶ ποοίθ 
ΘΡΓΆΡΟ. νἱάθηΐξ, ΟΡ ΠΟΥ, ΟΠΊΠη65. 564 (απ Πη ἃθοϑβί, πἰ ργορίογθα 5ρθῖη ἃ] ΘΟ ΓΙ ΠῚ ̓ ηγ θη Πα] 

ΟΡ. οὐ 14 Θἰ8 ΠῚ Πη8]011 βίαϊο ἰπνθϑίϊσαπ ππη ΠΟ ὰν πη]. ἈΘοίθ ἃΠ Πη816 πος ὨΘΡΌ[Ι 

Θοβίππη 5]: . ΔΙΠΟΓΕ ΠῚ 46 ΠῚ ΘΥΓ 76] ΟἸτΠη : 566] [ὩΠΊ6Π ἈΠ ΠΔ ΓΟ ΡΌΒ56 ὙἹᾺΘΟΓ, Τη6, 5ὲ Π1Π}]} 

ΔΙ ΡΡ 501, σοΡίθ [Ο]5. ΔΙΠΙΤαΪ ΤΟΡῸ5. ΡῬΡῸΓ 56. ΟὈΒΟῸΓΙ551Π115 δί( 1556. Ομοα δἰ φυᾶπαο, 

404] ΠΟῚ ΓΔΙῸ ϑυϑηϊΐ, 40 Οὐ ὉΠ ΓΟΥ πη ΟΡ  ΠΙΟΠἾθι 5 ΤΘΟΘ6Ο : [ἃ τη6 Δ 115 4ἰββθηίΓ6 ρΡΟΠίθου.. 

αἰ 51 ΘΓΓΟΓΙΒ ἈΡΘΌΔΡ. ἢ ΘΟΓΙΠῚ Β0η θη 18 ΠῚ ΘΟΠΟΘΑΘΓΘ 5ΘΠΊΡΘΙ ῬᾶΓΔ(α15 51Π|. ΜΙαΧΊΠ]6 ΖΕ 61 

ἴη ἴἃ ᾿ποῦραϊ. υἱ ατϑοᾶ ΡΘΓΡΕΓΘΆΓΘΙη.. ΡοΓραγραία Τιζ1Ππ6 ΓΘ ΘΡΟΠΊ, γοργὰ ἃ0. ΘΠ ΪΠὰἃ 
αἰβι ΠριιθΓ 6 ΠῚ ἃ [δ 515 δ Δ ΔΌΠΟΡΙΠἾΒ. : 564. ἤξφθο ΠΟῚ ᾿ΐᾷ ΠΗ [ἙΘΡΘ ΟΠ ἃ0 δίπαίο, αἱ το }1-- 
αιὰἃ προ! σθηάα ἀθοθΡοπ). Ααἀαθηίι ᾿ἰρΊζαΓ. τηοηϊία. ϑυ ἃ ΓΪἃ, ὈΓΙΘίδΙΟπ 65, ποίῳ, υἱΐα 

ΒΆ5111. ἃπθοαοίἃ ΠΟὴ ρᾶποᾶ; Οἱ 4018 ΠῚ ἴῃ ΠΟΥ 5 ΘΙ ΓΙ ΟΠ 15 Πἰ ἢ] ἀθϑίἀθγαγὶ ρου ργθ πὶ 

αϑί,, Ἰηγθηϊθηία ἰῃ ΠΟΒίΡα 60 4πὸ ἀθθθηΐ ογα πΠ6 ἰρδἃ δίϊδπη ὁριβοι!α,, 485 184π| 4α 46 Π1 ρα ία 
5Π|, 506 Ι000 ΠΟ 580. {1 ἰηΠ ΜΟΠιυΙηΘη[5 αὐ οἷβ ΤοδΠΠ 5. ΟΟίθ θυ, ἁπξ [ἴῃ ὈγροΙΓῸ 10 
α{Π4ῈΘ ΟΡΟΓΘ ΕὙΔΗΟΙΒΟΙ (ΟΠ ΠΟ Ἰ511.. 46. 4110 ΠΠΟΧ ἰΟαΠὰν : {88 Οπηηΐὰ Θχοϊρίοηί ἱπα 668 

(1 6} 1551Π}1} δ΄ πη} οἵ ΔΠΊΡΠ551Π11. ΝοΡαηΐ ΘΡΆαΠΠ, ἰπίο. ἃ] ὰ ΟΠ 6511 βου ρία γθοθηβουῖ 

Ἰηβίση ΘΠ} ΠΡ πὴ ἴῃ Ἃ108 (0ΠΊ05 Αἰ γΙ5η}. οαΐ {{αἰ πὶ (δος, Βαβι ἴιι8. ΠΠαρηιι8. 6ῳ ἱπίθηγο 
γοοθηβιίιι 8. ῬΑΓΙ5. 1679. 1η-80 ; 410 46 ὈρΡΘΓΘ [8Π| 4 46 ΠῚ ἸΟΖΙμαΐι15. 5011. 566] 46. 60 ἢΐς 
ΓΓΒΙΙ5 ἸΟΠ111 ΥἱΒῈΠ) οϑί. Οθγίθ πηϊγαγὶ 5100 Ὑἱγὶ (ΟΟ 5511} ἱΠΙρΡΓΟΡΙΙΠπῚ ἸΔΡΟΓΘΠῚ : ααΐ ἰπ 
ΠΪ5. ἀΟθῈ15 (ΟΠ}158 ΠῸΠ ΠΊΟΘΟ τημ25 γαγὶαϑ ἸθοίΙοΠθ5. ἃ 856 6 γαγὶἰ5 (οαίοΙθα5 ΘΟ] Θοἴα5 
οὐἸα! , 504. ᾿ρ585 δἰ η1 δη([4 185 ᾿η ΘΓ ΡΓ ἰδ [0 η65 βθχοθης5. ἰοοὶβ θιηθπαδγίς. 14 ΟΡ ΟΠ 
ἸΘΘΟΡΟΠΊ. ΠοίδΥΙ 406 8}}} 74Π1| ποίαγαηΐ., (ΠῚ ΟΠ 5 πη ΠΠπηραδΠ 46 η) ΟΥοδΠΊ ΟΠ] ρΘη-- 



ῬΗΈΒΕΑΤΙΟ. Υ 

{Ἰ551Π16 ΘΧΟΟΙΪ 556, οἵ Ορ(ΪΠΊ6 50  Υ 556. : 564 υἱάουὶ 1,ἃ{᾿πὰπ| ποη ἰὰ Τα] τ} ἃ 60 [550 
ΘΧου ίδη]. ἘΠ φυϊά6 πη αι 1 ἰ[Ππ6 50 υ ρ5ι:., οὰ οοπδίαί οἱ Ορβουγὰ 6556. οἱ ἃ} δη(αια ἢΠὰ 
ἘοιηδΔηξ ΒΘΡΙΠΟΠΪ5 ἱπθοΥ [6 ΡΙΌΥΒΙΙ5. ΙΙΘηἃ. Οὐᾶγο ΟΡ] δἐϊαπη ρυϊβοὰβ ἰπίουργοίαιοπθα οοι"- 
ΓΟΧΙΐ, 101 11 ΡΠ Γδὶ τ] οΟδοία5 511ΠῚ : 564 [ὩΠΊΘΠ ὙἹΓῈΠῚ ΘΓ 155] Πππιπὶ (πὸ 4ΖΌΟαα6 πηᾶχίπιο 
ΤΏ] Πΐ Δ πη 6 Πίο 1586 ἰπσΘημ16 [αΐΘ ΠΟΙ, Οἰ1ΠῚ ΠΉΪΠΪ ΠΪ5 ἴῃ ἸΟοἱ5 (66 ΠῚ ργίογγοί Δα ΟΥ ΘΟ ΓΠΠῚ 
νοοῖ ἀοίορ θη δΠ| βθη(θη( πη]. Ομ Δι Υ 550 ΠῚ ΘΕ1ΠῚ, Π4116ΠῚ 5ΦΘΡΙ 5. ΠΟΠΊΪΠΔΥΪ,, ΥἹΠῈΠῚ 
«ΘΟ ἰββ πλιπ ΟΟΠθΘἤβίαπ ὁχ Ν55. ΘΟ οἶθι15 ΘΧΟΘΡΡΘΡΘ. βο! πὶ χαρὰ ΠΡογθί, τϑ πη] ΠΟ ΓΟ 
αυοα αἰδρ!!οογοί,, ΘΟ !αΐοβ ἃ) ᾿ρ80 γὙθίθι 65. ΠΌΓΟΒ ΓΌΓΒΕΒ. ἀξ σΟη(]Ϊ ἰρβ6. ἃὰΐ ΘΠ οΓΘ (05 
ΘΌΓΑΥΪ : ΠΘΟ 58Π6. εἰ αἰχὶ, (ΘΠ ΡῈ15 ΡΟΡ Ια Πη115 

9. Νὰπο 46. Απροάοίῖ5, ἀθααθ ΒΑ51Π| ὙἹα ράι!ο [υϑία5. αἰββθυθηάιπη. [ἃ ΘΟΠΊρΑι (τι ΠῚ 

οδϑὲ ΠΟΠΊΪΠΙ1ΠῚ ΘΘΠΙΙΒ 5 τ ΘχΙΒιπηθηΐ πον πηι ΔΙ τη ΘΟ ΘΠ} ΡΠ Π.11Π} ΘΟΠῚΠΊΘΠΓ] οΟρὶὰ 

ΔηΘοαοίοναηγ. Αἰο Ἰριίαν [ἃ ΟΡ Πἃιη θη 1 ἰῃ πογὰ ΒΆ51Π1 Ορθγιη οαϊοπο πη ηἶ πὶ ἀθ[αἰαγαΠΊ. 
Νογὰ ΘηΪπι γὙϑίθιι15 ἃ οηίαν", ἐΓἃοπηθηΐὰ αι: 681, ΟΓα ΟΠ 65. ἉΙ{ποί., ορ βίοι ποππις. 

Οαΐη οἰϊδη θὰ 451}: Ορτβοι!α ααδ ῃἰο ΠΠ|Ὸ ϑρᾶνβα ἱπυθῃϊηίι., ἰρθἃ ΠΟ α 6 580 ΟΡ ΪΠῸ 
Θὲ Ι000 ΓΌΓΒΙΙΒ. γα] θα 6 ΠΟ ΘΓΑν ΔΙ ΠΊκ:᾽. 5010 Φαϊθπη Οριι5. ἘΠΠΟΠΉΪ αἰ ηι1ΠῚ 6556 (ΘΠ ὈΡῚ5 
[Δ 915. 4Παδπη [66 - 4ΠΟΠΪΔΠ (ἃπηθι ἃ αἰ πο ποθ. 8511 ἴῃ ἘΠΠΟΠΊΪΙ ΠῚ ΠΠὈΓῸ5. ἐδ] 

6556. ρμοίθϑί, ἰᾳ ἀποαιθ. Τὰ 5115. ΘΘπη5. ΝοΟίιπ) οϑί ΒαΠίπιιπη οἱ Ἐπβία( τι αυς δ 
ΒΆ 511 βουρία ἴῃ Πησαδηη 1. {1ΠὰΠ| ΟἸΪπὶ {τ Π5{{Π|556. : ΠΠΟΡῸΠῚ ἰπἰοΡρυθί δ Οη ΘΠ ἃ Θχαι αίοϑ 
ΠΊΔΠ11 ΠἰΠ7Ὸ5 ΓΘΟΟρΉΪ8Π1 (ΥΡ15. 4Ό] 6 πὶ τη πδνο. Υἱδιπὶ οϑί,, 564. 5ῖο. αὐ ἃ ΟρΡΘΥῚ5. ΘΙ οι 
ῬΘ]]ΟΙαία. Π000 ΘΟΟΘΠ) Θ᾽ βάθη ΠαΠηὶ 1πηΘα Π8Π} ᾿η(ΘΡρ ἰδ ΟΠ ΘΠ 4ΔΡ ΕΠ. ἃ ΠῚ ΟἸ ἃ[ΙΟΠΙ1ΠῚ 
ΠΟΘΙ τηἰαθιὶ. 

10. Οδγίθ 51 415. ἸΦΟηΘ5. δου ρίοῦ. 4511 υιΐίαπη ῬΡΟχίμηΘ. ΡΟϑέ ἰρϑιι5. ΠΟ 6 Π} [Π {6 }}5 
ῬΓΟΟΙαΙδβθί, πλοο Δα ΠΟΒ π564π|6 ΡΟΡυΘηἸδδϑί ἰἂ πὶ ΡΓΘΟἰΓ ΕΠ) ΠΙΟΠΕΠΙΘΠίιΠ., ΓΘ [Θοἰσβοί οἱ 
Ἐ{1Π6ΠπῚ οἱ ργναίὰπ) ροβίογι (1. Τ᾽ 5115. ΘΠ]. ἀππ| γἱγονθί, [ἃ ΠΟ 5 ΟΠΊΠΙΠθ115 Οἰάγα, νἱΐο 
βαποίἀἰ6. τηου απ] ἰηἰθορίαίθ, ρΡ πα θηία. οι οη6., ἰδου πα !α.. ἃ ΠΪπΠ}} τηρηϊίπαϊη6, ἰἅΡὸ- 
ΓΠΠῚ ΡΙῸ ἘΘοΟΪοβίὰ βυβοθρίογ απ) (ΟἹ ΘΡἃπίϊἃ.. τα ΘΟΓ ΠῚ (ας δι ρ 551 ἀξ βου] ρϑιὲ ἀοοιπΓαίἃ ο0- 
ΘΏΠΟ ΤῸ πὴ [ΠΡ ἃ ἢ τηὰχὶπιθ {Π|5ίγανοί. 561 ΠΘβΟΙῸ ΦΙΟΠΊΟΘΟ σΟΠΓ ΘΙ. αἱ Του ἃ ἰδ η:0 

ὙἹΓῸ ΘοβίδΓΠ ΡΘΟΥΝ. Πἰβίου ἃ ΠΟΒίΓῸ τη χΊΠ10 ἀΔΠΊΠΟ ΠΕΒΠΌΔΙῊ., 40 5018Π1|, ΘΟΠρἃ- 
νοΐ. ΕΠυΪΘ πὶ ΠῸΠ ἸρΠΟΙῸ ααδιη8πι| ΒΆ51} νἱΐαπη., 1185 ΟΘΙΘ ΘΓ μη τΠ ΑΠΊΡὮ ΠΟΘΙ ΠΟΙΉΘΗ 
ΡΓδίου, πο ἰΐα ρυθιη ἃ ΟΟπι 510 θα π| [1556 : 564 Προ υἱΐα ῬΓῸ 5ραυγἃ ἀίαιθ δι 1018 
ἃ ἀοοἰἰβϑίπηο Πὰο 6 πᾶ θθίαν., ἢθὸ ᾿Π]} 018. ϑοῖο Φαθ16 ΠΟ ΙΟΠΘΙὴ ἢΠ0Υ] οἱ ἀρ ΦΟΔΒΠΘΠῚ 
Τ)ΑΠΊΒΟΘΠΠΠῚ (6. 41|1ἃ γἱία ΒΔ51Π|, 48 6115 ΒΟ ΘΘ5ῸΡῚ ΠΙΟΙΔαΪΟ {ΓΙ θα αν : 564 ργοίθι- 
ἀαδιηαοα ἀπθ αν! πιουϊίο ροίοϑί ἀπ ππιιὰπι Θχϑίϊ ον... ἰρθὰ ΠῸΠ ΔΙΊ ΡΠΠ 5. ἴῃ ΠΠΠ ΘΓ ΆΓΙΙΠῚ 
Π]ΟΠΙΠΘηΓἰ5. ἱπγθη αι. Οἰᾶγθ αὐ πος ἀαπηηιΠι ΓΘΘΆΓΟΙΓΙ «ΙΟἀΔΠπΠ| το 0 ΡΟϑδι[, ΠΟΥΔΠῚ 
ΒΑ} γι απ ΡΥ ΦΘΒΘΡ ΠῚ ΟΧ 6115 50 ΓΙρι15. ΘΟ]! Θοίδη ΘΟΠΒΟΓΙ ΠΟΙ βίαία!. ; 

11. Ορι ἰοίαμη 5. ἀἰδί γι θαθηηι5. Οοπιρ!θοίθίιν (ΟΠ115. ΡΥ τη115 ΠΟΙΆ Π]ὰ5 ἰὴ ἨοχαδπιθιῸη 

οἱ. ἴπ ῬΒΔΙΠΊΟΒ , {ΠΡ ῸΒ. π΄ ΕπΠΟΠΊΪΙΠῚ., ΟΟμΠΠΙΘπίδνί πὶ ἴῃ ᾿δαϊᾶ πη]. Θθοι 115, ΠΟΠΉΠ5 46 
αἰγουβὶθ, Αβοθίίοα,, Πρστπὶ 46 Ὑιγριηϊαΐο, ΠἰΡγῸ5. (6 Βαρίίϑιηο. ΟΡ [5 ΠΡγη] ἀ6 ϑρίνα 
βδηοίο, ἘΡρίβίο!αβ, 1 ςαγρίδιη,, γἱ βίη! φαδίαοι: ΘΘΓΙΏΟΠῸ5. ΘΥΠΊΘΟῊΪ5. ΜΡ δ ὉἸ ἂο Τοροί Ποία, 

γιατ 4511. : 
19. (ὐπηηιηθ αι 46) ΟΠ τ ΠΊ Πι15. οϑί θΘπη6 46. 56. τη 0 1015 Ῥπβίαπη «ΘΠ πιάτο αν ὰ- 

{1 ῬΟΙΒΟΙΥΘΓΘ : ΠΟ (Δ ΠΊΘη ΠΘΒΟΪ0 “πΟπΊοθο πιὰ σῖ5. ΡΓΌΡΓ ΠῚ ΥὙἹ θίαν βου Ἰρίουαπη. Εγβο, 

αἰ παΐϊο οἴϊοῖο (δοὶαπη 5.15. ΠΠ θΘηίοῦ. θυ ἴσαθο ὈΘηθίϊοία ΘΟΓΙΠῚ, ΑΕ ΔΙΊ αΪ ΠΉΠ}] Ομὶδ5 

ἃ πονγὰμπη ΒΆ51Π1 ΘΟ πθηι ρου Ποϊθη ἀλη) οοπίμ!ονθ. Ῥυίπμπὶ ᾿δυ Π 115. Π)Ὸπ]. ἩΘΗΓΡΊΟΙΙΒ 
ΟλγΟΪ5. ἀπ Οδμηροιΐ (6 Οοἰβιη., Ῥὰχ οἱ Ρὰγ Ἐγαποῖθθ, ορίβοοριδ ΜΙΘίΘηΒΙ5, 48] ὈΙΡΙΟ-- 

{Π᾿|60Δ ΠῚ 5118} ΟἸΠῚ Ὁ}1|5. ΜΙΔΠΕΒΟΓΙρΕΪ5. (πὴ Οὐιθοἱβ γοί  ἰΒβ Π]8Π| ἀρ ΠῸ5 ἀθροϑαιί, αἱ θὰ 

ΠΟΡΪ5. 4υ ο᾽ι5. ἴῃ ποβίγαπι ΟΟησι σαί οηθ πη ὈΘηΘΥΟΙ ΘΠ ἃ οϑί , (ἈΟΙΠΠ15 ἃ ΘΟΙΏΓΊΟΑ 5. αἰ 

Ἰοογθί. 1 αθο οἱ ἢ Παδιγ ϑϑίπηιιι. ΑἸ αίθμι Ὁ). 46 Πουνοῖβ, ΒΙ ΡΠ οί μθο Ἀθρὶῷ ΡυΘἰθοίαπι; 

4] πιᾶσηο Π(Θγνιιπ οἱ Π Θναίουιιπι ἀλη ἀπΟ 15. ΡΠ πῸ ΔΠΠΪδ5; γθοιιδᾶίο ΘΡΙδοορδίιι 

ΕἸαγοπιοπίδηο, 6 Υἱΐα οχοοϑϑιί. Ἐαγουιηΐί ΠΟΡῚ5. 4 αι πη ΧΙ Π16. ΟΡ(ΙΠ1: οἱ {ΠΠπ|5{Γ1551Π|1 
« 



ΥΗ, 

ΨΙ ΡΒΕΞΕΑΤΙΟ, 

ΑΡΡα 5 Θχθιηρ!ο, Υἱν! Βροοί αι Ἰββι πηὶ οὐ υβάθηι ΒΙΒΗΠΟίμΘοο. ἈΘρίθ Οπδίοο85, 1). Ἰμον ]ο5 ἐδ 

ΤΆΓΡηἶ5, ϑουθοης ἀοοίον. ΘΘΙ ΘΡΘΥΓΙΠΊΠ5, ἸἀΘΠΊΖΙΙΘ. ἰπῃ ΔΠΊΪΟΟ5. Οἰ ΠΟΙ ΟΒΙ ΒΒΙ 5, οἱ Το Πη65 

ΒΟΪΥΙΠἶ 15. ΠΠῸΒ ΟΠ ΠῚ ἘΡΔΠἰΒΒΙ ΠῚ5.. οἵ ΘΠ} οι ]ρ(15. ΡΌΡΙΙοἶ5. ᾿η ἰοίο ΟΥΡΘ {Θὰ ]Ὸ 

οἰαγίβϑιπηι5. Πα θη] ΠΟΠ ΠΊΘΟΙΟΟΓΘΠῚ ΡΑΓΙΪΘΙ' ΠΊΘΓΘΙΕΡ {ΠΠπ|5{Γ]55Ί Πη 115 (ΟΠΊ65 46. ΘΙ ΠΘΙΔΥ,. 

ΟὈΪ 5 ἀΠΊρ Ι5ϑιπια ΙΒ] οἰ Πθοα 56 ΠΊρθι' ἀροῦία οϑί βία! οβὶβ, αᾶ5] ΡΟ τη Ὁ ΘΘΡΡΙ ΠΊ.1ΠῚ ᾿ΠΟΓΠ]- 

{Π|6 Τηα ΧΙ ΠῚ ΠῚ 6558 Ραΐαγροΐ, (6 ΠΕΘΡα 15. ὈΘΠ6. ΠΊΘΓΘΡΪ. Τη Πα} 5 ΙΔ 15 βοοϊθίαίθ πη Ὑ000 
Ορ Ϊπλυπὶ οἱ Θγ ἰβϑ πηαπὶ Υἱγαπι ΟΔΡΌΪ τη ἃ ΟΠ θβη6, 65 48 ΠῚ ΤῸ χ αἰχὶ ΒΙΒΙΟἰΠθος 

ΡΓΘδοίαπι, 4αἱ, ἀππὶ Υἱχὶς, δι Π ρα] Ρὶ Θὲ ἁΠηΟΓΘ οἱ ΘΠ ΘΥΟΙ θη ἃ ΠΟ ΒΘΙΏΡΟΙ ῬΓΟΒΘ]ΠζΕΒ Θϑί. 
ἯΐΟ αυοαιιθ ΠΟΠΟΥ ΠΟΘ Π Ἰββίπη6. ΔΡΡΘ Δ Π 4115. Υἱν Τηὰθηϊ ΠΟΙΏΪἶΒ, ἃ ἱπ|]ηἰ{ ἸΘΟἰΙΟηΪ5, 
Τοᾶππο5 Παγαυΐπα5. ΒΙΒΙΠοίΠμθος ΟἸαγομπιοπίδης ργίθοία5. 4αὶ αὐ οοΡαπ ἃΙ4ποΐ ΟΟα Ιου τη 

ΠΉΪΠΪ οορίαπη Πα ἰην (15 ἴδοι. Τηΐθυ ἸΠΘ 05. 16. ΠΕΠΊΘΡΓΆΓΘΙ,, δὶ ΠηΘυ άπ ἰδ 461 ΠΟῊ 
{ΓἸ θΘΓΘ ΠῚ ὙἱιῸ ἱπίθρογ Εἰ π10. ἃίαιι6. βαρ ομ ἰβϑίτηο., ΘΠ ΠᾶΡ]ο, ϑθηαίι5 ῬΑΓΙΒΙΘἢ515 ΡΓ]η- 
οἰρὶ, φαὶ πῃ] ορίίπηατη (οαΐοθηι ανοιπι ΠΟῚ αἴθ ΘΟπη πιο αν, 564 ἀθηο (θαι. ΜΙ ᾶχίηθ, 
51 4115. 115. ΠΉΪΗΪ ΘΘΙΘΌΓΔ 15. οϑί Υἱν ηΐον Ἐ]ΟΘη [η05. ΠΟ (6 ρυΘοβϑίδη5. αἴψαθ ορααὶ- 

(ἰ0π6. Απίοῃϊ 5 ϑ! ν η1 5. 4αἱ οαπῃ ἘΡ᾿ βίο! 5 Βα β1}} ΘΟΠ 1556 0 ΟαΠ ΟΡ Οθάϊοο ἄτγθοο, 
ΟΟΙΙΘοία5. οχ Ποὺ ΠἰὈγῸ γαγίαβ Ἰθοίίομθ5. ἃ Π16 τηϊ (6 η85 σαγαν. ΑΒΥΠΏ ΠΟΙ Ε15 6586. ΠΟΙ Εἰ γὴν 
ΟἸΑΡ ΒΒ ΠῚ 15 ὉΠΠ6 ἃς ἀΟΟἰἰβϑί Πγ15., Το ηΠ65 ΟΠ ΓΙΒίΟρ ΟΡ 5. ΝΥ ΟἸτι5., 4] αιιὰ5 ᾿ῃ ΑΠΡΊΪα Θ0}16-- 

θθγαΐ γὰῦῖα5 ἸΘο ΟΠ 65., ἃ ΠῸ5 ΡΟΓΟΙΠΟΙΟ56 16 Ῥογδιηδηίοι" {Γ ἃ 5Π}151{. Τπ(Θ. ἃ} 185 Π{{Θ ΓΪἃ5 

Ιαι 165, 4υϊθὰ5. ΔΡαΠπᾶδί Υἱν ᾿ππΠΊΘη8ἃ ΟἸΠΠΠΪ5. Οἰθρδη(15 ἀοοίγΙης5 ΘΟρ᾿ὰ ᾿Πδίγ οί 15, ποϑίοι 
Βογπᾶγατ5 ΜΟΠί [ΠΟ ΠἾ 5. ΘΠ ΦΌΟΘΙΘ ΘΟΠΒΘαιπία5 οϑί, αἱ δὲ πλυ] 85 γα 5 ̓ΘΟΙΙΟΠ65 ΟΠ 

Δ ἃπηϊοἷ5 ΟΠ Θοίἃ5. οἱ ᾿ποάϊία φαςαδπι ΒΔ51}} ΟΡυιβοι]α [1] 46ΠῚ ἃ 56 Θχϑουῦὶρία ΒΊΘΟΌΠ ΘΟΠῚ- 
τηππϊοδῦῖί. Ἀ αγβ5. ΠΟΟ ΙθΟῸ ΡΘΡΠΟΠΟΡΙ ΠΟΘ ΠΟΙ πη 115 ποϑβίοι' ΕΔ ΠΟΙΒΟῚ5 ἘΔνΘΓΡΟΙ ΙΒ, ΠΟΠΊΟ 
ται Π ΠΡ 1οἷβ. βοϊθη 185. 86 ἸΘοίΟηἶ5., 4υΪ ΟΠ ῬΘΡΠΊ]Ο5. (ΘᾺ 665. ἰ(ὰ δοσιἃί6. ΘΟΠ(αΠΪ5βθί., αἱ 

ΠΌ]]1ὰ5 ουτὴ ργἰθυδϑοί ἀρθχ., ἰὰ πη 6 ΠΊΠΠῚ ᾿Π6 1665 ἃΠῚ}0}1551Π105 πΊα ΧΙ ΠγΊἃ ΟἸΡἃ ἃΐαι6 ΟΠ η ἃ 
οοπίοχαυϊ. Ἐῤ. τὖ γογθο αἰσαΠΊ. ΒΘ ΠΊΡΟΡ ΘΡᾶΐ ραγδίιιθ ἃ ΟΠ] ΠΘΠῚ ΟΡΟΓᾺΠῚ ΡΓϑί ΠῚ 5, 
4π6π| ΠΊΟ(0 αἰχὶ, Ὑἱ" ΠΏ ΘΟΠ ἢ ΠΟ 551 ΠΊ15 : ΠΘ 0 ἀΠΊΖΙδτ ἀοἰθγρΡ θαΐ ἢν ἃὺΐ ἃ ΟΓΘ ἃυΐ ἰθτη- 
ΡΟΓΙ5. αἰα(αΡπιίαίθ., 51 αὐ] οϑϑοί ΑΒ οαιδα δὰ: ἸΘσθηάτη). ἃὰΐ σοηΐθΡθη απ}, δῖ 
ΘΧβουθοπάστη. φρο ΠΡΟ Πΐθν βογῖθο., αἴ ΡΌΡΙΪΟΘ ἀθοιᾶγθη. δ η(αΠΊ ΠΟΥ τ5. ΒΔ51Ππ|5. [ὩΠΊΠΠΔΡῚ 
Π160 ἘΔΥΘΙΌΪΙΟ ἀορθαί. ΠΟ ϑυπηΐ {πὰ ἀἴσοῦο ΠΔΡΘΌΔΠΊΙ5. ἴῃ πΠϊγ Ρϑι μὴ 46. ἢδ0 Ποβίτἃ 

ΒΑ51Π11 ΟΡΘΡ ΠῚ θα ΠΟ Π6 : πιιπὸ ἀθ6 115, 485 ϑρθοϊδίπι δ ΡΓΙΠΊΠ ΠῚ (Οπλιπ βρθοίαηί, (|586- 
ΓΔΠΊ18. 

δ. 1. δὲ ἐγῖδυι5 ογαίϊογῖθιι5., φιι {αἰ8ο ἰγιδιιιπίμν Βακιίίο. 

18. ΜΟΠΪΠΊι5 ΒΆ511 Ορογἃ οἵηπία ἰη ΟΟΠίΓΟγοβίαπὶ Ποῖ, ποθ 46 ππὺ Δα 46Π) 
ἰνδοίαία ᾿πίθ Θ᾿ ΙΓΟ5 ΘΟΠΥΘΗΪΓΘ, 8}115 116 περὶ νοθείας Δχΐ γνησιότητος [6] η 0115. ῬΓΙΠητη 

θ᾽ ρθῶ Ῥγθίϊαπι {6 Υ]ΐ ΘΧΡΘΠάθΓο δὴ ἰγδοίαίαί 5. 4} 06 ΐ., ργοιΐ ὁσουγγογι, ΒΆΒ1ΠΙ οἱξ, 
ΘΟ ΠΘ : ἀθ᾽π66. 51] ΄υϊα ἴῃ “αΟΙΠροέ ἰγαοίαία νυἱἀθαίμπν ουϑογναία αἰ οπαπΊ. 14 ἃπποίαγο ἤ. 
ῬΡΙΠΊ5. 4] 56. οΟἰϊογί ἰγδοίαίιι5, Ἡθχδδιηθγοη οϑί. [ἢ ΘΟη 6550 οϑί σα] 46ΠῚ ἀρ ΟΠΠ65 
ΒΔΒΠΠ.Π1 ΟΡ (ΟΠ 65 8518 ΠῚ ΘΟΠΒΟΡΙΡ51556. ἢὰ ἨΘΧΟΠΊΘΙΌΠ., 5611 ἴῃ ΟΡΙΙ5 56Χ (ἸΘΡ.ΠῚ : 5664 46 
ΘΓ ΌΠῚ ΠΕΠΊΘΡΟ (ἰββ 4 ηΐ ἰηΐοΡ 58 ΘΡΌΠ1. ΑΠΠΙ θηΐπὶ παμηθιδηΐ ἀαπηίαχαΐ ΘΟΠΟΙΟΠΟ5. ΠΟΥΘΗ], 

ΚΠ ΘοἴοΡο5 Πἰὸ ἴῃ ἈΠ ΘΟΘΒΒΙ1ΠῚ ΠΟ 05 ψΟ]ΠΠηπ|5 αἰ οαπί6 Ἰοσαηΐ δὰ οπιηΐα {πὸ Ὁ. {π]. ΘΑΓΗΪΘΡ ΡῸΡ ἴο- 
ὕππι ἀΘΟΌ ΓΒ. ὈΓῸΟ ΓΟ Π15 ΠῸ}115 ἴπ ΤΟ λτ1Π ΡΥ ΪΠλ11ΠῚ (556 υ αὶ} (6 αὐθεντίᾳ ΠΌΡΟΡΈΠΙ Ρ] ΓΟ γι 8. ΒΆΒΠΠῸ 
ῬΓῈΒ ΤΠ αΒΥ 6 ΓΘΟΙΘ ΔΕ ΓΟ τη. Ῥ]ΟΡΆΖΙΘ Οπιηΐὰ ἴδ θηΐμὶ ἄθππο Θχρομα ῬαΡΘΙ 416 ΡΟ ρδοίαυη Ὁ. 
Μανδη ἴῃ ὙἸὰ ῬΆ51Π1, ρυθἶχα ἔοτηο (δγεῖο, οὐ 5 Ζ ἐζεθ ργερβουτίμ Ἰοσοπάὰ 5αηΐ ορ ἃ 41, 42 οἱ 48. Οὐδ: 
16 ΔαΠΠΘΠ 1556 58 015 6556. (ἸΧΙ Πλτ5 : ἴῃ 5 η σ.}15 Θηἶπὶ Ἰοοἷ5 ΘΔ ΠΟΙ απ ΓΟΙΌΠΟΙΟ 6 ΝΙΔΓ ἈΠΟ » Ἰθησίπη ΘΓαΐ 
οὐ» αἰ ἴῃ τ υ!ἀθμη αἰ] ΟΠ λα, ΟρΟΓΟβιιηὴ 5ρ᾿ μοβἰβδίπειπηάιο. 



ΓΕΑΒΕΑΤΙΟ, ὙΠ 

4} πη ἀΘοἴπη,, αΠ]15 οἱ ἃ}1ἃ 46 ῬαΡ 150 (ΔΙ 118}}) ΟΡΕ 5 (οἰ ι15 ΘΟΡΟμἷ5 ἃ ΟΟπιθοἤβιο ἃ) ιι-- 
δἰίαν. ΝαΠΟ ᾿βδθοτπρηδά δπηΐ οοΓία ἃ} ἱποου 8. ΝΘοΘϑθθ ΠῸῚ ΔΙ Ι ΓΟ ΡΕΪΟΡῸ5. που η οΓὰ- 
{Ἰ0Π65 ΒΆ 5110 ΑΒΒΘΓΟΓΘ., ΟΠ οἃ 46 ΤῈ Π6Ὸ 51{, πθ0 υἱάθαίι ρΌβ56 6586 τ]ὰ οοπίοηίϊο. ΝᾺΠ 
(ο(6η1 πππηγοΡὰΐ ΜΙΘΡΟΠΥΠΝαΒ, οι Ιἀθηλ ἃρηοϑβοῖξ (λβϑί ΟΡ α5, (οί ἀθπι ἰηἰουρΡοίαίιβ Εϑ Τὶ, ολρ. 
Ἐπϑίδί 5. ΑἸ ἀπ πὸ ΒΘ ΠΌΠΏ Ρ (6 Βίγποία ἃ ΠΟΠΊΪηΪδ ΟΡ ΙΟΠ65 ΘΟ ΓΑ ὰ5 ἰῃ βϑη(οπίϊαβ ἡ 
ογίοβ αἰβίγμιιηΐ. ΑἸ ἐν! θατηΐ ᾿μ585. ΒΆ5110., 111 ΟὙΟΡΌΡΙΟ ΝΎΒΒΘΠΟ, Ο} 5. ἴῃ ΟΡρΟΥΙΡι5 
ἀΌΟαΈ6 Θχοιδο διιηΐ (οι. 1. Ρ. 199; 111 ΠΘΌΓΙ ΠΟΙΓΌΙΩ., 564 ᾿ρῃοίο οαἱρίμ ἁποίον!. Οοιθο- 
{ἰδῖπ15 ἀπὰ5 185 ΘΟΠΟΙΌΠ65, 4 ͵άτὴ Οχοῦϑθο [θυ δηΐ ἰῃ θα Ἰο μι ΒΑΒΠ]Ο ΘΗ]. (6 Ἰπίθοτο ἴπ 580 ΠΡσν τ. 
ΒΆ5110 ΤΘοθηϑίίο Θἀθη 85 σα Ραγ  ., γαΐα5. Θἃ5. ΠΡ Ο6. ἀοἰον πιαΐαϑ 6556. ἴῃ γα] σαί. Βιπίπο ἢ 
ΟΥΘΡΌΓΙΟ Νγβδθῃο {Ἰθπθ πα, εὐπίτιτς ΠΟΠ Θϑί ΘΧϑιη πη "6. ὨΙΧΘΡΙΠΊ (ΔΘ 1 ἰγδηβοι 88, 
Οἱ ΔβοΟΡΙΪ ὙἹΧ ΡΟΒ586. ἔππὶ ΟὉ αἰνθυϑιίαί θη 5{1}}.. {ὰπὶ φαοα 46 Ποπληἷβ. ΟρὶΠοῖο ἰγδοίαί τη 
ΠΟη ΘΧΙΘ ΠῚ ΘΟΠΒΟΡΙ ΡΒ ζ. ὙΘΥἸβί ΠΏ 1]6 ἀαίθ ποη Πὺ ΟΥ̓ΘΘΌΣΙ ΠῚ ΝΎΒΒΘΠΕΠΊΙ Ὀ]5 ἰάθη ἀγβα- τοι τ. 
ΠηΘηΐαΠ ἰΡδοία558., [ἀ1π|6 ΘΟ(6Π} ΘΟΠΒ1Π10., αὐ 50! Ποῦ {ας ἀθοιδηΐ ἴῃ ἔΡαΐγ ΒΆ5110., Θὰ ᾿Ρ0856 να. αν οἱ 
ΒΌΡΡΙΘΓΟΙ. ΑΔᾺῚ ροίοϑί οἱ ἃ ἃΡοι]ΘπίΠ] ΘΧ ὉΥΪΠῚΪΒ. ρΓΪΠΊ:Θ ΟΡΔΙΙΟἢ 5. γ 5 ρϑ πὶ, 
αοα ΠΉ]Π1ϊ Ὑἱά θέν νἱΠ] ΠΟῚ ῬᾶΓγἂπη Δ ΌΘΓΘ. 510. ἰϑῖ αν ἱποΙρὶξ ΟΥί0 ΡΥ Ϊ πὰ, παλαιοῦ χρέους 
ἔχτισιν ἀποπληρώσων ἥχω, οὗ τὴν ἀπόδοσιν ἀνεθαλόμην, οὐκ ἀγνωμοσύνῃ προαιρέσεως, ἀλλ᾽ ἀσθενείᾳ 

σώματος : Ζ᾽θέιι5 ἀο τίνι, ρον ϑοἰνιέιγιι5 αὐυθηῖο,, οὐμ}ιι5 υὐέΐψυνο βοἰἱοπιθην πον ἱπιργονὶ αηϊηνὶ 
οἱΐίο αἰ Πογοῦαηι, 56 ἐπ γηῖα οοΥροΥὶς υαἰοίιαϊηο. ΝΟΠΊΟ, ΟΡΙΠΟΓ, ΠΟῚ υἱάθί βου ρίογθηι, 
αΌΪΒ]ΟΙΒ. [αἰξ, ΙΟαὶ ἴῃ Ῥουβοηὰ ΒΆ51Π1|. 4] 58 46. ΠΟΠΊΪΠῚ5. βυ ποῖ Γἃ ΒΘΡΤΠΟΠΘΠῚ ΔΟΟΈΡΑΓΟΓΘΠῚ 
ΡΓΟΙηΪβογδί, ᾿πϑεπἰὰγρΠηλ. Ο]5. ἃ αΐΘ ΠῚ 511] (8 0116 ΡΥ Βαβοῦῖς ΟΥΘΡΌΡΙΠΙΠῚ ἴῃ ἃΠ]6 Πηἃ ΒΘΓΒΟΠᾶ ἤοια. 9. 
Ἰοχαίμη [Ἐ1|556 ΠΘΟ ἀσΘΠαϊ Γαίϊο 6ϑι [ΓΘ ΘΟΓΠῚ., 4] [ἈΠΘ ΓΘ υο!αηΐ., [ἃ αυοα (8 58 ΠΟ 551 Π10 πμδν ὑνυς 
ΟΔΠΠ ΒΒ ΠΟΘ. γὙἱρῸ Π6 Ροίοϑί 4α! θη Θχοοριίαι!. ΝΟ αιδααδπι ἀἸχοΡιξ 1ἃ ΓΘοἸσβο ατοσο- 
ΓΙΌ ὨΟΠΟΓΙ5. Οδιιδἃ., πί ΠΟΠΊΘΗ ἔγϑίγ 5. ΠΙΘΠΊΟΥ Δ ΠΉΠ 116 Π]Δ 915 ΟΘΙΘΟΡαγοῖ. ΝᾺΠῚ 851 ἰΐὰ οββϑί, 

ΟἿ ΤΘΡΌΓΙΙ5. ΔΠΊΡ τη {ΠΠπ|πηῈῚ 46. ΠΟΠΊΪηἾ5. ΟΡΙΠοῖο ἰΓαοίαί Π}] ὩῸη ΠΟΠΊΪη6. Β51Π|, 584 510 
ΘΟΠΒΟΡΙρ51{}) Νᾷμη 400 (γΓδοίδίι5. 116 ἀμ} 5. 1Π|58. ΟΥΑΙ ΠΟ Ὸ]15. ΡΥ δίῃ [ΟΡ οϑὲ. 60. ΠΟΏΟΓΟ 

ΤηΔ]ΟΓῸ ἁἰθοϊβϑοί ΓΓαίγθηι, Θι1ΠῈ Οἱ 51 {ΓΙ Ραββί. 564 ἰἃπθη ΥΘΘΌΡΙ5 ΘΟ]ΘΌΡΘΠῚ ἐΠπππ {{Ὀ} ἘΠ} 
50. ΠΟῚ ΒΆ5111 ΠΟΙΏΪη6 ΘΙ. 56 ἃ ΓΘ ΠΟϑίΓἃ ΠῚ ἃΘΔΙΏΙ5. 

14. Μυ] σηΐ οαιιϑ85 Οὔ ΟρΡΙ Πίομὶ πο 4 θᾶπι Δοοθάθγο (ΟΠ ΒΘΙ511, Πρ μΙ6 οἱ 8}10- 

ΓΠΠῚ 5 78] ἀτπιὰ5 Πὰ5 ΟΥΓαΓΙΟΠ65. ΒΆ5110 πη αιθιζαπί Δ ἀΒΟ ΊΠΘΓΘ : 566 (ὩΠΠ6η ἢφθ Οδ 1585 ΟΠΊΠΘΒ 
δα ἄτια5 ροβϑαηΐ γοίδυεὶ, δα βουρίου τη Δ 4πογιπη ποίου [δΐθηη,, οἱ δ ᾿ρϑὰπη 5{ΠΠ εἰν θυβί-- 
ἰαΐθ 7. 781 ΤΠΟΠΕΪΠλ115 ΗΠΠΘΡΟΠΥΠΊΠΙΠῚ ΠΟΥ ΠῚ ἀππιίαχαΐ ΟΥΑἰΙΟΠ65. ΠΊΠΠΊΘΓ 556, (Δ 5ΒΙ ΟΟΡΓΠῚ τ). 5οι μι. 

ῬΙΌΓΟ5. ΠΟῚ ΟΟΡΠΟΥΪ586, Ἐπί! πῇ “ΠΌΤ ΠῚ ΔΙΊ 5. ΠΟΥΘΠῚ [Ὀ]556 ἸηἰθΡργθίαί τη. ΝΊΠΗ ὔς Ἔλον 
ρίαν ἱπηρθαϊνο ροίοϑί ααὶη θὰ ἴῃ ΤΘ βου ρίουοϑ ΠΕ υΒϑίΠη05 ΒΘΟΠΔΠΊΠΙ, ΠΙΔΧΊΠΙΘ. ἢ ὁ ὁ ὁὃὁ 
ΓΟΟΘΠΓΪΟΓΙΠῚ ΟρΡΙηΪΟ ἤγτηᾶ πα 11 ταίοπθ πἰίαίαν. ἀητὸ ϑοογαίθθ οἵ (ΒΒ ΟΓῸ5. ΘΧΡΙΌΒΒΘ 
(τππί ορα5. ΒΔ511 ἱπηρου [δοίη 6556. 860 πἰ ἰἀπίαπ) ποθὴ αἸοηΐ ΒΑΒ1} πὶ ἀπὰ5 Πὰ5 (ὁ 
4αϊθι5. Δι ἰσ ταγ. ΟΥ̓ Α Ομ 65. ΟΠ ΘΟΠΒΟΙρ5ῖ556. Εχρϑαϊς αἰριπηχιθ ἀπ 616. 16 510 Παροί 
10. 4, 6. 96: Γρηγόριος δὲ τὸ διδασχαλιχὸν τοῦ. λόγου [ ἐζήλωσεν 7" ὃς καὶ τὴν ποιηθεῖσαν βασιλείῳ 

Ἑξαήμερον, ἅτε δὲ καταλειφθεῖσαν, προσανεπλήρωσε μετὰ θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ. ΟὙΓΟΘΟΥἴνι8. ὉΟΥῸ 

φηνιίαίιι5 οἱ Βακὶϊιλ ἵπ, ἀοοσοηάο οἰοφιιοηίίαηιν,, φιιὶ οἱ ἰἰδγιι Βαβι (6 Θρ670 864) ἀϊογιηι. 
φιιοην ἐἰ 6 ἐπιρογ [δοίνηη το φυιεγαί., ροβι οδϊίιιην [Γαίγὶβ βιιρρίουϊί. ΠῚῸ γΘΡῸ 516 Ἰοχυίαν ΠΗ}. 
(6 Τηϑεἰαἰοπο ϊν. 110. οἀΒ. 1 : ει (Βαβι λιν.) ἐἰϑαιιο αὐ ᾿οηυΐηῖβ οἰ Πογιθηι ᾿θυθΉι ἰλ}}0ς 
(οἰοπαϊέ : υὐὶ οἱ εὐἰὶ οἱ ἰογγ παίιγαηι. αδρΚὶβ οἱ αφιαγιηη τοἱ οΥθαίι"αγλην Ρ6Ή16 ΟἨἩΊΉ 1) 

ιιαϊλιαίο5 ἀρογιιῖί. ἈαΒ.Ππι5. ᾿ρτ αν ΘΧχ ΠΟΙ ΠῚ ΔΟΙΟΓΙΙΠῚ βϑηίθηξ ἃ. ΟΡΙΙ5 5Β11ΠῈ ΠῸῚ ΡΟΙΔαχ 

84 ἀπ] Π οιπ : 564 [ἃ ἱπιρου[δοίαπη τ! χα. 56 51 5616 ουηῃδίογιξ., αἱ 6χ ἀἸ0 (15. ΘΟηδβίαγο 
ἀοροῖ., Οραβ ΒΆ51Π1 [αἷ586. πηρουδοίαχη ; ἰη46. πο ΟὈδοῦγΘ οἰ Ποῖ αν, αὐ Β51:1ι15 πθάιιθ ἀὸ 
μοπεϊπὶϑ ΘΟΠα οΠ6. πΘαπ8. 416. 6115 βίγποίαγἃ ἀἸΒΒοΡ ΘΙ, ΟΠ] ἰοψαίῃ ΒΑ ΠΟΙΊ551Πη1 Ῥα(Ὁ 15 
ΟΡ Ῥογί δοίη Πρλεοὰ δὲ ΟΠ 5 5115 ΠΕΠΏΘΓΙ5 ἃ ῬΑ 5 οχρίοίμηι. ΝΠ 5] οοπ {ἰοηθῖα 
ΠΟΙΉΪΠΪδ5 ἴα δἰγαοίαγᾶση θχοὶρίαθ, γο ψα Οπηηΐὰ ΘΙ ορ πίοι ἃ0 ΘΟΡΙΟΒ6 ἴῃ ῬΓΙΟΙ 115 ΠΟΥΘῺῚ 
ογαϊοπΐ 5 Θχριϊοαπίιν. ΥἹχ ἰριίαν. ἀαθ αν ροίοϑί ααὶπ ἀθοίπια οἱ ππάθοϊ πη ΟΓΔΙΪΟ ἰὴ 
ΒΡΌΓΙ5. ἀίαιιο. ΘῈ 1115. Ροποπά δ δἰηί, Νὰπι ααρα ἁϊιηΐ ΟΡ ΠΕΠΙΒΒΙΠῚΪ ὙἹνὶ ΟΟμ ΠΟ Π51115. οἱ 

« 

- ΚΞ 



μι 

ΜῊ: ΡΙΒΕΛΤΙΟ. 

Ῥιαρίπα5 , (460 πη ]05 ΒΟΥ ρου ο5. Δ 405 46 ἀθοϊπηᾶ οἱ ἀπά θοϊμηᾶ ΟΡ ΙΟη6 ἰδοιι|556., ΦΟηἰὰΠι 
ΒΘΟΓΒΕΠῚ ροϑί 41185 Πούθπὶ ΠΑΡΙίο δαηΐ., 4 ααΐάθηη [αίθυου ΔΙ ΙΖΌΪ τηοτηθη ! ὨΔΡΠΘΡΒ. 5ὶ 
(Θ5{ΠΠἸΟΠ] ΠῚ ῬΓΟΙΌΓΓΘΗΐ Ὑ6] ὉΠ|.5 50 ]Ρ(ΟΓ 5. ἈΠΕΖΕΙ,, 411 56. Πἃ5 4188 ῬΟΒίΘΓΙΟΡΘΒ ΘΟΠΟΙΌΠΟΒ 
γ 1556 ἰοϑίαγοίαν : 5664 ΘΌΠῚ ΠΙΠῚ] ἴα!6 ΡΓΟΙΘΓαία. Θ᾽ ΕΘΠΟ] ΤΟ 6 ΠῚ ῬΓΟΌΔΓΘ. ΠΠ]ΠῸ πποὸ 

ῬΟΒΒΌΠΊ. 
15. Αα Ργοροβιί πη ΠῸ5 ΓΘ ΓΑ ΠΊ5. Εἰ5ι σ᾽ {1 ΔΡΘΌΤΩΘΠΓ5. 115. απ ἀπουηία!" ΘΧ διιοίου!- 

(αἴ6 ἨΪΘΓΟΠΥΠΊΪ, ϑοογδίϊβ. Επϑίδί ! δὲ (σαβϑι αογὶ, ἰηβιζ νἱβ πηαχίπηᾶ., ἰδιηθη ᾿ΘΥΪὰ ΥἹΑ ΘΓ 
Ροβϑαπηΐί, 51 ΟΠ} 60 ΔΓ: Π]ΘΠίο 4π0α ὁχ διοίογἰαΐ6 ΟΥΘΘΟΥῚ ΝΎΒΒΘΠΙ ΡΘΕΪΠΊΠ5., ΘΟΙΠ ΑΓ ΘΗ ΕΓ. 
Ἐ(ΘΗΙΠῚ οἷν οἱ ἀἰβογίθ αἱΐ ΟΓΘΡΌΓΙΙ5. Ρρὰγί6 ΠῚ θϑη 485 8 ΠΟΠΊΪηΪ5 ΟΡ Ι ΠΟΙ απ βρθοίαΐ - ἴῃ 
ΒΆ5111 ΟρΘΓΘ ἀθϑιἀθυαγὶ, τα τηϊγ Ὁ] ΘῈ ΠΘδΐ ἃ ΦΠΟΖΙ ΠῚ ἢ85 ΟΓΔἰΙ ΠΟΙ Ϊα5 ΒΆ51Π0 {ΠΡ α]. Ῥεωβίδί 
γοίρθὰ ΟΥΘΘΟΓΙΪ ΘΧϑοῦθονθ, {πΦ 51 Ἰθσδηίαν αἰἰθηΐίθ, θὰ 46. ὕγ6. ΠΟ ΔΙΏΡ|15 ΙΔ ΟΠ ΘΠ 
ἘΠ8Π1 [ὉΓ6 ΠΟΙ πηι15. δῖ. ᾿στίαγν ἸΟΧαϊα ΟΥΘΘΌΓΙΕΒ 0. 46. ΠΟΠΉΪηΪ5 Ορ οἷο Ρὰρ.. 4: εἰ γὰρ 
λειπούσης τῆς Ἑξαημέρου, τῆς εἰς τὸν ἄνθρωπον θεωρίας, μηδεὶς τῶν μαθητευσάντων αὐτῷ σπουδήν 

τινα πρὸς τὴν τοῦ λείποντος ἀναπλήρωσιν εἰσενέγχαιτο " ἔσχεν ἂν εἰκότως κατὰ τῆς μεγάλης αὐτοῦ δόξης 
ὃ μῶμος λαδὴν, ὡς μὴ βουληθέντος ἕξιν τινὰ χατανοητιχὴν τοῖς ἀχροαταῖς ἐνεργάσασθαι. Νυνὶ δὲ χατὰ 

δύναμιν ἡμῶν ἐπιτολυησάντων τῇ ἐξηγήσει τοῦ λείποντος, οίο Ναηι Οὐ ἴῃ, ΘΠ αΥ̓Υ αἰϊοη! 6 ΟΡΘΥ 

γι 7) οιι8 864 αϊοδιι8 αὐξοϊυϊί, Ποηυϊηῖβ ἐοπϑιἰογαίϊο ἀο5ϊ; 5ὲ αἰβοϊριίοτιηιν ποηιο ας ἴηι, ραγίο 

ῬεγΠοϊομα ορογαην ἐπιροη 8891 ϑμαηι., ἰναδιι 586: σαιιϑι6. ποηηϊλῖ αὐύυογϑιι5 οαϊηιαηὶ υἱγὶ 
σίογίαηι γϑργο]θηβϑογάηι ἰἰδίαο., χιιαβὶ φιῖὶ αὐ γὸ8 απΐηιο ἱπαασαπάαβ αϑαϊίυγ 68 8:08 ΘΟΉϑι6-- 
[ποογ6 ποϊν 8581. ΝΣ οὐηὶ οα πο8, η ἀοϑμηΐ, οαρίαπαηπάα 8ιβοίρογδ αὐϑὶ βιηιμβ. οἷο. 
ΝΙΠΙ φυϊααᾳυᾶπι ἃ ΡΓΙ ῬΌΒ56. ΔΓ ΙΓΟΣ δ απο 1 5.,. ἃ ΘΧΡΡΘβδιαβ. Αἰξ ΘηΪπΊ ΟὙΘΘΌΓΡΙΙΒ 
ΒΕΒΟΙΡΘΓΘ 56 5:1ΠΠ}] ΟΡτ15. (6. ΠΟΙΠΊΪΠΪδ Ππαίπγα δίαιθ οοπα 0 η6., ποη αἱ ἴμ568 ἰγδοίοί αι Θ0Πη- 
ΡΟΠαΪοβῖι5 ἰγαοίαγογαί ΒΔ5}Π1π5 (4 νυἱἀθίαν. Θ556. ορίπὶο (ΟΠ ΡΘΠ511). ποη τι ΔΡΒοϊναί 
4αδθ Ἱποῃποαγὰΐ ΒΆΒΠΠ15. : 564. Ἰἀοἶγοο Δ΄άθγθ 56. αἰοἰς θὰ απ 8 ΠΟΠΊΪΠΘΠΊ αἰ([ποηΐ,. 
ἀπο ποηιῖηῖς σοηβιογαίϊο ἴῃ ΒΔ51Π1 ΟρΘγΘ ἀθ8{. ῬοΟββὶπη οἱ 114 (ΘϑΕ1Π] ΟΠ 111Π} ῬΓΟΙΌΡΓΘ. ΟΧ 
ΘΟΘΘΠ] ΟΥΘΘΟΡΟ, 4πἰὶ πος ἰάθη 110. 46 ορίἤοϊο Ποπηηἶ5., ρὰρ. 43. ΔρΟΓΓΙββίπηθ σΟΠΠΡΠηδί : 

. 566] ΠΙ5 αἰ α{1π|5 ἸΤη ΠΟΛ ΓῚ ΠΙΠῚ ΠρΟθσδο οϑί, ΘΠ 51 ΠἾΠ1] δ , ἰρϑαπι οογίθ αἰ  Οἢἶ5. σΘηι5 
ἀδ5 Πὰ5 ΟΥΑΙ ΠΟΙΪἃ5 ΒΡΌΓΙἃ5 αἰ {116 ΘΠ ρΡρΟΒ [85 0556 ἃρογίθ οβίθπαθγοί. 

10. Ἐῤ φια!άθιη Δα τοὶ Υἱχ ΡΌΒΒΙΠ. αἰ ΟΓΘΔΠῚ ΠΟΟ ΟΡΟΓΪ5. 56Γ10 {ΓΠ] ΡΟ556 τηᾶσηο {ΠῚ 

ΒΆ511|0. ΝΠ) 5ΟΓΙΠΘΠΑῚ γίο τὰ ἃ Βα5:}Π8ηἃ ἀἰβϑι οί, αὐ απ ἀἰβογορδηίίαπ 4αὶ ποη υἱαθί, 
ΟΘΟΌΓΙΡΘ ΟΠΊΠΪΠΟ γἱἀοαΐαν. Αα ΘΧθιηρ!α ὙθηἰΠΊ.15., 4185 Ροΐθγο ᾿αγαΐ 6χ 115 485 (ΟΠ 5,115 
ΘΟΙαΙ ΟΡ ΓΙ ΟΠ Ρ15., οἴη ᾿ρϑὰ5 ἃ 56 Ρυἰϑίϊπο 5 Ἰπ θρονὶ γοϑεϊξα 85 Θ556 σοπίθηααί, Νοβίγο 
ΤΏΟΓΘ γα! θαία ᾿η(Θι ΡΓθίδίΙοπ 6 αἰθηηιΓ. 516 ᾿στίαν ΙΘΡΘΓΟ θϑί μη. 3 : θάλασσα καὶ πελάγη ἄπειρα, 
καὶ προσταγὴ παρήχθη εἰς τὸ εἶναι. ΥΟΧ 4 46Π| πρόσταγμα αἱ ἀρ ἰάΟΠΘ605 ΓΘΙΖΠΟ5 ΔυΟίοΓΘ5, 
(ἃ ἃρυα Β51ΠΠπ1πῈ υδι(αΐα οϑί. 56. ργςβίαγθ ΔΕ151Π1 γΟΟ ΘΠ προσταγὴ ἴῃ ΒΔ510 ΠΟ ΓΘΡΘΡΙΓῚ ; 
ἅ. ἸΠΥ̓ΘΗΪ 1 ἰῃ Δ}Π|5 ΒΟηδ5 ποίω ΒΟΥ ἸρΡίΟΥ 115, ΠΘΟΠΘ., ΠΟῚ ΔΙ ΠΡηαθῸ., αἰ Χου πὶ ἰἈπΊθη ἰῃ 
ΔΠΊΡΠ55ΙΠ10 ἨοητΙοὶ ϑίθρηδηΐ Τ᾽ ΘΘΔΠΓΟ ΠΟὴ Ιοσὶ. ΝΠ. 6 : ἐν οἷς αὐτὸς εἶπεν ἐξ ὑπογύου ὁ Θεὸς, 

ἦι τὴδ τϊηιϊγιηι., ἵη, φιῖδιι8 ἴρ56 Ποιι5 ργοαΐηιο αἰαϊ!. ὙἸΧ τ ηϊ ρϑυβαδαθυὶ ροίουί ΒΒ ἢ πιπὶ 
ἰιὰς ἸΟΦΙΘΠΑΙ γαίοπθ, ἐξ ὑπογύου, ᾿ΠΊΠΠΔΠῚ π511ΠῚ [πἶ556. Ἀ ΘΡΟγΪὰ5 βθθρί 5 ἀρ ΒΑΒ πὰ μος 
Ρ50 56η811, ἐν τοῖς κατόπιν εἶπε, βιρογίι8 ἀϊαϊέ : 564 {Πι|4, ἐξ ὑπογύου, ΠΒ4ΌΔΠῚ., ΟΡΙΠΟΡ, 
ἸΠΥΘΗΪΔ5. ΝΠ]. 8: ἔπειτα χαὶ ἡ παραδείσου συνεπεδαψιλεύθη ἀπόλαυσις, Τιηι οἱ ραγααϊβὶ {ἰφογαῖ- 
ἰαΐϊ8 σμμηγμίο αὐγοοίω ἀοἰϊοῖορ. ΤῈ. συνεπεδαψιλεύθη,, [Γα5ίΓἃ., Πἶδὶ ΠῚ6 [Ὧ1ΠΠ| Δ! ΠΊ05., [Π ΒΔΒΙΠ0 
ΘΟ ΦΒΙΘΡΙ5. ΝᾺΠ,Ί. 12 : Τίς ὃ τῇ ἀραιότητι τῶν στημόνων ἐχείνων ξυλίνων τὴν ἀναπνοὴν τῷ ἐγχεχλεισμένῳ 

θηρίῳ παρασχευάσας, Οἰμῖ8 γΓαγῸ5 ἑαῦοι ἰἰφηδω οαηςοίϊος ἱποίμι [ὦ οαϑίγιιαϊί. φιο τοβρίγαγοί. 
Πιυά, στήμων, αἱ (6 ΓΘΙΙΑ 5. ἰϑοθϑπη., ἃ ΒΆΒ1Π]|8 0 5010 Ιοησο αἰββϑί θυ ἀΡὈΙγοΡ. ΝΠ ΥΟΧ , 
στήμων, ἹΠ]ΡΙΌΡΓΪὰ Θδΐ, πθο Ῥθπ6 ἢαϊὸ Ιθθ0 σοηγθηϊί. 5  σηϊΠοδί αυϊάθιη τἰϑιϊαίθ., βέαηιθη., 
δ, ἦρϑα γι 6 οοἷο ἀμοιηίμν" ἤἰα : 568 ἃριι4 {1105 Διιοίογοϑ νὸχ στήμων 5|5η|Ποοί οανθαηι, 
γΘΠ1ΠῈ εἰἰχίββοί Ομ ἤβιιβ. ΝῸΠΙΘΡΟ 14: μικρᾷ προσψαύσει ἐκράτησε τὸ ἀεροποροῦν, Γουὶ αἰζαοίι 
ΡῈ} αὔγα τοίαηίε)η αὐϊομίαης ἐφηιεϊί. Ὑ ΘΡ πὶ υ 6 πὶ ἀεροπορεῖν οἰ (δία; ὁ ΒΑΒΠΠΟ ἴῃ ΤΠοβαιῸ : 
5641 ΘΧΙ δέ! Ππη0 ΠΟΠ Πἰδὶ ἴῃ ΒΡΌΓΙ5 5. ΟΥα ΙΟΠ θῈ15 ΡΟΡΟΡΙΡΊ. ἘΘάθιη πιιη]. 14: κάτω δὲ τὼ χεῖρε 



ΡΆΔΈΕΛΤΙΟ. Φ 

αὐτοῦ, καὶ τὼ πόδε, Πῆιιηιὶ Ὁ6ΥῸ 6715 οἱ ιαηιι8 οἱ ροάο8. 00 πο ἀἰοίιιπ οϑί οχ τον ΒΆΒΙΠ, 
41} ἀπ8}} αἰ πο δοθί., ργ ΡΠ) πο ἰρϑὰ θ᾽ οι Πιιπ}} Γθροιὸ υἱάοίαν. Ναπι. 18 : 
χαὶ εἰς τὸ δωμαλεώτερον ἀποχαθιστᾶν, 6ἐ ηιθηϊδγα ἴηι γοδιιϑίϊογθηι, βἰαίνιην ρθν ἀιιοογ6. Οὐ ϑαι}5 

ΒΔ511 ΔΡΡΥΪΠΊΘ. βίποϑῈ15. οί, Θ᾽υβαι6 ΠΡ ΡῸ5. ΟΠ ΘΠ 5ϑίπηθ ίαιιθ. ἀϑϑι 55 πιθ Ἰθο αν ιΐ., 
γΟΟΘΙ ῥωμαλεώτερος ΒΑ5ΠΠΔΠΔΠΊ ΠΟ 6586 ΠΕΠ]Ὸ ΠΘΡΌΟΙΪΟ [αἰ ι. ΝΠ). 19. : οὐκοῦν ἀναγκαῖα 
χαὶ ἄμφω χαὶ ἰδιοσήμαντρα, Παφιιο ποοοββαγῖα ατλδο ϑιυη:. ἀἋ συ ιβηιι6 ργοργίνηι εἰ φηϊ οαίιηι. 
ΠΙᾺα, ἰδιοσήμαντρα, ὈΔΡΌΑΡΙ ΔΙ οἱ ΠουΡΪ ργῶ 56 ἴθυί, οἱ φυοα ἃ Βαβι πὰ Ἰοαιθηαὶ 
ῬΔΕΙΟΠΘ ΠηὰΧὶΠπΊ6 ἈΡΠΟΡΓΘδί. 

17. 781} δα ΒθοΠ48Π| ΟΥ̓ Αἰ ΟΠ ΘΠ ΡΓΟΡΘΓΘΠ.ι15. 5:6. ΙΘσθρΡο θϑί πὰη1. 3 : ἣ αὐτὴ. .. ᾿ 

ὡρίσθη τῳτότε τροφή, Εαάθηι ἔμη αἰϊηιοηῖα οοηϑἐ{μία. ῬΔΒ.Π15 ῬΒβὶ πη ΒΟΡΙὈΙ τότε ΠΝ 
ΠΪΒ] ΠΊ6 ἴᾺ}ΠΠ{ ΔΗΪΤΉ 115, τῳτότε. ΤΠ10 Θἰἰᾶ πη ΠΟῚ ΡιιΟ Ὑ 0 6ΠῚ τῳτότε Δρι ὉΠΠῈΠῚ ἜΗΝ ΔΌΟΘ(ΟΙ ΠῚ 
ὈΒ48Π1 ᾿ΠΥΘΗΪΓ]. ΝΌΠ. 8 : πρὸς ἀξίαν τῶν ἁμαρτημάτων ἀντιμέτρησις καὶ ἀντίσήχωσις, ὕμϑία 

β0θίογιηι γοίγὶθιυιίϊο ἀφιαχιο ἰαηοο γοροηϑβῖο. ΑἸῖο γοσαθι0. ΠΟ γ066 ἀντισήκωσις, ΡΟ ὑ811- 
ΡᾺΠῚ [1556 ΒΞ Πα Πη. ΝῸΠ,. 9 : τῷ ἰδίῳ βάρει τῶν ἁμαρτημάτων πεπεδημένοι χάτω πεσόντες, χεῖνται 

δυσσυνείδητοι, ᾿οροαίογιηιν ΡΥΟΡΥΟ ροπάογο ργδροαϊί αὐ ἵπίογηα οα(οηΐο8., Ἰαοοῦιηΐ.. 080 
σοηϑοϊοπίϊω ργοω)ιάϊοϊο σοηβιϑῖ. ΟἸΙΑΥ 5. ΡΟί5. 468Ππ| πἰ [θα Ὑ σὴ δυσσυνείδητοι Δ 511ἃ-- 
ΠᾺΠῚ 6586. 1Π|0 (8 Π1 ἰΠ501{ἃ ΠΊ1Π1 υἱἀθίι" νοχ 1Π|4.. υἱ γα ]46. δαπγοάτπι ἀπ! (Θ τη ἃη ἃ) 10 
ἸΟΘῸΡ ΘΕ ἀποίογ α πη 4 ὯΠ| πϑιΓρᾶίὰ 51{. ΝΠ. 10 : συνημμένως καὶ ἀμεσολαδήτως, 7 ποία ΟρΘΥΩ 
ἐηιηιθαϊαίοηιιο. ΤΙΘΘῸΓΘ. ΠΟῚ ΠΊΘΠΊΪΠΪ γΟΟΘΠῚ ἀμεσολαθήτως ΠΘΟΠΘ ἴῃ ΒΆΒ51Π|0., ΠΘΑΙΙΘ 'ἢ 8110 1}|0 
ΒΟΓΙΡίογο. Εοθπη ΠμπΠῚ|. νῸΧ παρευθὺ ΔΙ ΙαΪ ΔΙΙΘΠ ΠῚ βοηδί. Του τη] ΘΟ(6ΠῚ ΠΕΠΊ. ἐξ ὑπογύου 
ἔχεις τὸ ὑπόμνημα τῆς ἑαυτοῦ ταπεινώσεως, ἢν ργοοϊηοίι 6 ἜΤΕΙ ἔμ αὐ) οἰϊογῖϑηι6. ἨϊοΉι- 
1ηθη νην. τη ΠΟίΑΥΙΠΊ115 [ἢ ΟΥΓΑΙΌΠ6 ΡΓΪΠΊὰ Πι1Π|. 6. ἱΠυὰ, ἐξ ἐξ ὑπογύου, ἃ ΒΆ5110 ῬΓΡΟΙΘΟί ΠῚ 
ΟΠ [1|550. ΝΌΠ,. 12. 510 ΙΘρΊ πη5. εἴθε μοι τοσοῦτον ἐγσλὴς, ἃ ὥστε χαταλεπτὸν καὶ ἀχριδολογουμένως 

ὑποδεῖξαί σοι τὴν τοῦ ἀνθρώπου χατασχευήν, “Τἐφιι εἰὐπαηι ἑατιίμνηι, ηυϊυὺ δι οίογοί οἵ, αὐ βιιδενὶ 

ὁἐ αὐομγαία αἰβριίαϊοηο Ποηιὶη15 [το ογοΐ [ποιαίεηαι ϑιιθηνοη Ξίγαγ6. ὝΟΟΘ65 καταλεπτὸν καὶ ἀχριθο- 
λογουμένως ΠΟῚ γἱαθηίι ΒΆ51Π1 6556. ΝΌΠη 14 : ὅδπότε χαὶ ἰσχυρότερος γίνεται, εἴτουν ἐνεργέστερος, 
Οἰεγιι5. οἰ σοί ηια]ον υἷβ αὐ οἢ!εαοῖον 511. Ὁ παπη. 17 : καὶ θοιγγὸν αὐτὴ τοιοῦτον περιδαλεῖν, 

ΟἸγονιη)θοίαιιο σοηιηιμἶγ 6 πιασογῖα. Τι1, εἴτουν, ἃ ΒΆΒΠΠ|Ο., 404 αι θπη 56 18π|., 86 ΠΙ ΠΟΓῚ 
ΠΟΗ 50]6ί. ΥΟΧ γ6 ΓΟ, θριγγὸς, ΠΟΠ ΗΠ] νἱἀθίπ ΘΧ ΠΙΌΘΓΘ ρου συ ἢ α{15., {αι α ἃ ΤΠΟΓῸ ΒΔ 51Π) 
ΙΟΠΡῸ Ροβί(ππὶ 51{. ΤΊ ΠΊ60 π6 ἴῃ 5. ΘΟΠΡΘ Πα 15. ΟΥ̓ η ΓΙ ΠῊΪΠ] 404 ἴΘΓΟ 5: }ΠΠΠ|15 1ῃ ΘΑ 510115 

τιδ γϑηϊί,, αἰ ργφ θυ θυ πη, {πα ογδηΐ ποίδία ἀἰσηίογα., δα ποίαν! πη ἰθυίογᾶ. {πίῃ δαηΐ, 
ΔΙ ΓΤ. 4:6 ΡΓΟἰαΠ ΓΙ ΠηΠ15 ΘΧΘΠΊΡΙἃ 51{Π 0 Γ6 ρΡΟ556 Γθοίθ 46 ΓΘΡῚῈΒ πα !οαίαΡο. 

18. 78Π| δ4 ᾿ρ585 βθη(θη(αθ σαοα αἰποί. ἴῃ 115 Πα 6. ΠΪΠ1] Βαβ.Π]ἀπαηλ ΟΟΟΟΡΡΙ:. Βαηΐ 
ἰῃΐαν 56. ἀἰββαίς, Πη816 οομγθηΐοβ, ἢἰΠ}} Πα θοηίοβ θα Τα βιξδθ {Π1π8 ἰδουπα ! ἃίαιιθ Θραα!- 
(Ἰ0Π15.. {18} ΟἸΙΏΠΘ65 ἰη ΒΔ511Π0 ΠῚΪΓΔΠίΕΙ. ΤΠη0 Ὑ6ΓῸ ΓΘΡΘΙΙΡΘ οϑί ἹΠθρί[85. Πηθ 85, ΘΟΙΠΠΊΘΠίϑ ; 
4πῶ ΠΟῚ ΠΠ]0640. ΟΓΔίοΓΘΠΊ 5. πη τη ΒΑΒ.ΠΠ πὶ ἀοαἀθοθδηΐξ., 566 ἃ] ΠΠΠῚ ΦΙΘΠΊΥΙΒ ΒΟΓΙΡίΟΓ ΘΙ ΠΟῚ 

ΟΙΠΠΐπΟ που ααϊίαμη. 564 ᾿Ἰρβαμη δα! πηι5. 510. ᾿ΘῚ ΓΕ] 50}101{ πυΠη1. 18 : ἣ πρώτη ἑύδομὰς τὴν 
παιδικὴν ἡλικίαν ἔχει. “Ὄρους τῆς παιδικῆς ἡλικίας προ τς ἧ τῶν ὀδόντων ἐχθολή. Οἱ μὲν ἔπεσον " οἱ δὲ 

ἀνεφύησαν «ὦν Ἔπεσον οἵ ἀθοντεο ἔγνωμεν ὅτι ηὐξήθη τόσον μέτρον. τ ρα τος τὸ παιδίον ἐβευρήσενι ὃ πατήρ. 

Οἴἶδεν ὅτι τὸ δρολιδτε τούτου μέ ὙΠ τοῖο εῦως ἐν τῇ τελειώσει. “Ὅσος γὰρ ἐν τῇ τριετίᾳ τῷ μήχει ὃ 

ἄνθρωπος ἀροῦν δὶς τοσοῦτον ἔσται ἐν τῇ συμπληρώσει τῆς αὐξήσεως. Τοῦτο τὸ νέτ ρον τῆς ἀνθρωπίνης 

φύσεως μέχρι πέρατος. Ῥγἱηλιη, ϑθρίθη ἴηι ἐπ (αηεϊίοηι οἰαίθην σοηἔϊηθί. Πιζαμε 5 βη.65 οἰαί8 

ηιαγ[5ίαΐ ἀοηζζινηιν γι ρίϊο,, οὐ, τη. ἰοοινηι ΘΟΥ αι φιι οοοϊἀογινηί. αἰὐὰ ξιογῖηέ οπαίϊ,. 

Τοηίο5 σθοϊαἀογιέ : 5οἴηιι 8. ἑαγίνην αἰὐιγηιθη ἀὐοοο581586. ᾿ΓΥΪΘΉΘΊΙ ἐη[απίοην αὐηνθΉ 5158. 68 

Ραγθη8; πουϊΐ ἤογο, εἱ ἀμρίο πια]ογθην ἤας φιιαηίϊαίοηη γϑοϊρίαΐ , Οὐ βιογὶ αἰαϊὶ8 ΡΟ [- 

ΟΡ ΕΞ α Οιαπία οηῖηι ἐγϊοηὶβ οἰαἰὶς βἰαίινα θην γυδ οἱδιψιν, ἀιρίο ατιοίογ οΥἱέ οἰηὶ 7αΉι 

αὐσηπθηίνηι οαρἰουογὶί. Πὶο ᾿ιηιαθι ηνοάϊι5. παίιν 68, ἴηι. ΠπΘΉι ἀὐϑιε. Θυϊὰ οδὲ, αυῶθ80., 

ἱπορίϊγο., 51 ποὺς ἤθη οϑί 2 Ὑἱάθυϊηί αὶ πὰ ΟΥ αὐ ΠΟΙ] 5 Βα5 110 {εἰ αι » 681 ΕΘ] Ϊροσσί! υἱ 
ΠΟΠΉΪΠΘΠῚ ΒΓΑ 55, ΠῚ Π1ΠῚ ΔΟΘΡΕΪπιοάιο ἡπαϊοῖο ρε:Θαϊίαπι ποπ θυ Διο ΡΙ  1(ἃ Πιιραν!. ΝῸΒ ὨΊΘΠΪΕΙ5 

ἄ νἱνρὸ ργιἀοη βϑίμηο ΒΑ 510 5ΘΠΊρΡΟΙ ΟΧἰβ [πη ΒΙ ΠΊ115..,. 418} τ ΘῸΠῚ Θ᾽ αϑιθ! ΘΑ ΡΠ 

" 



Βα5. γτϑοοῃϑ. 

ι.1.».58. 

[5 

Χ ΡΆΑΒΕΑΤΙΟ. 

ἀοίου ἢ 6556. ὈΠΊΦΕΔΠ] μα (ΘπΊι5. Οτοα 5οαυ αν πὰ]. 32... ΠΊΔΪΟΥ 15 ΤΠΟΠΊΘΗΓΙ 550. [ὉΡί 556 

γἀορθίαν. 714 Ἔσο ηνϊογοην., οἰαηι οἶγο., χυδ ἀἰϑιι58. [αγυϊ οββοηί. μῖο βαἰνίαγίψιο {{ {0 

βεδαἀμοοπίοηι. αὐ ραιϊρογῖδιι8 Ὀσοι 6 αϊδίγὶδιιοηπίοηι., ἐπυϊίηῖχιο υἱγιίηι ας ποϑοϊοηπίθηι.. Ἠδ6 

θη ἀογηοείϊοος ἀοηιεγοπίθηι. ΕΥῸ {ἰ|0 παπηφιο οἱ [αηι τ αὐιγηοηίο,. παίογυηιιο ἱποοίιηιίαίο,. 
ϑοποβεϊοηπίϊ ορογα ργαϑίαθαί. Νυχηαδπι., πὶ [Ἀ]}101.. Θ᾽ ΕΒ] ἐαγία Θοπθγαί!π Ἰδιἀ5ϑοί 
ΒΆ51ΠΠ|5. 65. δέ ΘηΪπη ΡΘΡΓΙΟῸΪ ΡΙΘηἃ., ΓΘ, 5416. τη} {15 ἀΐ 6. (ἰΒΒΘΠΒΙΟΠ θ5 ΟΡποχία., 
ᾳπᾶααθ ΔΡαΐὶ [ἀΟΠ πη τη 51[. Τιαπά αν ογρὸ ΒΆ51Ππ18. ΤΉ ΠΠ] ΘΓ ΠῚ {0 ἴΠ5610. ΠΊΕ 5{{06ΠῈ 
ΠΟ (Π]68Π} ΠΘῸ {ΠΠπ|1{65 {ΓΔ ΒΟ ΘαΙΘηΐ6 ΠῚ ΘΡΟσαυ ῬΑ ΠΡ ΘΡΙΠῈ5 : 5606] ἃ 60 ΘΟΠΊΠΙΘΠδίδηι [556 
ΠΊΠΠ]ΘΓΘΠΊ., 485 ᾿ηβοϊθηΐθ ΘΟΠ] ΠΡ. ᾿ρβἃ τὰ τῆς οἰκίας χρειώδη ΘΘΘΠΙ5 ἰᾶΓΟΊ ἃ 51{,. ΠυΙΠΊ ἃ ΠῚ 
π΄ Δηϊπλπ ἱπάπχοῦπι. ατθοᾶ ἰρ8ἃ ἈΡΡΌΠΘΓΘ 805 ΓΘ ΠῸῚ {πδΡ} 9 αἰ οαρα ποθὴ ἴῃ 1 {ΠΠ|1Πὶ 
ἱπίουργθίομπη,, 564 ἴῃ ᾿ρ511ΠῚ 50 ]ρίογοπ Οτοῦπι σοηἠϊοϊαΐαιν. ΠΟ ἃπίθπι βιιηΐ : εἶδον ἐγὼ 
γυναῖχα, λάθρα τοῦ ἀνδρὸς, ὑφαιρομένην τὰ τῆς οἰκίας χρειώδη, χλοπὴν ἐπαινετὴν καὶ σωτηρίαν, χαὶ 

πένησιν αὐτὰ ἐν τῷ λεληθότι διανέμουσαν, χαὶ ἄχοντα χαὶ ἀγνοοῦντα τὸν ἄνδρα χαὶ τοὺς οἰχείους 

εὐεργετοῦσαν. Ὑπὲρ γὰρ ἐκείνου, χαὶ τῆς τῶν τέχνων διαμονῆς ἔδρα τὴν εὐποιΐαν. ΜΙΌΠΘΓΙΘ ΠΠ06( γ] ΔΘ Γὶ 

Οομ ΘΟ Π5᾽ ΠῚ} 51 σαιιϑο αΠΠ|δπ [1556,. ίψαθ Πτ} 15. ἀοοίγ ποθ. ἸποοΙ 08 ΡΘΡ ΙΠ111556., 
ααϊ, υὐ ἀδΡαθναΐ., πὺη γϑρίθυϊξ, ἰαμαανὶἰὶ [μγίο., χλοπὴν ἐπαινετήν : 564 ΤΠ0]Π1π5. γϑυίοΡιΐ, 
ρῖο [ιγίο. (οτη ΘΙ διι15. ΟΡ πον", ΡὶΘ θὲ θθηῖσηθ ΒΆ51}}} 581 σου θὰ ἸηἰοΡργοίαί α5 οϑί, {ΠΠπ8 αἱ 

ἀοΟίΡΙηἃ πη (ΟἸΘΓΒΙΠ]Ογ θη ΓΘ οΡοί ; 5664. ἤὰπο Θχουβαπάς ἀσοίγ πη Τα ΟΠ ΘΠ ΠΘΙΠΟ ΒΔ ΡΊ ΘΠ 5 
ἘΠῚ (Ε8ΠΊ ΔΡΡΙΟΡΑΓΡΙΙ. 

19. ΠΘΗΪ4ῈΘ 51 4πἃ οϑί βου! ΡΟΓ ΠῚ ΠηΔ πηι ΘΟΘΙΟιΠ διιοίον 85, 4 τη]α 6556 ἀθθθί,, 
ΠΡ ΑΡῚ Υἱχ ροίθειξ 4α]πΠ δἰηΐ ΡΓῸ 5ΡῸΓ5 Πα ΘΠ ἢ ἀπὲ ΟΓα ΟΠ 65 ΕἰΘΗΪΠ) ΟΠ δἰηΐ ἴῃ 
γα 115 ΒΙΒΠΟΙΠΘοῖβ Οα 665 τη. 4ἱ ἨἩΘχδδιηθγοη 451} ΘΧ ΠΙΡΘαπΐ, ΦΌΟΓΙΙΠῚ Δ Π1| 51 η{ πη θ1η- 
ὈγδηΘΙ., οἵ Δη{[4]551Π}1.. οἱ οριϊπηθ ποίς : 4}}1} γθῦο οΠγίδοθὶ,, γθοθηΐθθ, οἱ ποίς πηδίδ : ἴῃ 
ῬΓΪΟΡΙΡθ 5. Φα θη 1}|5. ἀθϑι θυ ηΐαν ἀπ ἢ 46. ΠΟΠΊΪΗΪ5. ΟΡ οἷο ογα( ἐπ ας : Τορου ππίαν 
ΥΘΓῸ 5011Π} ἰΠ ΡΟΒΙΘΡΙΟΥΙΡ 5. ῬΡΙΠγε ΟἸ 5515 βιη ΟΟΘΙοΘ5. ἈΘΡῚ 1824, 9349, 9892. ΟΟἸΡοΓ- 

{ἰππ15 3069. (ΟἸΒΙΠ Δ ΠῚ 228... 299. ἴῃ {ἘΠ 115 ΟΠ 15 ΠΟῚ ὈΓ115 ΠΟΥΘΠῚ ΘΟΠΟΙΌΠΘΒ ΠῈ ΠΟΙΒΟΔΓΘ. 
Αα ΘΟ Π 68 Οἰα556Π} ΡΟ Πποηΐ ΘΟ 2286, 2987, 2877. 2896, οἰο., 1Π ΦΕΡΕ ΠΟΠΠΠΠΠ15 

᾿πγοηϊαηΐαν Τα 6 πη Δ αἰ ον ητ {ΠῚ ΟΥΑΙ ΙΟΠ65 : 506. ΟΟΘΙ665. ἰδπη ΓΘΟΘΠί65 51 ΟΠ1ΠῚ ΔΗ {{{|||55]- 
ΤηΪ5. ΟΠ ΡΑΓΘΠΊΉΠΒ.. ΠΟ ΡΓΌΘΙΪ ΠΠ]Θ πὰ Π.Π|Δ ΠῚ τη οηίι". ΝΟ {Πι ΡΡ ΘΓθ ΠτιΠὴ 5116 Π{|0., 

ΠΡΡΑΡΙα πὶ ἃ (Ομ ΠΟ 5ῖ0 απ αίι"η) αἀτ1ἃ5 ἢδ5. ΟΓΑΙΟΠΟ5. ΒΆ51Π10 {ΠΠ Ό ΘΓ. ΠΟΙΙΘ : 566] ΓΘΠῚ ἴῃ 
ἀΡΙΟ το πθΡο. Οαοα δαίθπι ἤοπηΟ οἱ ατοιβ οἱ ογθ πἰπ5. ἴῃ α1}0}}5. Πα θ1, ἃ ΠΟΠΊΟ 
Θπηαποίς ΠΑΡ 15 ΠΟ ΒΡΌΓΡΙα ΓΘΡΟΠΘΡΘ ποὴ ἀπ 4011. Οὐ ΡῚ ἢ] ροίοϑί ΟΡ Βορέου, 4 ΕΙ56115 
οϑί, Πὰ5 γί! 65 ἴῃ Β451}}} βου βοηᾶ, ΠΟ ἴῃ δ1ἃ θα "θυ: ᾿[Θπη 416. σαι Π80 αἸΘΘΠαΙ [ὈΡΠ ἃ.. 
ἐν τοῖς χατόπιν, ΒΆ51Π10. [ἈΤΏ]ΠΑΡΙ., ΡῬΘΠΘ ΟἸΧΘΡΔΠΊ ΡΘΟΙΠΔΡΙ., Π5115 51. ΝΠ Ραίαπαιι5. οϑί 14 

. [6ΟΙ556 πη 0 ΔΠ]Π10.. ΙΘΟίονῚ αἱ ᾿ΠΡΟηΘΡοί. ἃη Ροί5 ῬΟΠΟ., 56 υἱ Θχϑιοογοί, ΒΒ Π]486.. 
4υοδα ΠΙορραΐ. ᾿πη} ἀΡοίαν 2 ΝῸΪπΊ ορὸ ἀυϊπᾶπη αἰοίπ πη σΡαν 5. ἴπ Ὑθίθγοιη βοΡρΡίου θη, 
ΓΟ ΥἹΡΠ ἀ6 γὸ Π{{Θγᾶγῖα ΠΘη6 ΠΊΘΡΙ(ΠῈ: ῬΓΟΙΠ ΘΑῈΘ βζ1π5 πη] 0. 6556 00 ΓΘΠῚ [η ΠΟΠἃΠῚ 
Παδῖη ἴῃ ΤΠ] 8 |ΔΠ} Ρ ΓΘ ΠῚ ΔΟΟΙΡΘΙΘ. 

20. Λα]απηρσὶ Οομ θοἤβιιι5 ἀπ 15. ΠΪ5. ΟΡ ΤΠ ΠΟ .}15. οἵ (ου ἴᾶπὶ 46 ῬαΡϑα 50, απ οἱ ᾿ρϑἃ 
4ΌΟαπ6 ἃ ΘΟα6Π1 Ἰηΐ6 1} ΘΠ ηἃ ΒΆ511 ΟρΘΡὰ γθοθηβθία. ΤΠ αίθηγαι «αὶ θη ἤδη ΟΥ̓Δ ΙΟΠΘΙΏ 
Ῥ6π6 ΐς ΘΟΠΟΟΔΡῚ ἰἈΠΊ ΠΠῚ π᾿ ΡΓΌΡΓΙΟ ΙΟΟΟ : 568 ἔδίμμη 6556. Βάβ1Π1: ποσϑιηι5. ΝΟΡδΠΑΙ 
Δαΐθ ΠῚ ΠΟΡῚ5. οδιιδ8 Θά θη], ΠΕΪΡι15. ΡΘΡΠΊΟΓ ῬΓΙΟΓΘ5. ατ18ἃ5 ΟΓΔΙΙΟΠΘ5. ΒΆ51Π10 8Π| Δ] πα ̓ οᾶνγ!- 
ΠΊ.15. ἈΠΕ ΙΪΟΓΕΙΠΊ 5:16 {{πΠ|., 5{ΠΠ| ΑἸ Θ ϑιία5.. ΘΟ ἸΙΟ1Π} Πηδ τι ΘΧΑΡΙΟΓ ΠῚ ΡΘΠΕῸΙ1ἃ. ΤΙ ΔΟΙΪ558 
(6 πᾶς ογαίίοηθ Δη 4105 γὙ6] ΘΧχ 60 5815 ᾿πίθ ΠσἹίανΡ., 4π0 6] πΟΠ ΠῚ ΘΟΓΕΠῚ (Θδί!ΠΠΟΠΪ ΠῚ ἃ 
ἀαοααδπ) ρΓοἀποίαπη 511. Αα {11 αἰβογραηίαπη 4ποα αἰ(ἰποΐ. 6. ρᾶυ!ο βαρδοῖοῦ θα 
ΠΌ]ΠΟ ΠΘΡΌ(Ο ὙἱάθΓῈ ροίθϑί. ΝΠ. 1 510 Ἰθρὶαγ : νοήσωμεν, ἀχροαταὶ, ἀξίαν Θεοῦ φυτείαν, “ὦ 

ηιθηΐθηι γϑυοοθηλ 5. ἀμ ίογ68., 6} ιϑηιοαϊ ρίαπίαίοηοην.,  [)60 ἀἴφηπα 5ἰ{. ΟΟμ ἤδη} 
ΤῊΪΓΓῚ 58 {15 ΠΟ 460, 41] 56 ἢδ5 ΟΓΔΙΪΟΠΘΒ5 ἸΘΟἶγοο οἱ γϑγ 556 οἱ βα 1556 αἰΐ, φαοα Θὰ Πηὰ 16 
1 ἱπηρ ΓΘ 5515 ΠΓ15. ἃσοθρίαϑ Ορογίογοί ΓΈΓΒΙ15 ὑγ0ὶ5 πιὰ παν] ἃ σοα!οαπι Μ155. Π6Π|. 510 416 
ῬΡΙΒ(Ιη60 ἰπίορυ δι} ΓΘϑαϊ(!., ΟΠ) (ἃ ΠΊΘ ἢ ̓ρϑὰ5 Ῥ6}115 410 'ῃ50 ΔΟΡῚ ρογβρίσαμθιη 51{. Εἰδὶ θα πὶ 



ΡΑΖΔΈΕΛΤΙΟ. ΧΙ 

ἴῃ γϑίθυ! θα! οπ6 οχϑίαηί πλυδία σου 6 [Ἀ]5 (18 ἀΓοαπηθηΐ., ΡΓ γα (Δ ΠΊΘη σΘΡΠΟΡΔα 66 ἰῃ 
(ΟΠ Πἰβίδ μὰ ᾿πθ580. ΠΘΙΠῸ ΠΔΙῈΠῚ ΓΘΡΕΠῚ ΒΟΡΙ(Π15. ἸΠ ΠΟΙ  ζιν. ἘΠῚ ὧξ Δ} Ομ (ἀηλτι5., αιο 
ΘΌΪΖΙΙΘ ἰὴ ᾿Ρ515 (ὈΠΕΙΡῈ5 ΙΘΡ ΓΘ ΠΟΘΡΙΐ : {ΠΠ14, ἀκροαταὶ, γΘΓῸ}ΠΔ 6586 Φιοα (ἸοἰΠηι5 ἀρονίο ὁϑίοη.- 
αἴξ. ὙΟΧ ΘΠΪΠῚ οϑί οπὶ ἀρ ΓΘ αα05. Ῥαίγοϑ ἔππι ἀρὰ ΑΒ! πὶ ᾿πυιβι(αΐα., ρυἰβοίβαιιο {Π|5 
(6 ΠΊΡΟΥΊΡΕΙΒ ῬΓΟΓΒΙ15 ἸηΔἰ(α., 4118 ΠΘῚ ἩΪδϊ ΒΌθ .}}15 ῬΟΒίΘΡΙΟΓ ἢ ΡΒ ἴῃ 511 6556 ΟΡ (. ΝΙΙΠΊΘΙῸ 
ΘΟάθπη, καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς δηλοποιεῖται τῆς ᾿Πραφῆς. ΠΠπ4, δηλοποιεῖται, ΡΟΓΡΘΟΡ ἢ ί6 ΠῚ} 4ΠΟΘΙΙΘ βαρίί. 
Νά. 3 : ἐρυΐσχοντο, χαὶ ἀπώλοντο, αἰ ΠΠιιογ ηΐ, αὐ ἱπίονγοηί. Τηθδί ἀϑρου Ἰ(ἃ5 συφάδπι ἢ 1Π| 0. 
ἐρυΐσχοντο, 488 ἃ ΒΑ 518 Πὰ 5:18 ΠΟ Π|1ἃ ΙΟΠΡ6 ἃ οδέ : [πΠ|0.. τι ΤῊ]Π1 γι ἀοίαν., (ΟἸΠ6 ποη οὶ 
1ὰ θυ θπη ἀΡα ὉΠ] ΠῚ αἰβθυία πη ΟΡ ΡίΟΓΘ ἢ ἰηγθηΐγΘ. ΝΌΠ,. 7 : ἐκεῖ χαὶ ὀρνίθων παντοδαπῶν γένη, 
τῷ τε τῶν πτερῶν ἄνθει χαὶ τῷ τῆς φωνῆς λυγηρῷ ἀπόλαυσίν τινα θαυμαστὴν προτιθέντα τοῖς δρωμένοις: 

Τὶ οἱ αὐϊοιίαγιη ΟἸιηϊ σοηιηὶ φοηΈΥα., ἕνην ρθη μαγμηη ΠΥ. ἔντ παίυο σοποοηίν αἰφιο 
φαγγῖίι,., ηυγαην φιαηιάαηιν ὦ 86 7ιοιηἀϊαίοηι βροοίαηίϊθιι5 οὔγεγοηίία. Ῥυίοί Οοιηθοϑβι 5 
γοΟΘΠ λυγηρῷ ΒΔ 5]ΠΔ η8 ΠῚ 6556: Οἱ ΘΡῸ ΠΕΙΠΠΙΠΔΠῚ Ἀ55ΘΠ(ΙῚ ΡοΐθιῸ. ΝΟ 5δ(|5. ἱπί Πρὸ οἷα 
ΡΟίϊπι5 510 Ἰη θυ ργοίδίιιθ. δἰ(. παΐξζυο., αι Π) 8110 ΠΌΟΥΪΒ ΠΊΘ(ΠΟ., ΟἸΠ] ΥῸΧ λυγηρὸς ΠῚΪΠΪΠηΘ 
ΟΠ] ἢ 8ἃα 14 55 ἢ Ποδπά πη} ἃρία 6556 γἱἀθαΐαν. ΤΠ ΘΡΘΡΙΓΘ φαΙθιὴ οϑδί ἴῃ 1, Θχίοῖθ γοοθ5 λυγὴ 
οί λυγαῖος, 4} ΠΔ ὈΥΪπηἃ γα π| Πμϑ(1η6 οὐ βοιυγϊίαβ. αἰΐθυα οὐ βου : 506 φα!α 5. ΟΠ 
μαίυο ΘΟΙΠΠΊΠΘ. 6556 Ροβϑιί, υἱάθριηΐ 8}1}: 14 π16 ποθὴ υἱάθεθ θομὰ 66 (αΐθον. ΝαΠ,. 7 : 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐχ τῆς οἰχείας φύσεως, εἰτοῦν τῆς νοερᾶς οὐσίας, Παινὰ αηιθη οα 8ιια ἴρβα ἡπάοίο. τὰ 68. 

{μια ραγίο ει 5ίαγίϊα πιοηίο ργαάϊία 681. ἅτ ἴῃ ΟΥΑΙ ΟΠ 6. βοοσηα. πα. 14. ΠΠΟΠΕ ΠΕ 
11πα., εἰτοῦν, ἃ ΒΆΒΙΠ0 ΠΟῚ ΒΕ ΡΑΡΙ. ΗΟ Δἀὰπὶ μὰποὸ γο θ ΠΟῸῚ Δα ΠΟΙ Πα σα 6 ἃ Ἰ4ΟΠΘΙ5 
ἃΠΟίΟΡθ 5 τὰ... αὐ ΠΟ Δα Ποίαν ἃ} ᾿ρηοίο 1Π|0 βου ρίογθ. Ἐβί θηϊπῃ., αἰ ἀἰαηΐξ,, τ αίο ἀπερ8ΠῈ 
Ιηΐο ιν γοοθϑ εἰτοῦν οἱ εἴτε, Π60 ῬΘη6 υ8ἃ 8} αἰίθι'ἃ βδθραγαίαν., 8100 αὖ. ᾿πΠ640{ Βιιάερι5, εἰτοῦν 

προταχτιχὸν 510 τοῦ εἴτε. ΕἼΠΟΙ (τ 46 ΠῚ Ὦ]5. ΠΟί5 ΟΥΙΓΟΙΒ. ἹΠΊΒΟΠΘΙΠΊΙΙ5., 51 ῬΕΪῸ5. Ὁ}}1ΠῚ Δ] 6000- 
ΓἸΠΊΙΙ5., ΠΑΡῈΠῚ ΟΓΑ(ΙΟΠτπη [αἰ] ϑ [θη ᾿π16 οδίθ πα! τππ 6. ΘΑΡΕΠῚ γνησιότης ΤΠ] ΧΙΠ16 Ραἰαίτ: 

ΘΟΙΡΓΟΌΔΙΙ. ΠΙΟΟ ᾿ΠΊΠ]ΘΉ58Π1 1{Π1 8} γ ΓΙ ΡΌΙη ἸΘΟΓΙΟΠ ΠῚ 511Υ8}}., 411ἃ ἸΠΊΡΓ 551 οἱ Τ8 1 ΒΟ. ΠΡ] 

ΠΌΡῚ ΤΠ ΡΙΠΟΘ Ἰηΐον 56 αἰβϑιἀθηΐ : {πη ἰἀπη6η (Δηίορο 6 ἰδοίαί ΟΟΠΊ ΟΠ 5115, Πα 16 [ἢ Θἀ 858 
αἴξ ον Θὰ5 46 Ἰπίθρτο βάθη αβ σαν οί. ΝᾺΠῚ γϑῦὰ [0Ά51}}} Ομθύἃ ἃ [δ ]518. ΠΟῚ 8616] ἰῇ 60 
αἸΠθυτο δαηοίαν!πηι5., πα 1Π84 τη ]06. ἢ ᾿Π]ΠΠΠΊΟΘΙΕ6Β ἰθο(ἰοπππὶ γὰαρὶθίαίθ ᾿υχυρθηΐ., 
485] ΓΟΥΘΥΙΠ «αϊάθιη οϑϑοηΐί ΠΡ ΓΙ σοπαϊηᾶ ΟροΡὰ Δι τηθη 15. ἃς ἀο ΓΟ Ο1]})5 ἀθρΡὰ- 
γΆΓΡΘ., [α]θὰ γθῦῸ 5101 ΠΟΘ ΡῸ ραίαδϑθηΐ ΡΓῸ ἃ Ραΐα Ἰπηππ ἴα ΓΘ.. ΘΟΓΡΙΘΘΓΘ, οἱ, αἱ ΠθΘΡαΐ. 
(ΘἰΟν πηᾶγο. ΟἿ} 5 ΤΟΙ οαπ 51ηΐ ἀθίποθρ5 ργοίογθη ἃ ΧΡ ἃ γα γᾶ, ΠΟ ΤΠ 556 58 {15 Θϑί. 

5.11. “ἢ 768 τὸ πιοηιοηίο οὐαί ἴπί., απ 865 ἀἰογιηι 8ραίϊο. 

21. ῬΓΟΙΠΉΪβΙμη5 ΠαπΠΊ. 13, 5ὶ συϊα ἴῃ φαο οί ΒΔ51}} ΟΡρογο ποίαία αἰρηιπ ν᾽ ἀθγθίαιν., 46 
60 ΠΟΒ ἴῃ Ῥγοίαϊ ὁπ ΔΙ χαδηίο αΠΠΠσ θη 15. αἰβραίξαίινοβ. οἸΓΡ ῬΓΟΠΊ5515. αἰ Βί6 ΠηΠ5.. ΠΟη- 
Π011ὰ. αὐ οοουτγθηΐ., Δαποίαθίπηι5. ΝΠ. πθϑοῖΐ γθῦθὰ {Πὰ ΜΟΥβὶβ. 1 ργϊποϊριο [δοὶέ Π1) οι 
ἐὐἴιηι οἱ ἰοΥΥαηι. (ΠῚ Δ ΔΗ [4115 ἑὰΠη ἃ ΤΘΟΘΠ ΙΟΥΡΙΙ5 να 8 ἀοοθρία 6556. ῬΙΘΡΙΠῸΘ ΘΠΠΠΘ5 
ΘΧἰβ ΠΡ ηΐ Γ65. αἱ ἃ ΜΠΟΥΘΘ παργαπίαιγ., οἰθοίαβ. 6556, οἱ γθίρϑα 56Χ ΕἸΘΓΕ ΠῚ ΒΡ Δ(10 [558 
οοπαϊία5. Νδο ἀΠΠ Θπά τ τη ̓ρ58 ΜΟΥ515 γϑι θὰ Πα] 1 ΟΡΙ ΠΙΟΗΪ πη] [πΠῈ [ἌΥΘΓΘ , ΟΌΤῊ 51Π91|18{{Π| 
αἴχαθ ογαϊπθ οχροπᾶίαν. χυϊα “μα θθὲ αἴθ οοηϊδοίαμη 5ἰῖ, Ἠδυα ἀθίιθγ ἰδ πΊΘ ἢ αι] Δ] 6. 

ΒΘΠΒΘΡΙηΐ , ΤΠ ΠᾶΠῸ ἀρΘΠαΪ Τί οπθη ΟρΙΠοὶ ροίθπί βϑίπιο 60 ΠΟῚ ΘΟΠΥΘΠἾ 6, 6] 5] ᾿(ἃ 86 

Θιοββιβϑοί [πῃ ΟΠ 6 Π415 ΤΘΡ5, ποὸη αἱ Πθαπὶ ἀθοοί, 5θα ΠΟΠΪΠΕΠῚ ΠΉΟΓ ΘβἾδβ5θί. ΤηΐΘΡ ΘῸΒ 

4αἱ ΘΧ ΒΕ ΠἸ Δ ΘΙ Ὁ ΓῸ5 51Π|π} ΠΟῚ Ρ6Ι Υἱοο5 ογθαίαϑ {{|556.. ῬΓΙΠΠῸ5 ΓΘΟΘΗΒΘΙῚ ρΡοΐθϑβί ῬΒΠΟ.. οὐ 5 

Πῶο ϑιπηΐ γερὰ. τότε μὲν οὖν ἅμα πάντα συνίστατο. Συνισταμένων δι᾽ δμοῦ πάντων, ἣ τάξις ἀναγκαίῳ 

λόγῳ ὑπεγράφετο, διὰ τὴν ἐσομένην αὖθις ἐξ ἀλλήλων γένεσιν. ΤΠ ἐφίίιν" οηιηΐα βἴμητμ βμιπΐ οοπα πα. 

Εἰϑὶ αὐίοηι οηηῖα 5ἰηνὶ εοηϑίαθαμίέ, ογάο ἑαηιθη, πθοθ58αγο ἀθϑοΥρίι8 65, ΡΥΟΡί61 ἡυείιαηι, 

φι ἀοίποθρς [μΐιγα ογαΐ,, θα: 3856 ργοραῃαίϊοποηι. ΝΟ 50Πππὶ ἀΟΟἰ ΓΙ Π8ΠῚ ΘΑΤ 46 πη ἐγ 1 ἈΠῸ 

Ιοοο., 564 605 οἰἴδη} 4] 56 0115 βοηῃξαηΐ, ϑἐθ! {{|πὸ ἀσουβαγο πο ἀμ ζαΐ. Τρδύπη Δ ΠΊΕ5, 

Ἐὔηθες πάνυ τὸ οἴεσθαι ἐξ ἡμέραις, ἢ καθόλου χρόνῳ κόσμον γεγονέναι, διότι σύμπας ὃ χόσμος ἡμερῶν 

Βιιά. ».931:. 

ΧΙΗΠ, 

ΡμΪΟ ἄε 
πηαηαὶ ορὶ ἥν, 

Ρ- τή. 

ΠῚ}. 1. Αἴ- 
Ἰὸς ἑηϊίϊον 
« 



ΧΗ ΡΆΞΕΛΤΙΟ. 

χαὶ νυχτῶν ἐστὶ διάστημα᾽ χαὶ ταῦτα ἡλίου χίνησις ὑπὲρ γὴν χαὶ ὑπὸ γὴν ἰόντος ἐξ ἀνάγχης ἀποτελεῖ. 

Ρίαπδ ξἰμἰίιηι ο8[ αὐθίγαγὶ 862 αἀἸεθυιβ., αὐ οηληΐηο ἴηι. ἐοηιροΥ 6 ηνιηιηι Καοσίυνηι [μϊ886, ργο- 
Ρίογοα φιοΐ ηινιπάτι5 ἰοἵνι5 ἡηίογυαίϊίηι 65. ἀϊογιίην αο ποοίϊμηι. Α(4ιι6 8οἰϊ8. δ, ΓΡΟΥ (οΥΎαΊν οἵ 
ἐπ [γα (ον γαηι οι 5 Ἠϊοΐιι5 ἩΘοΟςβαγῖο ἤφο ο[Πεῖ!. Οὐ ἀίθη 56 ηϑ81ιι γθῦθὰ ΔΙΟΥ 5:5 ἱπίο ργοίδνϊ 
ορογίοαί,, 5ἰα(1π] θασοθί ἰρ056., Θοαπὶ Δ αἸΐ : συνετέλεσεν ἕχτη ἡμέρα τὰ ἔργα, νοητέον ὅτι οὐ πλῆθος 

ἡμερῶν παραλαμδάνει, τέλειον δὲ ἀριθμὸν τὸν ἕξ. Παφι6 οι αἰοὶξ : (οτηρ θυ αἀἰθ βοχίο ορογὰ, 

ἐπ οἰ ἰἴχογο πο ἀοἴ68 (6 αϊογιηι ἩμθΊοΥΟ,, 86(] (6 ϑοπαγὶο ρου [οοίο πμηιοῦο. Τί 16 ΡῸῚ ἃΠ|6σὸ-- 
1181] ΠΟῚ 84 γὙθΡθ11ΠΊ ΔΟΟΙΡΙΘ 8 ΠῚ 6556 ΔΙΌ ΘΙ5 ΠΑΡ ΓΑΙ ΙΟΠΘΠ οΟηβϑί. ΜΠΓΠῚ ΠΟΠ Θϑί ἴῃ ΘΔ Π}) 
Βθη θη (18 Π} ἔὙ1556 ΔΙΠΘΘΌΡΙ ΔΓΕΙΠῚ ἃΠΊΔΠ155]ΠΠ}11Π} ΥἹΓ11ΠῈῚ ΟΥΙ σΘΠΘΠ1. Ὗ Θἔα5 116 βου ρίου, 4 ΠΕ {ΠῚ 

ΘΟΠ]ΘοίαΓἃ Δι σαΓ ΓΙ ̓ἰοοΐ. [Π 5115 Πἢ (ΘΠ 651ΠῚ ΟΟΠΊΠΊΘΠἰΔΓ 5 4 Πδοίθηι5. ᾿Π [106] ΠΟῚ 
ΡΓΟΟΙΘΡΘ, θὰ 46 ΤῸ ἔμ56 αἰβρυίαγογαί. Π{8 ΘηΪπΠῈ ΟΦ αν ΠΌΓῸ βδοχίο οοηίγα (βἴβιιπὶ μὰς. 517: 
κατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν ἐν τοῖς πραγματευθεῖσιν εἰς τὴν Γένεσιν εἰρήχαμεν, ΓΥῸΟ υἱγιἰὶ ποβίγα ρΡαγίο 

[46 γογιην ογοαΐϊοη 1 αἱαϊηνι8 ἴηι ΟὈπιηιοηίαΥὶϊ8 ἦη, ΟἸοη βίη. 510. ΡΡΟΒΘαΙΙαΡ : χαὶ ἐν τοῖς 
ἀνωτέρω δὲ ἐγκαλοῦντες τοῖς χατὰ τὴν προχειροτέραν ἐχδοχὴν φήσασι χρόνους ἕξ ἡμερῶν διεληλυθένα: εἰς 

Οφη. 2. ἡ. τὴν χοσμοποιΐαν, παρατιθέμεθα τὸ, Αὕτη ἣ βίόλος γενέσεως οὐρανοῦ χαὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο, ἢ ἡμέρα 

ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν : Ομη, οἱ ἴηι ΞμροΥ οΥϑιι5 ἀτιηὶ γ ΡΥ] ΟΠ ΟΥ̓ ΘΉλιι5 605 ἠιιὶ 
βου πάνην 56η8ηι ἠϊαηὶβ ονυϊιην αἴνηΐ 564 αϊοθιυι5 αὐϑοϊμίαηι ηιιηαὶ ογοαίοποΊη,, Οὐ) ἐοἸγγιιι 3 
ἐἰϊιὰ : Πῖς {ἰὸν φοπογαίϊομπιὶβ ο(ρἰὶ οἱ ἰογγ, οὐ {αοία βιηΐ : χμα αἷο [οοὶξ Π)οιι5 εὐρἰ πηι οἱ 

{ογγα,ι. ἸΔΟΙ6 ἀπ πη ΡΘΕ ἀΘυ ΠῚ ΟΥ̓ ΘΠΘΠῚ. ΥἹΡῚ 40 οὐαί ἴῃ ΔΙ] ΘΡΌΓα5. βία}, πλιὰ 
11ἃ ἴῃ ΘΑΠΊ ΘΠ 5Θη(θη 18 ΠῚ ἴῃ 5115 ΠΟ ΓΘ. ἸΠΒΡΘΡΒΙ556: 4] 51 Θχϑίαγθηί ὉΠΊΠη65., ποθὴ ἀπ 0 
αυϊη ΡΟΡΠ. αἰ ἃ ΘΧΘΠΊΡ]ἃ ΡΓΟΐδρΡΘ Ποογθί., ΕΠ) 5 Ζιοα αἴσο τηϊγΠοο οοΠ ΠΡ γί : 566{ ΟἸΠΠὶ 

δε ΘΟΙ ΠῚ ΡᾶΓΒ5 Πη ΧΙ Πηἃ ᾿πίθυἸΘΥἾ, (ΘΒ[ΠΠἸΟΠ]Π1ΠῚ ἸΠ]ΟἸΙΠῚ 6. ΠΟίΙΒΒΙ ΠΟ Ιθ00 ΔΙΊ6ΓΘ. 58{15 ΠΡ ΡΟ, 
οφοώοο Ἐδί δυΐθπη Θ᾽ υ5ΠΊ06] : 'Τίς γοῦν νοῦν ἔχων οἰήσεται πρώτην καὶ δευτέραν χαὶ τρίτην ἡμέραν, ἑσπέραν τε 

καὶ πρωΐαν χωρὶς ἡλίου γεγονέναι, καὶ σελήνης, καὶ ἄστρων ; τὴν δὲ οἱονεὶ πρώτην χαὶ χωρὶς οὐρανοῦ: 

Ουιῖβ ἐρίζειν" πιοη 5 Θοηιρ05 θα ϊἸϑίϊηιαδτί ργϊηιαηι οἱ βθοιπάαηι οἱ ἰογίϊαηι αἀϊθηι.. οἱ τ οβρογαηι εἰ 
ηιαηθ 5ἴπθ βοίθ, ἰΐπα. οἱ (οἰ 5 ἢ οἱ ργίηιαηι ἐϊατι οἰΐαηι οἰηθ σοῖο {μἴ586 ἢ Ῥοίοβί οἴπ) ἢΪ5 

Οταῖ, 323. ὩΠΉΙΠΠΘΓΔΡῚ ΔΟΘΓΡΙΠΊ5. (Δ ΠΟΙ ΙΟΘ 6] ἀθίθηβονυ. Αἰ Πα 5185... 4] Ομ ἰηίθ νυ ἃ}1ἃὰ ϑουρίανο 
Κορ Γὰ ΑΥΤ' {ρα Ππηρηἰὰ Οἰ(α5δοί Ἰοοιιπι {Πππὶ ῬΓΟΥΘΙΘΙΟΓΊΙΠῚ., ““πί6 οηιπος οοἰΐος φίφηϊί πιο. 55 Ῥογθῖί : χαὶ 
νον. 8. γὰρ χαὶ λέγων, Πρὸ πάντων γεννᾷ με, ἄλλον ἑαυτὸν εἶναι τῶν πάντων σημαίνει, δειξάσης ἐν τοῖς πρὸ τούτων 

5: τῆς ἀληθείας, ὅτιπερ τῶν χτισμάτων οὐδὲν ἕτερον τοῦ ἑτέρου προγέγονεν, ἀλλὰ ἀθρόως ἅμα πάντα τὰ 

γεννητὰ ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ προστάγματι ὑπέστη: Νιαηιήιο ἀϊσοπάο,. ἈΠΐΘ ΟΠΊΠΘ5. γΘΓῸ φἰσηϊ ΠΙ6. 86 
αἰΐινην αὖ ογηυηῖδιι58 6886 «ἰδοίαγαί , οὶ 6α; βιιργα αἰοίϊ5 σοηϑίοί τυϊϊαηι 6 Ὑοθιι5 ογοαίϊ5 ῥΥῖιι8 
αἰίογα [αοίαηι 6556, 8641Υ68 ΟἸΗ68 [αοίαβ τη0 Θοάοηιηιο πιαηααίο εἴηυμί θα ξ{ἰ{1586. ΟΥ̓ΘΘΌΓΡΙΕΙΒ 

ΝΎΒΒΘΠΠ5. ᾿ἰἃ ΡΘΡΒΡΙοὰ6. ἸΟσαϊαγ., τὸ ἀΌΒΙΓΑΡΙ πῸη ροδϑὶί αυΐη 51} Ορ᾿πίοπθπ, Θὰ 61 
ΔΙΊΡΙΘΧιΙΒ. Ἐ͵Ὲ5. γουθὰ ΘΧΒΟΡΙΠΘΓΘ ΟρΡΟΓ ΓΟ ΠῚ Θϑί 6 110. ἴη Πθχδῦπ. ρᾶρσ. 7. Καὶ ἀντὶ τοῦ 
εἰπεῖν ὅτι ἀθρόως πάντα τὰ ὄντα ὃ Θεὸς ἐποίησεν, εἶπεν ἐν χεφαλαίῳ, ἤτοι ἐν ἀρχῇ, πεποιηχέναι τὸν 

Θεὸν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Μία δὲ τῶν δύω φωνῶν ἣ σημασία, τῆς τε ἀρχῆς καὶ τοῦ κεφαλαίου. Δη- 

λοῦται γὰρ ἐπίσης δι᾿ ἑκατέρων τὸ ἀθρόον" ἐν μὲν γὰρ τῷ χεφαλαίῳ τὸ συλλήόδδην τὰ πάντα γεγενῆσθαι 
παρίστησι" διὰ δὲ τῆς ἀρχῆς δηλοῦται τὸ ἀχαρές τε χαὶ ἀδιάστατον. Εἰ ΡΥῸ 60, κι αϊοογοί, εἸηνμὶ 

οηιηῖα Π])θιηι [δοῖ556, αἰαὶ 7)οιηι ἵη, βιηιηια [ροῖ886. οὐρἰνηι οἱ (οΥΥαηι. {Π{Υἱιιβιι6 αὐιοηι 
νυοοῖβ. ργϊποϊριϊ οἱ βιιηληιτ.. ἀπα βἰγηϊβοαίϊο 651. {}ς}Ὺαηλ6 οηΐηι ὠφιιο ἀδοίαγαΐ 5ἰηνμὶ. Οἰαγο 
ρει βιυηιηιαηι οϑίθηϊί οηυηΐα βἱηυμὶ 6556 ργοογοαία : οἱ μοῦ ργἱποίρίνηι οσιποία ηἠϊοηιοπίο οἵ 
8116 «εἶ|0 1θη:ροΥὶβ 8ραίϊο [ποία [μ1586 βἰγηϊβοαΐ. ῬΙαγα αὶ οαρὶξ, ΙΘραΐ Θ᾽ α546ΠῚ ΠΡ] ρα ΠᾶΠη 
ἀπΟαΘΟΙΠΠΔ ΠῚ. 00] ΟΥΘΡΌΓΙΕΙΒ. 518 1056 5θῃίθης πη 5.40}, οἱ Θιτη ἰρ5.ΠῈ 416 ΠῚ ΘΧ βου ρϑὶ- 
ΠῚ115. Ἰοοιηηι Οἰΐαί. ΝΊΠΙ] ΟΡΙ15 Θϑί 46 ΑἸ ρ (ΠῚ ΟΡΙΠΙΟΠΘ.. ΟἰΠῚ ποία 51{, ἀἴββθγοιθ. 564 χυϊᾷ 

χῖν, ΒΆΒ1Π1Ὲ|5 (65 ΘΠΪΠῚ Οοιιδὰ ἢξρο βιβοορία οἱ ᾿πϑι{π|ίὰ αἀἸβραξαίϊο 650) θὰ ἀθ ΓῈ βϑηβουῖί, 5] πο 
ΡΙΘίογΙ"Θ [5 Πθὴ οί. ὨΙΊΧΘΡΙΠῚ Ἰἰρτίαν Αἰ ΠΔ 511 ΟΡΙΠΙΟΠΘΠῚ οἱ ΔΙ ΙΟΓτΙΠῚ 58 {15 ΒΆ5ΠΠ0 ῬγοθαΓὶ, 

σιν, τ. ἴα 1Π10 ὙΟΓῸ ᾿Ρ58Π1., Δ Π{11ΠῚ ΘΟΠ] ]ΟΘΓῸ ΠΙοοί., οἱ 411ἃ Ὑ] 6 γὶ ρυΟΡΑὈΠΠΟΓ θη. Οαὰ 46 Γα ἀπ (αίι- 
ἐποχϑους ΨῈΠῚ Ρα0. ΠΘΠΊΪΠΘΠῚ, 4 56 ΟΓ1Π) ῬᾶΠ]Ο αἰ οηίίιι5. τϑρυίαγογιί {Πι| ΠΒΆΒΙΠΙ, ὅπερ ἕτεροι τῶν 

ΌΝΝ ὁ τυ ᾿ΡΕΒΕΒ ᾿ Ἃ τ ϑδν πο τς ἐδαιν γ1) . ,ὔ ΕῚ , [4 - , ΕῚ , 

ερμίηνξυ τῶν, σαφέστερον τον νοὺν ἐχόιοοντες. εἰρηχᾶσιν ἔν χεφαλαχίῳω ἐποίησεν ὁ Θεὸς τουτέστιν ἀθ οὡς ' ἐάν ) 1 Ι ) Ω 



ΡΕΑΒΈΕΑΤΙΟ. ΧἼΊΠ 

χαὶ ἐν ὀλίγῳ, Ομοΐ ἐρϑιιῆν ἐμίθυ ΡΥ οί68. αἰϊὶ, Ξοη!οηϊαην αἰϊιιοϊαϊιις γοιαοπίος,, αἰχογμηί - Τῇ 
ΟδρΙα]0 ἴδοις Ὥριιβ.. ἤθ6 681, σοη [ὁ5(ἴηι οἱ ἐπ. ὑγουὶ. ΒΑ51Π1115. Θηὶπὶ οἱ ἀπ ΠῚ ΠΟ ΡΡΟ ΔΙΌ ΠΟΠῚ 
ΘΟΙ ΠῚ 5 4111 νΘγίογο ἐν κεφαλαίῳ, Ιᾶαἱ {1 ΠΟΙ αἸΟΛ πη, οἱ ἄσμ {Ππ4. ἐν χεφαλαίῳ, 516 ΔΟΟΙρὶ 
νΌΠ αἱ 5 ηἸΠοοί οοη βίϊηι οἱ ἐμ ὑγουὶ,, ἀρουίθ, ορίπον., ἱπαϊοαΐ 56. ποι ἰΐα πη] ππὶ ἃ} Οτῖ- 
8ΘΠη15 ΟΡΙΠΙΟΠΘ ΔΌΒΟΡΡΘΓΘ. Αἰζαμηθη Υἱἷτ' ΓΘ ἢ ἰ5β᾽ Πη115 ΠἰΠἢ ἴῃ τὸ ἀαθῖα ἀϑϑθυθγαηίον ἀἸοί ΠῚ 
ΘΙ, 564 (α{π5 ἀυχὶϊ Ἀββθη βίο Θ ΠῚ ΘΠ ΟΡ. 516. ἀπο ΠῚ 56 056. Θχρ!!οδί δἰ Φυδηΐο ἀπίο 
ΘΟάθΠη ΜΠ]. ἢ τάχα διὰ τὸ ἀχαριαῖον καὶ ἄχρονον τῆς δημιουργίας εἴρηται τὸ, Ἔν ἀρχῇ ἐποίησεν, 
ἐπειδὴ ἀμερές τι χαὶ ἀδιάστατον ἡ ἀρχή : “4πιί [οτγία856 φιῖα ορὶβοίιηι ἐπι ἱπι πιοηιοηίο οἱ οἰίγα 
αἰ αηι ἱθηῈρΟΥ 5. ποῦ αηι αὐοίμίιιηι 65: ἰάθο ἀϊοίνηι [μΐ : Τὴ ρεϊποίρίο (οὶ! φιαπαοηιϊάθηι 
ρυϊμοϊρίμην ὁ8. φιϊάάαηι ἱπβθοαθϊα ας αϊηιοηβοηῖς θα ρογ 5. ΒΆΒ.ΠΠΙΠῚ ΟΧ ΠΊΟΓΟ ΒΘ]. τ15 
ΑΠΠΙΌΒΙτΙ5.,, ΘΔ οτὴ (γα! 110. 1 ἴῃ Ἡδχαῦπι. πππ1. 16. 

δ ΠΙ. δὲ ἀϊοίο φμοάαην ΑἸιισιιϑίϊηὶ. 

22. ΟἸΦΘΕΙ ρΡοίθϑί ἃΡ0 αἱτὸ Απρϑί!ητ15 πγαξαδίι5 διΕ θὰ απ 46 ἀοοίο πο 8π| ὅγγὸ τοίου 
"0. 1 46 ἀθηῆθϑὶ 84] Ππ|. πυμη. 86. αἰτατη 80 ΑΙ ΓΟΒΙΟ. ἃη ἃ ΒΆ51Π10. ΙΔοΙγοο δυίθηη Πὰπο 
(ΘΒ ΓΟΠΘΠῚ ΡΓΟΡΟΠΙΠΊ115, 4ΠΟΑ Πἰδὶ 5101 οαγθαί Ἰθοίουῦ., [Δ 0116 ροββϑὶξ [π ΘΡΙΌΓΘΠΙ ἱποίάθρο. ΝᾺΠῚ 
ΟΠ ἈΠ ΡΟΒΙΠ5 οἱ ΑΘ ΒΕ [Πι15 1η ΟΠ, ΡῈ ἴδγο σοπγθηϊδηΐ ᾿πίθι 5658. ΓΙ ΓΑΤῚ ον 15. ΡΓΟΠΊ- 
[τὴ δὲ [να ΠΠ]Π| 50} ἸΡίΟΓ ΘΙ ΑἸ ΒΕ ΠῈ1ΠῈ ἃ ΓΔ (1Π0 ΟΡ Ρίου 6 ΑἸ ΌΓΟΒΙΟ ἰϑίεβο 5|1Π|51556 βοί 5. 
(πᾶ ἃ ἀγθοο ἃποίουο ΒΆ51|0.. ΟΕ} 15 ΠΌΓΟΒ δὲ ΘΟ ράΓᾶΓΟ οἱ ᾿πίθ Πσθγὸ Ιοηρ αΠΠΟΙ 5. ρο- 

[ογαί. Ἀ ΘΠ (ὩΠΊΘη 51 4115 Ῥᾶπ]ο δἰ(θηί 5 Θχροπαθγιξ, 8116 5101 ρογϑαϑαθθι Αἀστιβίηατη 6χ 
ΙΡ50 ἰὈηΐθ. ποὴ 6 σἴγο ἢδιιβῖ586. Ομὰ 46 γ πιί οαϊν 15. ΧΙ βΕ]ΠΊᾶγ6 Ἰἰοθαί, ὈΓΪΠΊΠΠῚ ΑΤΉΡΓΟΒΙΪ 
οἱ ΑἸΡΈΒΙΠΙ συ Ρ θὰ 5.0] ΘῈ Γ6 Υἱβαπι οϑί.. ἀθιη6. ΑἸ ΌΓΟΒΙ ΑὈΡΘΈΒΕΙΠΙ4ΙΘ. οἱ ΒΑ 51Π11 γρυθὰ 
᾿ΠίθΡ 856 ΘΟΠΠΡΑΓᾶΓΘ : 4πἃ 6χ οοπίθηίζοηθ' ρίᾶπθ οοηβία!Ε ΑΘ ΙΒ [Π|1Π|., ΟἸΠῚ ΒΟΥ θΘγοί. ποη 

Τ1,α[ΠΠ8}} ΑἸ ΌΡΟΒΙΪ ᾿πίθΡργθίδ ΟΠ ΠῚ. 566 ᾿ρϑαπη αΥ ΟΠ ΒΆ511 ΘΧΘΙΠΊΡΙΔΓ ΟἿ ΟΟμ]Ο5. ΠΑ ἶβ56. 
510 Ἰίαψιθ Ιοαα!αῦ ΑἸ ΓΟϑΙ 5 110. 1 ἴη Ἠθχαῦπη. ππη]. 239 : ϑριγιίι5. ΟῚ ΒΌροΓ [ΘΓ θαίαν 
ΒΌΡΘΓΙ ἅ641|85. θην οἴϑὶ αἰϊᾳιιὶ ΡΥῸ αἀοΥὸ αεοϊριαπί,, αἰϊφιὶ ΡΥῸ βρ᾽γἱέμ φιιοηι 5ρτγαηνι8 οἔ σαγ- 
Ῥῖηνιις αἰνῶ ἰμι)ιι5 υἱΐαϊι5 βρ᾽γϊένην. ἢ05 ἰαηιθη, οἰ βαποίογιην οἱ Παἀοἰζην, βοηίθηίϊα οοη- 

φγιογΐος., δρινϊέην βαποίμηιν αὐσοὶρτηνι8...... ΤΉ φιι6 δ γιι5. χιὶ υἱοΐηιι8 Ποῦγδο οβ΄, οἵ 86γ- 
ηιοη σοηϑο0ηαΐ ἵη, ρίογίβηνο οἱ σοπηγιϊ. 810 Ππαδοῖ: ἘΠ᾿ ΒΡ Ρ[5 61 ἰΟνθθαΐ Δα ὰ5 :; τα 68ΐ. 
οἱοϊβοαθαΐ. οἱ ἴηι, ποῦαβ σοφογοί ογθαίιγαβ, οἱ [οίι 5.0 απϊηιαγοί αὐ υἱίαηι. Ατισυβί!η115 ὙΘΓῸ 
510 Παθοί 0. 1 ἀθ σθῃβϑὶ δα {π|. πη]. 86 : Ναηι οἱ τἰυιὰ φιοά ρ6Υ ΟΥ̓ Θεαηι οἱ Γαΐϊπαηι [ἴη-- 
γιαηι αἰεί, ο5{ (6 ϑριγϊίν, Π)οὶ. χιιοί 810 67 [6γ οὐ αίνιγ 1006} αηια8. ϑ8θοιπαμην «ϑΉγ 0 [ἴηι 
ἱη!οἰϊοοίμηι., η υἱοῖπα ο5Γ Ποδγω (παηὶ μος α φιοάαῃι ἀοοίο ΟΠ Υϊϑίϊαηο «ϑγ0 [ογίι 6αρο- 
βἰ{ιη)}). ἩΟΉν 506 Υ Γ[ογοθαίιν". 564 [οὐυοδαΐ ροίϊιι5., ἱηιοἰφὶ ρον ]ϊθεοίμν. ΝΝδο 5ϊσιί ουθηίμν {ιι- 
ΠΟΥ 65 αἰ ατιϊπογα ἴηι ΘΟΥ̓́ΡΟΥΟ αηιιῖϑβ τοὶ [γἰσιαϊβ τοὶ σαϊογο σΟΉΩΥιιΟ ἱθηιρογαίῖ5 : 864] 5οιί οὐα 

[ουθηίμν αὖ αἰϊέϊθιι5.. αἰδὲ φαϊον 1115 ηχαίογηΐ σΟΥ̓ΡΟΥ 5 οίϊαηι [οὐ ηιαη δ ρει ἰϊ8 φιοάαηιηιοίο 
αὐἀηυϊγυιουαίιγ. Τῃ 4] 115. ΑΙΙΡῚΙΒΕΠΙ ὙΘΓΌῚ5. πὸ ργώοραθ ποίαΐα γ0 10. ῬΥΪΠΠ ΠῚ, 5 ΥΓΕΠῚ 
ἀαθιηδῃ} ὙἱΡαΠΊ (οί 51Π|8] οἱ ΟΠ ΓΙ ΒΕ Π]1ΠῚ ἤππῸ ΒουΙρί γε ΙΟΘΌ ΠΏ 18 ΘΧΡΟΒα 556. τί Ποὶ 
ΒΡΙΓΙΓα5 ΔΎ τ85.. 6Π1ΠῚ ΒΌΡΘΙ Θἃ5 ΒΌρΡΟΓ [ΟΡ γθίαγ., [Ὀνθγθί : ΔΙ ΘΓ ΠῚ. [Οΐἃ5 6556. 8185 [ἢ Δ|1{ΠΠ} 
τά πηι ἃ Ῥοἱ ϑριγιίι. 18Π} ΠΘΙηΟ ΠΟ Υἱάθί πθιΓ απ. ΠΌΡΕ ἃ ΑΙΠΌΓΡΟΒΙΟ Π)αί δαί. 6556 
Αιπιρυβίϊππμη. Ε{δ᾽ ΘΏΪΠ] ΘΘΠΟΓΔίΪπῚ ργοΠ θαίπῦ. ἈΠ ΠΓΟΒΙῈ5. 5661 856. βϑαποίογιηιν οἱ [οἰ γιηι 
βϑη(θηίίαπη., ἰγδα δίχα ἨθΌΓεΘἰ5 ὙἹοΠῸ5. 6556. ΘΎΓΟΒ., ΠΌΟΡΕΠῚ 56 11η0. αἰ ἰρ586. Πηοπθί, ΟΕΠῚ 
ἨΘΒΓΘΟΡ ΠῚ Πἰπσὰἃ οοηβοπαΐ ἴπ ρίογίβηιι οἱ σοπηγιῖί., ἈΪΠ1 ἰδ. 6 ΠΟΙΠΪ απ ἋἸοΙΓ ἤθαα8 46 
114 ἀοοί! οὐ] υ5ά απ ϑυγὶ Θαριαπδίίοπθ., οα]15 ΠηΘΠΊ]η1 Αρτιδίϊηπι5., ΠΘ4Ὲ6 (6 118 ΑΥΪΕΠῚ ΟΥ̓ΪΒ 
᾿που δηζ απ ΟΠ ρΡΑΓΑΙΟΠΘ., 4πἃ ἰ46Π] ἀΟοίον αὐπγ. ΕἸΘΓῚΙ ἸρῚαγ ποὴ Ροίοβί., αὖ ΑὈΘΊΙΒΕΠΠΠ5 
ἢφο ἄπο τηυζιδίι5 510 80 ΑἸ ΌΓΟΒΙΟ., ΟἸΠΠῚ ἴῃ 6} 1.5 5ΟΓΙΡΕ 5. ΠΙΠ1]} ἔα !6 ᾿ηγθηϊαίαιν. 566 4815 5ι., 

4Έ61Ὲ 510] Ββααθπάτπ ρΓΟροβαθυῖί Απριβίϊπα5, ἱπαΙοαγ 6 Πα ἀγάπμπ). Αα ἰὰ ΘΠΙΠῚ Οϑίθπαθη- 
ἀππὶ 58{15 ΠΟΡΪ5 ἐπθυϊᾺ γοῦθα ΒΑ5111 γθίοστο., {δ πο βαηΐ ΘΧχ ογίοπΘ βθοιπαᾶ ἴῃ Ἠθχδθιη- 



ΧΥ, 

ΧΙΥ ΡΆΞΒΕΛΤΙΟ, 

ΠΕΠΊ. 6: ἐρῶ οὐκ ἐμαυτοῦ λόγον, ἀλλὰ Σύρου ἀνδρὸς, σοφίας χοσμικῆς τοσοῦτον ἀφεστηχότος, ὅσον ἐγγὺς 

ἦν τῆς τῶν ἀληθινῶν ἐπιστήμης. Ἔλεγε τοίνυν τὴν τῶν Σύρων φωνὴν ἐμφατιχκωτέραν τε εἶναι, χαὶ διὰ 

τὴν πρὸς τὴν Ἑ δραΐδα γειτνίασιν μᾶλλόν πως τῇ ἐννοία τῶν Γραφῶν προσεγγίζειν. Εἶναι οὖν τὴν διάνοιαν 

τοῦ ῥητοῦ τοιαύτην. Τὸ ᾿Επεφέρετο, φησὶν, ἐξηγοῦνται, ἀντὶ τοῦ συνέθαλπε χαὶ ἐζωογόνει τὴν τῶν ὑδάτων 
φύσιν, χατὰ τὴν εἰκόνα τῆς ἐπωαζούσης ὄρνιθος, καὶ ζωτιχήν τινα δύναμιν ἐνιείσης τοῖς ὑποθαλπομένοις. 

Τοιοῦτόν τινά φασιν ὑπὸ. τῆς φωνῆς ταύτης παραδηλοῦσθαι τὸν νοῦν. ὡς ἐπιφερομένου τοῦ Πνεύματος, 

τουτέστι, πρὸς ζωογονίαν τὴν τοῦ ὕδατος φύσιν παρασχευάζοντος. Πίεσαηι {ἰδὲ ποΉ, πιοαηι, 5664 υἱγὶ δηγὶ 
βϑηπίοηίϊαηι. ηπὶ ἐαπίμηι α πυμπαϊ αϊξίαθαΐ Ξαρίοηίία., πμαπίμηι αὐ γογαηι τϑγαγιηιν βοϊοητταηι 
αρρτορϊηηιαναΐί. ΑἸεδαΐ ἐφίίν τοσοηι δ ΤΟΥ οἵ εἰ τὶ οαηπίϊογεηι 6886. οἵ οἢ βαηι οἰπὶ Π|6- 
ὑγαΐοα ἰΐησια σοηπαίοηοθηι. χμοάαηπι πο αὐ δεγὶρίμγαγηι βοηβιηι ργορῖν8 αὐσοοίίογο. Παφιο 
ἑαίοηι αἸοοθαΐ 6556 Πλι)ιι5 αἰεί ξοηίοηίίαπι. Πίμα. ἱπημϊεδαί. τογϑιηι. ΒῸΡΕΒΕΕΒΕΈΒΑΤΟΚΒ., 
ἐπ οΥ ρΥοίαγιίε8 βμηλεπί ργῸ τοῦϑο, οΟηἰον θαΐ. οὐ παΐιγ ἀφιαγιηι εἴην ἰγιβιιεδαί ξειἱβεαπαάϊὶ.. 
ἐηβίαν' ἱποιθαητ αὐὶς.. οἵ εἰίαίοηι χμαπάαηι [ποιμϊαΐοηι τἰβ σι [οτεναηπίμτ ἱηιραγίϊοηῖ5. Ταίΐοηι 
γιεαπιάαηι ἐπίοἰ ἰἰχοπίϊαπι αἰιπί παὺ τόσο ἱπαϊοαγὶ. ΝΙηΗιγιπι ΓΘ θα Ρ Θ 01 ΓΙ [5 ΒΌΡΟΡ Δ 41|88 : 
πος 68ΐ, παίμγαηι αημ αὐ ἐείμγαην ργρραγαναί. Ἀἀάδτη οἱ ἡΠπ ΑΘ ΙΒΕΠΠΙ. βοομηιηι «δ Ὁ 
ἐπι ἱηίοἰ οοίπιηι, χω υἱοῖπα ε5ἰ Πεῦγσ, δα γθγθυμη 6 ατῶθοο ΥἹάθὺὶ ΟΧΡΡΟΒΘΙΠΊ. 

δ. ΤΥ΄. 6 αηιιὶβ φιί βιΡ6Υ̓͂ σ(δἰος 6856 αϊοιιπίμ. 

93. (οηγθηϊί ἰηΐ ον ΘΡαἸ05 Οὐ σΘ ΗΘ ΠῚ Πα ἸΟὩΓῚ ἃ ΒΆ51Π10 ΟΥ̓ ίίοπ6 ἰθγίϊα ᾿π Ἠθχδῦη). ΠπΠ|. 9. 

Οτίσθηθβ ΘμΪπΊ.. απὸ Θγαΐ υἱρὶ ᾿Π 6065. (γα Ποραΐ οπγηΐα 8] ΔΙ] ΘΌΡΪἃ5. Θχ 410 Ποραΐ υἱἱ 
ΠΊΔΘΉΟ ἘΘΟΙΘβίο 48 Π1Πη0 50 ΓΙ ΡίαΓ 5 510 4. ΒΠΠ6 ἀΡΡ Γαία οἱ ᾿πί 6 ΠΘ 6 ΓΘ οἱ ᾿πίθυργθίαγὶ ροββοί. 
ΟΥ̓ ΘΠΘΠῚ ἀι{6Π1 1[ἃ 56 η515586 ἀοοθί ἘΡΙ ΡΠ Δ ΠΙῈ5 Ἰη Ἐρίβίοϊα δ ΨΟδΠΠΘΠῚ ΘΓ βοΙ πη] ἈΠῈ}. αἱ 
ΙθϑθγΘ δϑί ἂρ ΗΙΘΡΟΠ ΠΥ ΠΠῈΠΊ.. ΘΡ βίο! ΟἸ [ΠῚ ΤΙΧ. ΠιΠῸ ΟΧ, (0Π10 4ιδΡίο ρᾶρ. 8320. ῬοΒβίαι8Π) 
ἰστίαν ἘΡΙΡΠΔΠΙΠ5 ΠΟΠΉΙΠΠῸ5. ΟΥ̓ ΘηἾἶδ ΘΡΓΌΓΘΒ ΡΟΡΒΕΓΙ ΧΙ, 516 ᾿Γι Βα αι, ἨΪΒΓΟΏΥΠΊΟ ἰη- 
[ϑγριοίθ, Πίαβ τογὸ ργε βίας. φιῖὶς ποη 5ἰαίϊην αὐ)ϊοϊαί αἰ οοπίοηιπαί ἢ ἀϊοοπίο ΟΥΐφοπο. 

(6 αηιιῖβ φμρ ΡΟ Υ ΠΥηιαπιθηίτηι βιιγιί, ΠΟῊ 6886 αημα8. 864] ζοΥ{μαἀϊπο5 φιαβάσηιν αη ποιοῦ 

Ῥοίοβίαίϊς : οἱ γμγβιην αι 8 ΠἸΡ ΞΙΓΡΕΥ͂ ἐογγαπι βιιηΐ. ἤος 65[. 8 βΥΠιαηιοτο., 6586 υἱγίιιί65 
ἑοηπίγαγιας, τὰ εξί, ἀρηιοποςβ. ΠΙΘΡΟΠΥ Π.Π5 ΠΠΟΖΙΘ δὲ ΠΌΠΟ ᾿Ρ5.1ΠῚ ΘΓΓΟΓΘΠῚ πίον οοΐο ΟΥ]- 

ΘΘΠΪ5. ΘΡΓΟΓΟΒ ΓΘΟΘΉΒΘΙΕ ΠΟ ΟΠ ΪΒΙί. ἨΠΘΓΟΠΥῚΪ ἃ 6 ΠῚ γοῦ θὰ διπΐί οχ Ἐρίβίοϊα 38, δ64 
ῬδΠΊΠΊΔΟΠΠΠῚ.. ἰομηο 4. ρᾶσ. 3510. «δοαίμπι χμοῦ εἴς ραγαάίξιηι αἰϊοφογῖποί. μἵ ᾿ιϊβίογ 

αιξεγαί τογϊαίοηι. ΡΥῸ αὐϑογῖθιι απ ηοίοβ. ΡΥ Πιυιπιϊηῖνι5 οἰγέμ 658 οἰ 65{65 Ἰη.οἰ οη5., ἑοίαηι- 
46 ραγαάιξὶ σοπἔϊποηίϊαηι ἱγοροίοηίοα ἱπίογ ργοίαἰϊοηο βεδεογίαί. «δορίϊηεηι.. χοα αηια8 ΜΡ 
ΒΈΡ6Υ οἰὐρίος ἴῃ δογὶρίιγιβ 6556 αἸϊσιιηΐμγ, βαποίαβ ΞΡ ΟΥ παβμ6 οἱγίμί68 ; 4 ΞΗΡΘΥ͂ (ΟΥ̓ΤαΉι 

οἱ ἵη{γα ἰογγαηι., οοπίγαγίας οἱ ἠφηιοπίασαςβ 6556 αγϑιίγοίμγ. ΟΥ̓ΘΘΌΡΙΙ5. ΒΔ51}1 [Γαΐ 58})- 
ΟὈΒΟΌΓΙΠ5 Θὰ ἐ6 ΓΘ αἰββθγιί.. 516 [ἈπΊΘη., τιξ ΘΟΠ στο Πσθαΐ Θ1ΠΊ ΡΑΓ([Π1 ΟἸ1ΠῈ [Γαΐ ΓΘ ΘΟΠΥΘΠΙΓΘ, 
Ῥᾶγίϊπλ ἃ 60 ΠἸβογθράγθ. Ὠιββθης ἴῃ ΘῸ ἃ ἔγαίγθ. σαοα δ΄υδ5 {ΠΠ45 4! ΡῈ5 ΠΟ Ὸ ΡΪ556 αἸοἸ ἔα 
ϑριΡΙ5 οὶ, οἵ αὰδ Βιργὰ ΠΡΠγαπηθηίαΠΊ σοπηϑβίϊθγαηΐ, σε θϑίθβ Παδβ 8 ΠῚ 6556. νἱ γα 05 
Ραίοί : ἴῃ 60 ὙΘΓῸ ϑϑθης αν, απο ΦάΠ6 ἃς ΒΆ51|Π1185 [ἢ ΘΓΙΌΓΘ5 Δ 185 ἀΡΥ551 ΡΓῸ ΓΘΌΘΙΠΠῸΙ5 
80 ΤΠ] Δ] σ 115 Ροΐθβία 5 ΔΟΟΙΡΟΓΘ ποῖ ξ. ΜΠΡαπΠῚ ἰογίαβϑθ υἱθθπ ΓΘ ΟΡ ΠΙΠῚ ἃ ἔγαίγθ ΒΆ51Π|0, 
4 6Π1 ΠΠ]66. ΘΟΙΘθαΐ ἃ. ΟὈβΘΡυαθαΐ., ἴῃ ΓΤ ΠΕῸΪΠ5ΠΊΟΑΙ αἰββιάθρθ, αἴααθ ΟΥΙσΘΠΙ5 ΟΡΙ ΠΙΟΠΘΙῚ 
ΟΡΙΠΙΟΗΪ ἔγαίγ]5 Ῥ ΓΘ 1556. Ἠᾶπο ἰᾳ ΠΊΘη (ΓΘΘΌΓΙΙ [ὈΪ556 ΟΡ ΠΙΟΠΘΠΊ, 6558 ΠΟΙΉΪΠΘΠῚ 41} ποσοί 
ΔΡΒΙΓΓΟΙ ΠΘΙΠΙΠΘΠῚ . 51] {1188 5} 0} 10] Π}115 ΟΓΘΘΌΓΡΙ γογΡρὰ Δ] απδηΐο ἢ Θηζ15 ἰΘαθριξ. 516 ᾿ἰααπι8 
Ιοχαυϊαν ατγορογίιβ 10. τη Ἠδχδὄμη. ρᾶσ. 1 : τὸ δὲ ὕδωρ ᾧ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐπεφέρετο, ἄλλο τι 
παρὰ τὴν χατωφερῇ ταύτην τῶν ῥευστῶν ὑδάτων φύσιν ἐστὶν, ὃ τῷ στερεώματι πρὸς τὸ βαρύ τε χαὶ 

ς } ᾽᾿Ν μ᾿ 7΄' - μεν - - “Ὁ ᾿τὖα 

χατωφερὲς ὕδωρ διατειχίζεται. Εἰ δὲ ὕδωρ χἀχεῖνο παρὰ τῆς Γραφῆς ὀνομάζεται, ᾧ διὰ τῆς ὄψηλο- 

σημαγυηι παίμγα.. χορ ἀφούξιηι Πηιιηΐ. οἱ βΥπιαπιοπίο αν ἀχπα φγανὶ οἱ αἡ τη ξργονα οπάθπίς 



ΡΆΒΕΛΤΙΟ. ΧΥ 

86) πη μιν. Οιοα ατιίθηι ἐγν ϑογὶρίμα σοσθίμν" αηια οἴϊαηι ἐϊα., φιία βιϑἰϊηιὶογὶ οοπίομιρίαίὶογο 
αὐοϊπαγ ιν ἡιοη {τιν Ρ]ΘΉλνο 5] τὶ Π αίν.. 6 φιιὶβ τὰ αἰϊονιίην αἰ πουιηι ριιοΐ., οἰο. ἘΠ 
Ῥᾶθϊο ροβί. χαί μὲ μηδεὶς ὑπονοείτω διὰ τῆς τροπολογίας σύγχυσιν ἐπάγειν τῇ “θεωρία τῆς λέ- 

ξεως, ὡς ταῖς ὑπονοίαις τῶν πρὸ ἡμῶν τὰ τοιαῦτα τεθεωρηχότων συμφέρεσθαι, χαὶ λέγειν τὰς μὲν 

ἀποστατιχὰς δυνάμεις ἄδυσσον λέγεσθαι" τὸν δὲ χοσιλοκράτορα τοῦ σχότους, τὸ ἐπάνω τῆς ἀδύσσου νοεῖ- 

σθαι σχότος. Λίοο αιϑηιιαηη αὐ {γι} Ἴ08 ὉοΥθογ ιν ἸηΓ6 7 0 Υοίαἰογὶ 6 ας πον αἰὶ οι ροϑι[ἰοηο 
ΘΟΉ [ϑϊοηθηι αἰογγ 6, αἱ ορτηϊογῖθιυι5. δου μην χιιὶ αηΐ6 π05 Ἰηίου ρΥγοίαἰὶ ςιιηΐ, [αὐοαηλις. ἀϊοα- 
Ἠμιβηιο ροίοϑίαίο8 ἐΠΠα5 πιῶ ἀο[δοογμηΐ . αὐηβϑιίην αἰοὶ; ργϊηοίροην τ γ0 ἱοηοθγαγιηι ἱη οἰ ἰηὶ 

ἐογιεῦγ 68 {ἰ|π8.. σι ϑ ρ6ν αϑιϑϑιηι ογαηί. ΟὐΟα ΘῈ ΡΡα ΟἸΧΊΏγι5., ΟΥΘΡΌΡΙ ΠῚ ἃ ΒΔ5Π|0 ἴῃ 60 
αἰββθηίγ., απο ἃ 185 685, (ΕΪθι15 ΠΟ. 1556 Βου  Ὀἰζαν Θρ᾿Ρ α5 Π ΘΙ. οἱ απὸ Βαρ ἃ ΠΡπΊα- 
ΠηΘΠ(Π1ΠῚ ΘΟΠΒ ΠΘγηΐ, ΟΥ̓ ΘΠ ΠΟΡΙΙΩ1 ΠΠΟΓΟ ΡΟΙ ΔΙΙΘΘΌΓΙ ἃ ΠῚ ̓ Π ΘΡΡ ΡΟ αία5 510. ΠΙΠ ΠΟ. 6556 χνι. 

πιὰ οὐ αΙ ἀοΡῚς ΠΙ5Ὶ ο!οϑίοϑ αιιαϑ8Π1 ἁίαπο ᾿Πη (6 ΠΟ] 1165 νἱγίαθ5., 14 τηϊγΠο 6. Θχ ο] βάθη 
ΕΤΓΘΡΌΡΙΪ ΡΟΒίθυΙΟΥ θ115 ν ΡΠ 15 ΘΟ ΠΡ πιαΐαι. ἘΓΘΗΪΠῚ Ηἶδὶ ΓΟΡΌΓΙΕΙΒ ΡΟΓΙΠ46 τὴ, ΟΥΙΘΘΠ65 5ρ6- 
ΥἸΟΓΟΒ ΔΠτ1ἃ5 ΡΓῸ 58 ΠΟΙ5 ἃ ΒΌΡΘΓΠΪ5 γἱρ αἐ θι15. Δοοορίββοί., Ῥροοα Δ ῖΟ ἈΠΊΟΙ ἃ 56 {ΠᾺΠῚ 

ΟΡΙΠΙΟΠΘΙ ἀΘΡιββοί, φαθιηδ πο ΠπΠῚ ΓΟΡ ΕΠ ἸάΓῸ 56 (οβίαί 5. οϑί αἰ θυατη ο᾽ αϑάθυῃ Οὐ σ θη Πᾶν 

Βοη(θης85 ραν 6 ΠΊ. (80 1ΠΙΘΡΊΟΓΟΒ. ΟΠ 5 Αγ 551, ἀροβίαίαβ ΠΠ85 ρο(θβίδίοβ ᾿ηἰθγργοίαίανρ, Π{8-- 
4Ὲ16 ατιΠ τπιηδπ ἰηΐαπ) ΟΥ̓ ΘΟ Πἰ Π:θ. ΟΡΙ ΠΙΟΠΪ5. ῬΑΓ(ΘΠΊ ΓΘ] Οὐ, ΔΠΊΡΙΘΟΙΪ 56. αἰίθγαπη πη ΟὉ- 
ΒΟΌΓΘ ἱπαϊοαί. ΝΟ ᾿ἱπ]ποιιηάτπ, ραΐο, πθο πα {116 ἀΘΡῚΓ ΘΡΓΟΓΘΠῚ {π5{ΠΠ|Δ1 ΓΠἸΡΟΡΑίΟΡ 5 
ὨοίδΓΘ, ΤΟ ηΪ ΠῚ τπΠΔ ΑΙ ΙΟΓΕΠῚ ἃΡΘῚΠΙΠίΠΡ ΟΡΡΟΙΘΒ5.. αΌΙΠΠοΐ., αὐ ὀδα ΟΥ ἃ ΘΟΠ 5] ἀΘΡΑΙΟΡ ἴῃ 
ΒΟΓΙΌΘΠ60 51{. δΔἀπιοποίαν. Ῥυιπηιπη ἰσὶ αν {ΒΕ ΠΊ 8 ΠῈ15 {18 ΒΑ511 γογρᾶ. ἡμῖν δὲ καὶ πρὸς τοὺς Ποπι. 3. ἴῃ 
ἀπὸ τῆς ᾿Εγχλησίας ἐστί τις λόγος περὶ τῶν διαχριθέντων ὑδάτων, οί... 1η ΤΠΘ61π|ΠῈ ρΓΡΟοΓ : 4 τρις 

ΟαΠπη 1ἰὰ ΠἰΘΡΡΓοίαγὶ (οι ἰββθί : Ομ οἔΐαηι αἰϊφιιῖβ ποδὶβ8 αὐνογϑιι8 ἐὐοἰοβἰαβίϊο05 ιοβααηὶ 
ΒΟΥ ρίογος (6 αἰβογοίϊα αηιιῖβ ἰιανογιι5 650 56 ηῖ0. ᾿ρ5ἃ ΠΟῚ ίδηη γε {, απᾶπι ῬΘυγ ΡΠ. 568 
ΘΧρθα! βρ58 Δ 501Π|8}} γουθθα,. 4110 {ΠΠΠΠ|8 ΘΡΡΟΓ ΤηΔΡῚ5 οἰποθαΐ, τοίου. ἤφο ἃυίθπ διπηΐ 6 

ὃ. “χὰ ἰνδοίδία ψφιοάδπι, ααΐ ἴοτηο ὅ. ὕοπο. ΘΠ ΠΟ Π15 1,800. Ῥ85. 601 Τορου αν : δεῖ δὲ προσέχειν τοὺς 
οἱ Ὦ 

- 

ἀχροατὰς, ὅτι τῷ εἰπεῖν τὸν πατέρα, πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς ᾿Εχχλησίας ἐστί τις ἥμῖν λόγος, περὶ Ὠριγένους 

διαλέγεται, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος χαὶ τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἰυχχλησίας ἀπελαθέντος, καὶ τῶν διμοφρόνων 

ἐχείνῳ. Οὐ γὰρ εἶπε, πρὸς τοὺς ἐν τῇ ᾿Ἐχχλησία, ἀλλὰ, πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς ᾿Εχχλησίας ἥμῖν ἐστί τις λόγος. 

Καὶ διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν, ἡμῖν, τοὺς τῆς ᾿Εχχλησίας ἐδήλωσε" διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν, τοὺς ἀπὸ τῆς Ἐχχλησίας, 

τοὺς ταύτης ἀποπεσόντας ἐσήμανεν. “{{οηἀοη ἀλιηι ΡΟΥΥῸ 68: αὐιἀϊίογῖδιι5., Ῥαΐγοηι, {0 πιοίο ἰο-- 
φιιοηλ τϑιίηι., δ᾽ θυ πιο φιϊάαηιν ποδὶβ 65. αἀ 609 ηιιὶ Ξπΐ αὖ Εοοϊοβα, (6 ΟΥ̓ 6η6 εἰἰ586 7} 6 70, α 

οὶ ηγαίϊα οἱ Ξαποία Ποὶ Εεοίοβῖα 6 ριῖϑο., ο]ιιϑήιι6 Ξοηιιαοῖθιι5. ΪΝΟΉ, Θπῖηι ἀϊαϊέ, 414 605 φιὶ 
βλέ ἐη, Ἐσοϊοβία, 564. ϑογηλο φιϊάαηι ποθὶ5 65, αὐ 605 σι 5ιιπΐ| αὖ Εσοϊοϑα. ΕἸ Ρ6γ τἰιὰ 
ιυΐάοηι φιοα αϊοῖ!, ΙΝονὶς, Εσοϊοβίω Ποηυῖπος ἀϊαὶξ: ρ6 7 {{ϊυι αὐιίοην,, Ονιὶ δι αὖ Εφοίοβῖα., 
(ἀο]οοίος αὖ ἴρβα ἀοηποίαυϊί. ΝΠΡΑΡΙ 5001 ΠΤ 5] Ια πττηλ ΤΠΊΡΟΓαΐογ ΠῚ γϑυ θὰ ΒΆ51Π1, ΟἸΠῚ ΡΟΓ- 
δρίοιια 5ιηΐ, ἴῃ ΘΟΠ ΓΆΡ ΠῚ ΒΘ Η511ΠῚ (ΘΓ 5556. [ἃ οὐ ΘΙ ἀΘΡ  ΠΊ ΘΟΠ (6 ͵5586. ΠΟῚ 8}18Π1 ΟἿ) ΟΔ1158Π|, 
Πἰἶδὶ {πο ἱπηπ] οι Π1 πη] δ ἸΙΟ Πα] βία πῇ Τα Χ᾽ ΠΊ85 (6 ΠΟ ΌΓα5. ΓΟ ΒΒ. ΟἸΓΙΒΒΙ ΠῚ5 ΟΡ ΔΌΟΟΓΘ 

βοΙθαί. Ῥγοίβθοίο 51 πὶ! αἰ. ᾿ρδὰ οονία γί Ἶ5 56 0165 ΠΡ αΙΡο ἀοθθγαΐ ΠΟΠΊΪΠῈ15 ΠῚ ΠῸ 
ΒΔ5111 Ἰοοιπὶ [ἃ ΡΟΡγθΓβο ἱπίογργοίαγοίαν. Ῥαιοῖβ 181 ἃρΟΓ ΙΔ ΠῚ πηθη6 ΠῚ ῬαίΓΙ5. ΘΡΑΥΊΒΘΙΠΩΙ 
δίχα ριοροβιίαπη. Ηος ᾿ἰααθ ἀἰοἱ( ΒΑΒΙΠα5 : ῬΥΪῸΒ5. ΒΟΡΓΠΏΟΠΘΙῚ ᾿ΠΒΕΠ{Π|Π|65 (16 ΘΧ(ΘΓΠΟΙ ΠῚ 
ΒΘ Π(ΘΠ(1|5.. 46 δἰ ΠΠΙΟΟΓΙΠῚ ΒΟΠΊΠ15.. 6 ΡΠ ΟΒΟΡ ΠΟΥ ΠῚ 4605. [1505 ΟΟἰ ΒΗ 1 ΠῚ ΡΙΔΟΙ(ΙΒ : ΠῸΠΟ 

γΘΓῸ ΠΟ Πα ΟΠ Π15 5ΘΓΠΊΟ οϑί ΔΟΎΘΓΒΙΙ5 605. 4πὶ βαπί 80 ἘΘΟΙοβία., ΠΟ οϑί ΔαΎΘΓΒΕ5 ΙΡ505 

ΘοΟἰ βι αϑίϊοοβ βου ρίογοβ. ΝὍο ἈΡΟΓΓΥΟΓΙ5 ἃ Τηθηΐ6 ΒΆ51Π1, 51 1ζὰ ᾿πίθΡοίογο : ΝΌΒΡΙ5 θἐϊδ πη 

ΠΑΒΘΠΠῸ5. 5ΘΓΠΏΟ δϑί Δάν υϑιβ ᾿ρ505 ΟΠ βία πο. βου ρίουθϑ. Οὐοα ἰβιίαν 416} ΤΕ ΠΠἰδΠι15. 

Οὐσθηθπι ἃ ἘροΙοβία ὀχραϊβυτη οἱ οὐθοίιηι 6586, οἱ ἃ Ἐρο θεῖα Θχ οι α1556 ., 14 6 818 αἰχι, 

ποη οχ ΒΆ51Π βοηίθηξια. ΝΊΒΙ αἰ ὁχ ΒΆ511 γογ]5 ΘΟ] ογο ΠΙοθξ, ΗΒ ΟΥΙΒΘΠΟΠῚ [556 

δοοϊ δἰ αϑίϊοιπη βου ρίογοιῃ. Οὐ χιϊα αἱίγα δα Ἰοϊίαν., οπηπθ 14 Θ᾽ οθβοιηδία πη ἰθ60 ῬΟΠΘΠΔΙΠ,. 

Τοῦ ΒΔ5ΠΠ|1}} ΟΥΑΙ ΟΠ (ΘΓ ἴῃ Ποχαῦπι. ΠὰΠ|. ὃ οἱ 9. 



ΧΥῚΙ, 

Ἡσηι. δ, 

Ὠμτ. 8, 

Τιοσοβ πο- 

ἴδη} Ῥτι- 

πγᾶπ ἢ. 69. 

ΜΨΙ ΡΗΆΈΕΑΤΙΟ. 

5. Υ. δὲ φᾳιυϊϑιβάαηι “ηιδγοϑϊὶ ἰοοὶς. 

94. ΝΟῸΠ ριο ΠΊ6 ΓΘΠῚ ϑβίπα!οβὶβ ἰηστ δία πη [οί ἢ 6556. 51] 4πᾶἃ ΑΙΩΒΙΌΒΙΪ ἰοσὰ {ΠΠπ|-- 
ΒίγἃΓΘ ΘΟΠΟΡ, (ΠῚ ΘΠΪΠῚ ΠΙΠῚ] 51 ργθ ον ΘΟυΙρίαΓ8ΠΊ 58 ΟΓΔΠῚ ΠΠὈ}15 ῬΔίΓΙΙΠΊ ῬΓΘίΙΟβΙ 115. ΠΟΠΊΟ 
οδϑέ, Ζπ1 ΟΧχ ΘΟΓΡῸΠῚ ΘΠ] ΘΠ δί,0)6. 5Β᾽Πρι] ΓΘ ἢ) “αδη]4ΠῚ Δ ΠΪΠΊΟ γοΟΪ]ρίϑί 6 ΠΏ ΟΔΡΘΓῸ ΠΟῊ 
ἀορραί. Νϑο φιοιηηαδηι ραὉ ΤΟρογ πη [ΡῚ (8ΠῈῚ ᾿ΠΙΖΙΠΠῚ., 4 ἰα ΔΙΊΘΏ11ΠῚ 6556. ἃ ΠΟΒίΓΟ 
ῬΙΟΡοβιίο ἀρ γοίαν. ΟἿπΊ Θηἰπὶ ἨΘΧϑΟΠΘΡῸΏ ΑΠΊΒΠΓΟΒΙΪ ΠΟῊ ἱπηΠΊΘ 10 (Ἰο]- ΡΟΒβὶΐ ΟΡ 5 
ΒΆ51Π1. ΘΟά6ΠῚ 0Γ6. οἱ ποβίγαμη ἀΠΌΧ 6. αἰοὶ ροίθϑί, 4] ΠΟΥἃΠῚ ΟΠΊΠΙ. ΠῚ. ΒΆΒ111 ΟΡΘΡΕΠῚ 

ΘΠ Π]ΙΟΠΘ ΠῚ Θ ΒΟ ρἰΠη5. ΟδΓ δ 51 αα]ἃ ἰὈγίθ Θσοαγ ΘΕ ᾿η ΑἸ ΡΟβίο, απο νἱαἀθαίαν Ορογὰ 
ποβίγα αἸΠποΙἀἀγὶ ρΟ556. 14 Δα ποίαγο ΠΟ ΡΙβ 1 :. ῬΡΙΠ11Π) ΟΟΟυΓΡΙ {Ππ4 6 110. 8. ἴη Ἡθχδῦη,. 

ΟΡ. 1ὅ, πὰπ|. 65. : Ομ αὐίοην {δὶ γοίογαηι., οἰθηιθηίοην ἰἰοθί 6886 βθγηιθηθηι., ηιοά 
οἰοοίγην ἰαογηηια υἱγ σι {ὶ 511. Οὐθ γ ΡΠ) ΟΙἸΙΠῚ ἰθθῸ. ΡΘΉΠ60 ΔηΪμηΪ. ΠΟ θ6Πη6 ἰπίθρ!]Π]ΡῸ 

ΟἿ ΑΠΊΌΓΟΒΙΓ15. 51111ΠῚ| ΒΘΓΠΊΟΠΘΠΊ ΟἸΘΠΊΘηΐΘΠ) ΡΟί 15. ἀἰχθνῖς αιιὰ η} ̓ ΠΟΙ ΘΙ θη 3η1. ΟἸ]α ΘΠ ΠῚ 
ΘΟΠΊΠΙΠ6 οϑί οἰθηθηΐ: οαπΊ οἰθοίτοῦ Οὐ δα ΤῸ ΠῚ ἴδοὶξ θυ ΠΟ ΠἾ5. ἃι οἸΘηΘη(ἃ δὰΐ 
πο] μη θη 2 ὙἹΧ ΘΡσῸ ἀὨΡ ΔΓ] ρμοίοϑί 4] ΠΟ ΠΠΟΒ1Ὲ5 511 Πἰο ἸΙοοι5. ΕΟγία556 ἀπΐθπι αΠΠΟ116 
ΠΟΗ ΘΓΪΐ Θ11ΠῈ ΘΠΊΘΠαΔΓΟ ΘΧχ στ οἱβ ΒΆ51Π|. ἀρὰ 46Π} [ἃ Ἰοσ!ίαν ΠΟΠΊ. ὅ, ΠΕ1ΠῚ. 8: λόγος δέ τίς 
ἐστι καὶ τὸ ἔλεχτρον ὀπὸν εἶναι φυτῶν, Ζγιηΐ οἰοοίγιιηι φιιοφιιο βιοουν 6586 ρϊαπίαγιηι. Ἐ{6-- 

ΠΙΠῚ 51 ΘΟΙΠΡΑΓΘΠΊΠ5 ΑΠΊΠΓΟΒΙ Δ Πἃ ΟἸΠῚ ΒΒ] ΔηΪ5., δας ΠῈΊ ἃ ΠΙ ΠΥ Ρ [ΠῚ15 ΑΠΊΓΟΒΙΕΠῚ ῬΑ] ΠῚ 
ἰῃ ΘΓ Ρ ΓΘ 5. ρᾶγίο 5 ῬΟΓΆΡΘΓΘ : ἀθ]η616 [8016 ᾿ῃ ΠΊΘΠίθῃ Ὑθηϊξ πη ἸΟΟΠ ΠῚ Θχ ΟΥῶοΟ ἴΐα ΓΘβί αὶ 
ΡΟΒ56 : μα ατπίοηι {ἰδὲ γοίογαηι. αἰϊφιιοην 5οἰϊοοί 6586 86ΥηιοΉθηι. ηιοα οἰοοίγιην ἰαογψηια 
εἰγσιυὶ εἰ: ἢ ἘΠ νϑῦθα αι ῬΓΟΧΙΠΊΘ ΒΘ ΕΠ Πίι, ΥἹΠ0 ΦΙΟΠΖῈΘ ΠΟῚ ΟΔΓΘΓΘ ΒῈΒΡΙΟΟΙ : 4ποὰ αἱ 
[015 πί6 Πρ αΐαν. ἰοΐα Π}] ΡΘΓΙΟΔ ΠῚ ΘΧΒΟΓΙθΔΠΊ [[8. τ ἴῃ ἸΠΊΡΓΘΒ515 ΠΡΡῚ5. Ιοριίαν. Οεά 
ατίοηι, πα αΐ. {ἰδὲ γοίογαηι, οἰοηιοηίοηι ἰἰοοΐ 6586 β8οΥηιοηθηι. πιο οἰοοίγιην ἰαογψηνα οἱγ' γε 
οἷ(, οἱ ἴηι ἑαπίω ηιαίογίω βοἰϊαϊίαΐοηι ἰαογ ηνα ἀιγοβοαί. ΝΆΙΏ 40 ΠηΔΟῚ5 {Ππ4 ἑαπίς πιαίογῖο. 
ἴῃ ΔΗΪΠΊΟ ὙΟΙΥΟ., 60 ΠΊΪΠ15 ΠΉΪΠῚ ΡΟΥΘ ΔΘ ΓΟ ΡΟΒΒΌΠΊ ἈΠ ΓΟ τη ἴα ἸΟΖΙΠ(1Πη (556. ἘΠ ΎΘΓΟ, 
ΠἶΒΙ Π16 ΟΠΊηἶᾷ [Δ] απί. Ἰἀοπθα ἢ }}1ἃ βθηίθηία οχ ἢ5. συ οῖθι15 ΘΠΠΟΙ ροίοβί. Ῥ]δσθί τη χὶ Π]6 
ἰθοίϊο δαϊοπὶ5 Ἀοπηδηξθ, 480 δ. Παροί., οἵ ἵη ἰαρίάοι παίιγ εοἰϊαϊίαίοηι ἀν οβοαΐ, [Ὁ ΠῚ 
4αοα Γ6Π] ΟΡ᾿ΪΠ16 Θχρ]ϊοθί, ἰὰπ| αιοα ρΟϑϑὶῦ ΘΟ ΠΡ ΠΊΡῚ Οχ {Π 0 ΒΆ51Π|ι, εἰς λίθου φύσιν ἀποπηγνύ- 
μενον, ἴῃ, ἰαρϊαὶς παίΐιγαπι σοΟη ΟΥ̓ οι. ΟἸΟΠΪΔΠΊ ἰδηηθη βου ΡρίαΓἃ Πφρο ΠΙΠΊΪ1ΠΊ ΓΘ ΟΘαΙ: ἃ γ}- 
Θαΐα., ΒΠΒΡΙΟΟΓ ᾿ἰἃ ΘΧχ ατῶθοΙ5 ΘΙ 8(11ΠῈ [556 40 ΔΙῸ. 4] ΠΟ ΙΟΟΙΠΠῚ ἴῃ ὈΓΙ5615 ΘΠ 10-- 
ΠΙΠ 115 ὙἹΓΙΟΒΙΙΠῚ 6556 γὙἱἰσϑϑί, β8 (115. 1 ῚΓΠ1 6556 ἀπ00., 51 501πΠ} πηπΐθιηι5 4ποα ἀρογίθ υἱ θέαν 
Θ556 ΘΟΓΓΕΡίαΠΊ. ἘΠΊΘΠαδί10 ΘΠΪΠῚ 4110 51ΠΊΡ]ΊΟΙΟΙ οί. 60 ὙΘΓΊΟΣ 5016 [ Θ5560 δὲ πη] 10 Ρ. ΟαδΓΘ 
ΠΡΟ μί15 [ἃ ἸΘΘΘΓΘΠΊ, οἱ ἴηι, ἑαπίαηι ἠϊαίογὶο βοἰϊαϊίαίοηι ἀκ οβοαΐ, ΟΌΓῚ 516 ΘΟΥΓΘΟΐα5 ΙΟΟῈ5 αἰ- 
ΘΟΠΊ(Ε6 ἴΘΡΡῚ ροϑϑιί. Ῥγίθρθα ἤθο ποϑβίγἃ Θπ] θη δίϊο ΠΙπΠῸ ΘΟ ΠΡΙΠΔΓῚ ροίοβί, φαοα ΑΠΊΓΟΒΙ 5 
ΠΟῚ 56 ΠΊΡΘΓ ὙΘΙθῸΠ ΡΓῸ γϑῦθὸ τραααΐ, 564. ΠΡΘΓΙῈ5 ΡΙ ΘΓ ΠΠ4Ε6 ᾿πίθγργοίαυὶ 5016αΐ. Ἐὰ 46 γ6 
411 πα] θαπηΐ. 

95. ϑηΐ {αὶ ΑἸΩΡΟΒΙ ἃ Π8 1118 6 110. 8 ἴῃ Ηθχδὄπη. οἂρ. 106. πιιπΊ. 67, Παφιο 8ὶ πιαγηα υἱγ- 
{16 Ποὶ 5ἰογ θη δΥοΠυιηι ἔοΥγα φοπεγαυϊί,, οἷο... ΟΟΓΙΟΒΙ 5 ΒΟΓΟΪΓΙ 80 ἸΠίθΘΓΡΓ ἰδ γοϊπθρπηΐ : 
4π0α ἴῃ οδιιδὰ [ϊξ. ΟῸΓ ᾿Π ΟΥΓΟΓΘΠῚ [Δ 051 6556 υἱαθαηίαν. Ποοθγαηΐ θηΐπη 110. 4 6] 56 Πὴ 
ἴῃ Ηδχϑθιη. ΘᾶΡ. 1: ““π|οΥ1οΥ δγυοίμιβ φαηι 8οἱ. ὉΠῚ ἸΘοῚ ορουπθγαΐ., απίουὶου γὰθι8 φιαηι 

801. ΝΘ Ο ΑἰΠ6Γ.. Ραΐο, βϑηζθί, αὶ οἀραΐ ΘΓΙΠΊ ΠῚ (αΘη65605 ρου] Θρογιί, Ομ] 5. 6Χχ Ἰθοίοη6 

ΘΟΟΠΠΡΘΓΘ ΠΟΘΙ. αὐ ΤΟΙ ἃ ΔΗΪΠΊ4|14. ᾿ὰ ὈΓΌΟΠΙΠῚ ΠΟῚ Πἰδὶ ροϑί ΟΠ [1Π}Ὲ 5016Π} ἴῃ ἸΠΟΘΠῚ 
ΡΡΟΆ 556. Ἐχ 400 Πί, τὖἱ 51] ΑΙ ΓΟΒΙΠ15. ΒΟ ΒΘΡΙΓ, απίθγιου θυιοίηι5 φιαην 801, Ῥαϊδη 60η- 
γησαίαν [α]51. 564. ΟΠ] ΡΟΡΒΙ ΔΙ ΘΡῚ ροίθγιί ἰπίιΠ) ὙἹΓΡΙΙΠῚ ἴῃ ἰἀΠίιΠΊ ΘΡΓΟΓΘΠῚ [ΠΟΙ 1556 Ῥαΐο 
᾿ϑ᾽ζαν ΘΙ1ΠῚ 50 Ρ51556, απίθυιου γὙχδιι8 χιαπι 501. ἘΘΠῈ6 τηΐητ15 ἀπο {απ Πθο βουρίαγα., 
γιθιι8., ὙΘΓὰ 51. οἱ σϑημπίηᾶ., 4804 [ἃ οἱ 'ἴπ (οα οΙθιι5. τη α}{|5. οἱ ἴῃ οα {15 ΟΠ. ΠΙθι15. ΠΡΓῚ5 

ΒΟΡΙΡΙ ΠῚ ᾿ΠΥΘΠΪΆΤηΙ5. αν Οχἰβίπη65 ὈΓΌΟΠ ΠῚ ἃ ΑΠΊΌΓΟΒΙΟ ΡΓῸ ἃ υδίο 5(Θ ἢ 5.ΠῚ{11ΠῚ 
6556 ἴῃ 60 {1161 Οἰΐαγ! Ιοοο. ἘξΘηΐπῚ αἰχὶξ ΑΠΊΓΌΒΙΕ15 5ίογ 6 ΠῚ ὈΡΌΟΠΙΙΠ., ΠΟ πο ὈΓΌΟΠῚΙΒ 



ΡΕΆΒΕΑΤΙΟ. ΧΥΠ 

ΡΒ ΕΙΒί ΠῚ βίθυ!ϊο 51, βϑὰ χιιοὰ ΘΟΓΡΟΘΠ (15 Δ. ]18{15 Β(ον Πἀίθηι ᾿ηἀμποαϊ. ΟἰαΠι υλ πηι δυΐοπὶ 
αυῷ ΑἸΧΙ, 58{15 ΒΌΡΘΓΠΙΘ. ΡΘΡ 568 ραίθαῃξ,, Ροβϑιιηΐ ἰη]Θη ΠῚ ΡΔΓΙΠῚ νου 5. ΒΆΒ1Π) οοηΐν- 
ΠΡ]. φρο διι(6Π1 διιπΐ ΠΟΙ]. 6, Π]Πη. 2. : ἣ γὴ πεπλήρωτο τοῖς οἰχείοις γεννήμασι, τά τε μυρία 
γένη τῶν βοτανῶν ἐχόλαστήσασα, χαὶ παντοδαποῖς εἴδεσι φυτῶν εὐθηνουμένη. “ἥλιος δὲ οὔπω ἦν, χαὶ 
σελήνη. ὙΈΥΤα ῬΥΟρΥ 8 σεγηιϊηῖθιι5. ογαΐ γοογία : ηιιαπαοφιίάοην οἱ ἰηηιιηιογα ργοίιογαί 
μιογϑαγίηι ᾿σθηογα., οἐ οηιηϊηνο 8 ρίαηπίαγιην βρθοϊοθιι5 θανιδοεγαθαί. ᾿Νεοάιιηι ἰαηιθη, ογαΐ εοὶ, 
απ ἰηα. ἘϊΘηΐτὴ φαοα ΒΔΒ.ΠΠπ|5 Πίν Γ58 Οἰχη ἀ6 ἤρα ΙΟΙ5., 1 Θρθοϊαί πὶ αἰ χίθϑο ἈΠ ΡΓΟβ ΠῚ 
46 ΓΕΡῸ ΡΘΓβρΙ σα πτη οϑὲ. ἘΠῚ πη συγ θ 15. 115 Ζι ῬΓΟΧΙΠῚ6 Βοαπαηίαν, ποίϊ 6Υ0 ])οιηι ογθάογε. 
Οιὺ οἱάος Π)δὲ Ἠυυηοῦα 6886 ργίαία, αἰϊαιο “αοαιι6 Υἱξία μη ἴποβϑο βαβρίοοιν. Ἐϊθηΐπὶ αυϊα 
5101 γι! 1Ππὰ., ποῖϊδ ἐγ σο Τλθιίηι ΟΥ̓Θ6γ6., ΠΟ 5805 1π6}Π|6Ὸ. ΜΠῸΪ ἁιιίοπι γὙϑυ βίπη!6 Πι, ΡΓῸ 
ἢ15. ὙΘΓΡΙΒ., ποἰδ ΘΥ 0 Π)οιῆν ΟΥ̓Θάθγ6. ἸΘΟῚ ΟρΟΓΐΘΓΘ., ποὶδ ογ 0 1060 ἨοΉ, ογθάογο. Τία ΘῃΪπΠῚ 
ΟΡ ΪΠ16. ΟΥίἱο ΘΠ ΡΟ Ϊ.. ΠΟΟ ΘηΪΠῚ Ὑἱἀθίμ ἀἰσθγθ ΑΠῚΓΟβίιβ : Εἰδὶ 501 οἱ ἃ]180 αι δπη 
ΟΥΓΘαΐαγ ῬΓῸ (115 ΘΟΙΔηΓΙ., ὙΘΙΌΠπ6. 60 ΡΡίδγδηΐαν., ποδὶ ργορίογοα 1)60 ποῆ ογοάογο. 
Ἠπ}05 Ἰπίογργο δ ΟΠἶ8 ἃθΟίΟ ἢ] ΠᾶΠ60 ΑΙ ΓΟΒΙΠΠῚ ἰΡΒαπη., 40] 110. 3... πη. 97, 56 
Ἰοαυμίαν : «ϑοίθη! θηΐηι ρίθγχιι6 ἀἴσογθ : ηϊϑὲὶ οἰΘηιΘΉ ΤΟΥ 8015 Οαἰοῦ ἱθρο[ϑοοΥὶΐ ἰογγαβ., οἱ 
φιιοάαηιηιοίο γαανὶβ ϑιιὶ5 [ουογὶί, πον, ροίοΥἱΐ σοΥηυϊπαΥ 6 {6ΥΥα ; οἱ ργορίθγθα φοηίος αϊοϊηιίηι, 
“μοπογθηι ἀοριίαηέ 5011, χυιοά υἱγίυ6 σαἰογὶβ 5ιὶ ἰογΥαγηι ρθηοίγ οί ἴηι. οἵα. 

26. ΑἸΠΙΟβίδηϑ {Π4 6 10. 4 ἰὴ ΗἩθχδῦπ).. ἂρ. 5. πιπ}. 10. «δε ἐἰϊινηνίμαίϊο 67,8 [ ἐφτηιὶ51 

ἐγιθα {πη συ 18. 65: αὐ ροΥ [μποίογηθηι ΟΊ ΟΥ̓ γι. Θαυιϑέϊο Ὁ 6] Ή16}.5 αἰ βιιρ 0 ]οϊιηι ροοσαίογιηι. 
γογοσδηΐ ΠΏ] [ἢ ΠΊΘΙΠΟΓΙΔΠΊ ΠποΟίΐίδη} 48 Πη648Π| ΠῈΟεοὶ,, 418 5: Π|1}16ΠῈ ΑΠΊΌΓΟΒΙΪ ΙΟσαΠ 6 ΠΡ. 3 
6] 546} ἰη Ηδχδθηη., οΔΡ. 15. 8 Θῃηθηάαν!ξ, ἃ} σΘΓίΘ ΘΠΊΘΠαΔΓΘ 510] υἱδι15 θϑί. Ῥοβίαδιηῃ 
ἸοῚ αν Του γἱν ἀοοίιι5 γουθὰ ΑἸΠΒΘΓΌΒΙΪ. ΠΟ ΠΊΟΔΟ : Ργα)αοσίιμηξ γαηνὶδ 6718 ραϊηιταγιίηι 
φιάαηι υἱέ 5οηιΐπα ηναϑοιίαγιην., χυυδιι5 {{|| τ οἰνιε χυυϊάαγη 56Ή.8ι18 ΡΥ [Γυυϊἰογιὶβ ἐπ [μη ἀϊίιν. 
οἱ οα!ροι σοποιθῖίι5 σγαίϊα ΥορΥ βοηίαίμν. ΘΟΠΠἀΘηΐου Δα] : «δὲς οηἴηι οηιοη απ άἀιιηι “6.560. 
οὐ ἤϊε Ογώεο ἰοφαίμγ, ἐν συναισθήσει τῆς ἀπολαύσεως. Ἡ πο ηἃ ΠΟ ἀθοΟΙαγδί0 ἀπ απ τ ]Πὶ 

Ρἰδοῦϊ, εἰ νὰ ]46 οὐϊδιη ΠῚ μ]αοθί. {{π66 51 45 ΘΟπίθη 6 Γθί ἰΘσ ΘΠ 6556 ἂρ ΑἸΡγο- 

510Π} ἴῃ αἰγοαι6. 46π|ὶ ΟἸζαΥἹΠ.8 0600. ρ6γ [Γυϊΐϊο. ὉὈῚ ρον [υποίὶ ἸΟσῚ ἴῃ Θα 15. ἃ) 6] 
ΟΡἰῃΐοηθ ΠΟ ἰΐὰ τη! πη ἃ β5θηη. ᾿ξ αἱ ἰδοθὰΠΊ ΠπππῸ 46 Θηθπαδίίοηθ Ὠιοὶ, ἀμ αὶ 
ὙἹΧ ΡΌ556 ἃ ἰΐΓου αὶ ἴῃ 8110 Ι060 Ἰ66Ὶ οροτγίθαί, αὐ ρογ[γυοπθην δοηπογινηι., ΟΠ ἢ ΠΟ 
ΑΠΊΡΓΟΘΙΪ ΙθοιΠ δα γουθαπη 6 ΒΆ51Π10 ΘΟΠΥΘΓΒΙΙΠΊ 6556. Ρ ΙΔ ΠῚ 511. ῬΓΟΙΘΓΙΠ.115 1ἢ Τ]Θα ΠῚ 

γορθὰ ΒΑ51}}} δχ ογᾶίίοπμθ βοχία ἰὴ Ἡθχϑὄπη). π.Π1. 8... τ ΘΠ) ΑἸΠΓΟΒΙ Δ 15 ΡΟΒδ᾽Πΐ ΘΟΙΠΡΔΡΔΙΪ. 
Καὶ τὸ μὲν φῶς εἰς ἀπόλαυσιν τοῖς δικαίοις, τὸ δὲ τῆς καύσεως ὀδυνηρὸν τοῖς χολαζομένοις ἀποταχθήσεσθαι. 

Εἰ [ογ, εἱ μα: φιϊάοηι ἐπι {γι ἱογιοηι }ιι5{ἰ5. αὐἀιιβέϊογηῖβ Ὁ6γῸ ἀρογϑὶία8 ριηϊοηαὶβ ἀεοεεϊποίμγ. 
ἸΝοβίγαιη πᾶπο ΟΠ] οίαΓ8 ΠῚ ΠΟΠΉΪΠ] Πἰπο 8] αν ΑΓ] ΘΧΙ ΒΕ [ΠΊΔΠη 15. Πα ΔαΤΩΟΠΘΔΙΠῸΙ ἴῃ 

ποί5. Οοάϊοος Νί55. ΠῸη 510] οοηδβίαγθ, Πα θη ΠΡῈ15 8115... αὐ ρογ[δοἰϊοηθηι θομΟΥ μι. 8}115. 

αα ρογ[ποίϊοηοηι. Ὑ ΟΡ ΙΒΙ ΠΉΠ]Π Πλτ πὶ ΘΗΪη1 ΤΩ ΪΠ] Υἱ ἀθίαν., 5 ΟΟαΙΟ65. ΡΙῸΓΟΒ ΟΟΠΒΕΪ ΘΓ ΘηΐαΡ, 

[ὉΓ6 . αὖ ΠΟΠΠΏΠΙ 5ου ρίΓ ΠῚ γο ἃ ΠΊ ΘΟ ΠΠΔΠΔΙΊΠΠ6 ΘΧΒΙΡΟΓΘηΐ, , ἢοο Θ58[, ρου )γμἰοπθηι, 

ΠΟ ρον [ἐοἰϊοπθηι., ΠΘ4ᾺΘ }67 [μϑιοἰἱοηθΉν. ᾿ με 

97. (οπγδηΐαπί ἱπίοΡ. 56 οἱ δάϊιὶ οἱ (οάϊοος ΝΙ55. ἴῃ 60 ἴοθο., 00]᾽ Ββ)}15 56 ΓΠΊΟ- 

ΠΟΠῚ ἰπϑί(αἱ! ἀ6 συ! αγθα5. ἘΠῸ5. πο δυηΐ γογθὰ ογδίίοπθ 8 ἴη Ποχαδπῃ. Πππη. ὃ : πολα 

τῶν ὀρνίθων γένη οὐδὲν πρὸς τὴν κύησιν δεῖται τῆς τῶν ἀῤῥένων ἐπιπλοχῆς " ἀλλ᾽ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἄγονά 

ἐστι τὰ ὑπηνέμια" τοὺς δὲ γύπας φασὶν ἀσυνδυάστως τίχτειν ὡς τὰ πολλὰ, καὶ ταῦτα μαχροδιωτάτους ὄν- 

τας᾿ οἷς γε μέχρις ἑκατὸν ἐτῶν, ὡς τὰ πολλὰ; παρατείνεται ἣ ζωή. Τοῦτό μοι ἔχε παρασεσημειωμένον ἐχ 

τῆς περὶ τοὺς ὄρνιθας ἱστορίας, ἵν᾽ ἐπειδάν ποτε ἴδης γελῶντάς τινας τὸ μυστήριον ἡμῶν; ὡς ἀδυνάταυ 

«ὄντος χαὶ ἔξω τῆς φύσεως παρθένον τεχεῖν, τῆς παρθενίας αὐτῆς φυλαττομένης ἀχράντου; Εἰρυμηθης 

ὅτι ὃ εὐδοχήσας ἐν τῇ μωρίᾳ τοῦ χηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας, μυρίας ἐχ τῆς φύσεως ἀφορμὰς 

πρὸς τὴν πίστιν τῶν παραδόξων χατεύάλετο. Μεϊί5 αὐυϊυην ϑέμογῖθιιϑ αὐ οοποθρίνιηη ηὶμιὶ 

οριι8 68ί πιαγίμηι οοριία : 564 ἐπι αἰϊὶ8 σοπογίθιις οἀϊία οἰίγα οοἸζιιηη ουα., τηπ[ουηάα ϑιμηηέ. 

Ρεγιμΐ αἰίοην εἴη6 οοἰίιν τ ρ[υγίηνιηην ραν θγ 6 υτιίνιγ68., [ϊοθέ γιαχῖηιο ἰοηωυοϑβ : φυῖρρε 

φιῖδιις υἱέα αἀ οοηίμηι τἰδιιθ απηοβ Ρἰθγιηιχι ργοίθηαίμ. Τὰ υοἰΐηι ποίαϊιη, οἱ οὐβογυαϊιηὶ 
"Ἢ 

ΤΟΝ, Ι. ᾿ 

ΤὉ. 
11, 

ΧΥΤΙΙ, 

ἥ 



Πθα8. τϑς. Ρ. 
18, 

[ω 

ΧΥΤΗῚ ΡΆΡΕΑΤΙΟ. 

ὁᾳ; αἰλίνιν μϊδίογία,, μἱ 5ὲ φμαπάο ποηημϊος υἱάογὶβ ἡ ϑίογ λίην ποϑίγιν ἰὐγ ον... φιαϑὶ 

Πογὶ ποφιιοαί, οἱ φμαβὶ εἰ: α παίιγα αἰϊογηίηι. αἱ υἵγο., οἱγαϊηϊίαί6 6718 τη θηιογαΐα ροΥηια- 

ποηΐο., ρορογογὶί., πυϑηϊαΐ ἴηι ηιοηίθην {ἰδὲ Ποιίηι, οὶ Ρ6Υ ργιαϊοαίϊοηὶς 5{ε{{ἸΠἰαηὶ ΟΥ̓ Θἀἰοη[6 8 
βαίυος [αοογ6 ἰἰδιιῖί., ἱηηιήπογα ἱποϊίαηιθηία., αὖ ἴρβα παίμγα ἀοβιηιία,, αὐ βάοηιν γοῦυι8 
βέμροηαὶ5. οοποϊἰϊαηάαηι ἵη, απίθοοββϑμηη ργοροϑιιῖ586. ἨΘο απ Ἰοηρίογα ἰογίᾶθθθ νἱάθ- 
θαπίμν., πο ἰά6ο γί], ἀυοα Α]]αΐδπ) ἃ ΒΑ51}10 416. υα] αν} 115. ἢ βίου 8 ΡΓΟΌΘ πη : 568 υἱ 

ἴῃ ἰγδηβοιϑα ἀΟΟΘᾺΠΊ μη ΒΆ51} ΙΟΟΕ1ΠΊ 58 Π11ΠῚ 6586. οἵ ἱποοῦ"ΠΡίμΠ7. ΝΟΩ ΡΟΒΒΙ1Π) ΒΡ. ἃ 
Οομ θο 5ιο. 4Π1|{6 βοηίιθηίθ ΠΟ αἰββθηίγθ. 5.661 ᾿ρβιιπὶ ΔΙ Πη1ι15. Γαϑογαΐ, ἱηααϊί, ἀρογίθ 
(οαίιι5., [αἰβιηιφι ἱηηογὶΐ 56) 8,7). ιν η!ΟΥΡΥ65 Θα Υοββῖ! ; φιαβὶ 816 σοποῖρογο αὐϑηι6 
γηιαγ 6 “οηιηυμη6 810{ ρίνμγῖδιι5 αὐτμηι φοπογίδιις. [τὰ πὸ Βαβι ι5 οαοηιρίμην, ροϑβιῖί. πθο αἰτα 
βοἰἰοϊ(αυϊέ. «δἷς ΟΥ̓́’Ὸ δηιθηο., γένη ὧν ἕν οὐδὲ, ΠΙΟΓΙΠῚ ἘΠῚΠῚ 6. ΠΊΔΡΙ ΠῚ 4υ]άθηη οΟριΪὰ 
ΟΡΕ5. Πᾶροί, αὐἠγιηι βοϊοοί : φιοά ρϑιηι ἱποογία Καηια γο[ογί. δα νοπίαπθα ἰδοιπηάᾶ, 
φιοά αὐἀδογὶρίνην,, 6. ηιαγηῖηο οὐγορβὶί. Ἠὰπηο. ἃυίθπη (ΟΠ ΠΟ 511 Θπηθ δἰ! ΟΠ 8 ΠῚ) ἃΡΌΙ ΟΡ 
ΡΕΓΔΠῚ ΡΠ 6556. ΘΟΡΓΠρΡ(ΟΠ ΘΠ}. σ.51 ΘηΪ ΠῚ ΔΕ ΠΡ ν 5115. ΠΕ] ἃ 6556. ἃυ Π ΘΘΠηΘΓἃ,, 
48 ΘΟΠΟΙρίηΐ 51π6 ΘΟΠΟΙΒ Ια ; ροίυ ἰἀΠηΘη 616 5015 νυ] 1} Ὲ}5. ΤΟ ΠΕ ΙΟΠ ΘΠ. ἴδοθγθ, υἱάο- 
Ἰοοί ἃ γον α(5. οιι58.. 88. ΟΓΑΙΟΓ ΕΠ ΠΠΟΓΟ. 4] ΓΘ Θ᾽ 5206] πθη (8Π| (ΠΡ ΘΠ θυ' ΠΑΡΡΆΓΟ, 
48π| ΟΥΠΔΓΡΘ βίπάθηΐί. 5604. πο Πηὰρ]5. ΘΠ ΠΡ Παίς Π1Π1} ἴῃ νυ! σαί5. ΘΟΓΓΙΟῚ ἀορογο, {Ππὰ 
οϑί, αιοά (ἃ ΙΘοῖθ56. ΑἸΠΓΟΒΙ ἢ) οοηδίοί. ἘΠπ5 πο δυπηΐ 6 10. ὅ ἴπη Ποχδδμη. οἂρ. 30 : 
ΔῈ αἰ ᾿πίοηγλίαίο αἰοαηλι8., χε ἴηι ρίμγῖθιι5. φιϊάθηι αὐῖθιι8 ἐα 6586 αϑϑουθγαίμν", αἴ 
Ῥοϑ81 οἰζαην ἐπ ατὐἰγῖνιι5 ἀοργειοπαϊ. Νοσαπίμν οηῖηι αὐἰ!γ 68 ἐπα ογ6 σοποιμϑῖίι. οἵ 

οοηγσχαϊἑ φιοάαην μ5ι, πε ρίϊαϊἑβηιο ἐοριίώ βοΥίο Ἠνϊβοογὶ. αἴηιο τία 5ἴη6 τ{|0 ηιαβοι γι 
Οοποῖρογ6 8θηϊῖη6., οἱ 8ῖη6 6ΟΉ) οἴ 0.6 ΦΟΉΘΥΑΥ͂Ο,, παίοβημο ὁα ᾿ϊ8 τη, ημμ!ὲαηιν «ρίαίοηι ἰοΉ- 
φαυϊίαίο ργοΟροάοΥ.. αἰ πηι αὐ οοηζμην αῃ 08 οὐΐ δου 86 γ168 ργοκ(ιοαίιγ. πος {αοὶΐο 
608 αἩηιιϑίὶ ουὶ βηὶς οαοἰρταί. Ομ αὐπηΐ φιὶ βοἰοηΐ ποϑβίγα ἰγγίάογ Ἠνηβϑίογῖα.. ομηιν αὐτῆ 
φιοά υἵἷγο γοεπογαυὶί., εἰ τηιροϑβειδιίοην ἱηπιρίω, ομ 8. ρεαἀογοην πα εἰγὶ σοηβιοίμαο 
ἐοηιογ 886, θαϊϑίϊηιαπί ραγίνι ἢ Πηροϑβϑιθι6 ρμίαίιν" ἐπ, 1)οὶ ἠιαίγο., φιοί ἴη, υμϊίμγῖδιις 
»οβϑιδιι6 ποη ποηαίμν ἢ Αὐὶβ 8ἴη6 ἠιαβοιίο ραγὶΐ, οἱ γμυυμνι5 γο [οἰ 1 : οἱ φιῖα ἀοϑροηϑβαία εἴγοὸ 
Μάαγία υἵῦο ροθρογῖί., ριάογὶ 6718 [αοϊιηΐ φιρβίϊοποηι. Νοηπθ αὐτυογίϊηνιι8. μοί Π)οηυΐηι5 
ὁ ἴρβα παίιγα ρίνγηια οαοηιρία απίο ργωφηνβὶί., χιῖδιι8. ομβοορίω Ἰποαγηαίϊογιῖβ ἀἰθοοΥθηι 

ργοϑαγοῖί., οἱ αὐϑδίγιογοί τογϊαίοηι ἢ ΝΘΙΠΟ. ποη υἱάθί Αι ΡΟβίτιΠ) ἰϑίμεθο. ἴθγο δά υθγθ.Πι 

. ΘΟΠΥΘΓ(556 6 ΒΆΒΠΠ1Ο., 564 1 ἰἀη16η.. τι Θὰ ΦΙΟ ΔΠΊΠΠΟ(0 5ι1ἃ [θοἾ556 γἱἀθαίαι. ἃ ΟὐΥπδηἋ0., 
δ ΔΠΊΡ] ΙΔ η6ο. ΕΓ, 40 δα Το ρογίϊποί.. ΡΟΥΒΡΙ ΟΠ οϑί Θχ ἢΪ5.. ΑΙ ΡΟβίπ μη πΠΟῸη Δ 6 Ὁ 
ΙθρἾθ56. ἁίψιιθ ἤὰηο ἰορ αν : ἰ4 4061 ϑιβρίοϊοηϊ ΟΟὨΡΘΠ51} ΠπΟῚ ΠΙη115 Δα νου, 4 8ΠῚ 
ΠηᾶρΡηἃ ᾿Π|ἃ 4118 ΠῚ ΠΕ Π|0 ἰθβίαςϊ 5.1 Πη115 ΠΠ ΡΓΟΓΕΙΠῚ ΟΠῚΠἾ5 ΚΘ ΠΟΙΪ5 ΘΟΠ56η510. Αροθαῖ εἰΐατῃ ποὰ 

γΘίτ5 ἸΠίοΓρΡο5. Ἐπϑίδί ἢἰτι5 ̓ ΐαὰ., αἱ ΠΟΘ αι6 ἰΘ σία, ΙΘσϑυῖ οἱ 'ρ56. Ὑ1846 Ἀρροπαΐοθῃ. Οποά 
ΔἸ (ΟΠΊ ΠΟ Π51115, «δ μδυθηίαπθα [εοιιπάα,, χιιοὰ αὐξογὶρίνηι,, 6α: πιαγῖπο οὐγορϑίξ,, Ἰὰ τηϊ Γι Πα 
ὙἹ θΡὶ ροίοϑί, οαπὶ Πϑθο ΡυβΠΘηΐ ἰΠ[6Γ 56 : 5664 ΒΟΓΙΡ5Ι556 υἱγιπη ἀοοίμπη ΓΙ ΓΟΓ,, ϑμδυοπίαποα 

ἐη[δουπάα,. ΟἿ 11 ΔΒ}. ἄγονα ὑπηνέμια. ὙΘΓΙΠῚ ΠΟ ἰίὰ [Δ Ο116 Θχοιβαγὶ ροίοϑί, ΘΠ) ΠΟ 
δἰΐ Θ ΤηΔΡΡΊῚΠΘ ἸΓΓΘΡΒ1556. Εὖδὶ Θῃ1ΠῚ Ἐπδίδί ΗΪτ15 ̓ Πβ σ ἰ(θ ΔΙ Πποἰ δ ίι5 51[, ῬΡΟβϑ ΠΠ 466 ΒΔ. Π ΠῚ 
ἸηἰθΡργθίαίβ., 6] 5 (ΔΘ Ὑθυ ἃ ρον Ι551Π16 οβίθππηξ ΠΟῚ 560115 ΘΕΠη ἰΘρ 556 ἴῃ 5115 (οα1- 
ΟἸΡ5., ἃίαιιθ πη ἴῃ ΠΟΒί115 ἸΘρΊπηι5. Ε]Ὲ5 Πῶο διηΐ, αἰ βαπὸ φαγιηι., ημ αἰίζζιις υοἱϊ- 
ἰαηΐ.. 5:6γ1165 ΟὨληῖη0 β8η!. ἘΣ 4ΕΙΡῈ5 ᾿η(6ΠΠσϊίαν Ἐπί μη ἴῃ 515 4αϊάθπη ΠΠὈΓΪ5 γοοθπη 
ὑπηνέμια ΓΘΡΘΓΙΒΒΘ : 5684] ΘᾶΤη ΤηΔ]6 ΓΘ 1556, αιαβὶ υἱ 6] θέ ΓΟ ΠῚ ΟΡ Ὑϑηίογιπη [6 οἰ αί ΠῚ 
Β θη! Ποαγοί. Ρ]Ὲ5. 5815 46. ἢΪ5. Ἀθάθδμηι5. ἃ ΑἸΠΡΙΌΒΙΠΠῚ., ΟἸ 15 ἴῃς γοΓ 5. ΔΙ Ζα]α ἰπ 6556 
ΥἹΕΙ ΒΕ ΒΡΙΟΟΡ. ὉΠ ΘηΪπῈ ἸΘ οί, ἐπα ον σοποιδῖίι, Ἰοσθηάιιπι οΘη560. ἐπάϊφογο σοποιϑιίίιι.. 
ἴστῃ ΟἹ} {114 ΒΆ51Π11. δεῖται τῆς τῶν ἀῤῥένων ἐπιπλοχῆς, (ππ| φιοα ἰρβᾶ σοηβίγαοίο σγαπηπηδίϊοα 
1 Ῥοβίυ!οί. Ἀθοίθ ϑηΐπὴ αἰ χθγῖβ., ἐπάϊσουθ οοποιδίί : ἡπάμίφονο σοποι τί, ΠΟΠ ἰΐ6 ΠῚ, ΟἸμΠῚ 
(ἸΘΘΡΟ βοϊθαηΐ, σοποιϑιίμὶ ἐπαμί σοῦ. 

28. ΟἸαγὰ διηΐ γϑυθὰ Β45}}}} οἱ ϑδηὰ, 4185 Ἰοσαηία ἴῃ ογαίίοπο 8. ἰη Ἠδχαὄπι. πππη. 8 : 
ὅποῖα χαὶ περὶ τοῦ ᾿Ινδοῦ σχώληχος ἱστορεῖται τοῦ χερασφόρου, ὃς εἰς χάμπην τὰ πρῶτα μεταθαλὼν, οἰο. 



ΡΑΒΕΑΛΤΙΟ. ΧΙΧ 

ματα οἰταηιν 6 Τπᾶϊοο Ὁϑγ 6 ΟΟΥ̓ΠΩ6}Ὸ ΠΟΥ αἸ 1). φαΐ ργίίην ἐπὶ ογμοαηι ἱγαηϑβηλμία- 
{ι|8., Οἴο. 561 Πἰο ἸΙοοι5 τη] 6 δὲ ἴῃ Ἰειιβίαί ἢ σοι πρίι5 ᾿πΥΘη (αι, οἱ ἴῃ ΑΙ ὈΡοβίο. ΠΕ 
γοΓΡὰ δαηΐ, Οὐ αἱϊοϊξῖβ. φιὶ Ραμίο “ροϑβίοίο (6 γδβιιγγοοίίοηο πο ΕΝ Οὐη, υἱάραίις 
σογία αἰ αὐγοὶς απὶηιαμπέϊθις ἢ 7 σιυγαηι ῬΥΟρυϊαην ΟΟἸ γα} 6. 5᾽οιιί Πιαϊαριιην, Ὁ 67 Ὠϊο 1, . ηυιὶ 68 
ΟΥ̓ 67. ΡΥϊηιο ἴηι ὉΘΥΟ( 86 βρέοϊθηι γα [ὈΥαπίθηι, δίο.: 5 Πα} 05, 2 γ ἔμ) ἐσ ΘΟΥ̓Ηΐ ΟΥ 
Ὁθγηυῖ5 (Πηϊου.8) οοπυογϊ ΡΥ ϊηνιηη, ἔπ, 5 ρθοῖοηι σανὶς, αἴφιιο τ οαην ηυμΐαγὶ παίμγαηι. ΝΙΘη-- λίηρτος, τ. 
ἀππη) ἀυοα ἰπ ἰπίουργοία(οπ6 Ἐπιδίδ 1 ἸΘρ (αι, στᾶνθ αιυ!άθη) θϑί : 5ο {Ππ4 ααοα ἰη Αη,- οῤπυοθο 
ὈΓΡΟΒΙΟ ἱπγθηϊίαν., σοῦ πη α]10 ΘΡΑΥ 5 τ υανς ΟΠ 6 ΘΗΪΠῚ, 81 51{ ἴῃ Πα 5Π|0 6] ΓΘ 5 
Ῥᾶμ|0 Θχϑγοϊ (οι, [Δ 0 116 ροίοριί Ἐπδβίαί ΠΟ πηθάθυὶ, ΑἸ ΌΒΙο [Ογίαϑϑιβ ΠΟ ἢἰβὶ αΠΠΠΟΙΠΙΠΊ6. 
ΕΓ νϑγοὸ οϑουί 4] ΠΟΗ Υἱάθί Ἰυπιβία  ΠΙ Δ ΠΙ1ΠῚ ΘΓ ΙΙΠῚ Ἐπί! ἢϊ0 ᾿ρ51 ἐγ! θη ἀπ ΠΟῚ 6556. 
56 ΠΠΡΓΆΓΙΪΒ., ααϊ ἃ! ΘΟΘΙΘηΐ65. τϑγιοαηι ΡΙῸ Θγίθα 5ΟΓΊΡΒΌΓΘ. Εαίθον. θη] 46 ραν 
[Δ0ΠΠ 6. 6 τὸ Θχρϑαϊίαγαμη 5656, αἱ Ἰθο(οπθιη θα ἰοηἶβ Ποπιαηδ Δπιϊβουϊί. ΕϊΘΠΐ τὴ ΟΠῚ 
ἴῃ. ἢδο ΘΠ ΠΟΠ6 ΙΘσαία : η) 8ρθοϊθηι θγμο, Ἶὰτι ΠΙΠ1] οε Γ Πρ] 115. 4108 Ροϑδιξ φυϊ ἀαδιη 
[ἀΟΟ55Ὸ ΓΘ ὨΘΘΌΓΪ. Ομ ἸΘΟίΙΟ ἰδίῃ. οἱ γϑὶ ορίίπηθ οοηγοηϊαί, οἱ {Ππ4 ΒΆΒΙΠΙ, εἰς κάμπην, 
Θχρυὶπηδΐ δοσιγαίθ. 5604 Θοηβίδηβ 116 4] ΓΙ πὰ θα ΠΟ πα Π] οἱ ομηηϊαΠΊ ΘΟαϊοιη] τηᾶηὰ Θχἃ- 
ΓδίΟΓΠῚ ἴῃ γι σαία ἰΘΟίΙοη6. (πη 18 ΘΟΏΒΘηΒι15 Δοσθάθγθ τη6. το ορίπίοηΐ ποη 5ἰη1{. 
ἰδ] ἃ] ΘηΪΠη ΠΟΘ ΘΟΙΏΠΠ.Π6 ΥἹ( ΠῚ οϑί ΠΡ ΓΆΡ 15. ὙΟΘΘ ΠῚ ΡΓῸ Α[1ἃ, ΟΠ} γΟΟ65 ἰπίοθ 
56 5]Π}}165 51η{. ΔΡΡΟΠΟΓΘ : [ἃ ἰΔΠΊ61), 5] 51η{ γ |16 αἰΒ5: Π}}105 γοθθϑ, (ΆΘΘΓΟ. ΠΟη 5ο]θπί. ΥἹἱχ 
ὉΠΠΘΕΔ ΠῚ ̓ δΊ αΓ ΠΊΪΠΪ ρουβαδθΡθ ΡΟίΘΙῸ 50 ΓΙ Ρ51556. ἈΠΊΡΓΟΒΙ.Π1., ἐγ) βρθοϊθηι ΘγμοΟ,, ΟῸΠῚ 5] 
᾿ίὰ οϑϑθί, ΠαπΊ Δ Πὶ [ΠΡ ᾺΓΙ]5. ὙθηΪββϑί ἴῃ ΤηΘηΐΘ 1] ὙΟΘΘΏΊ οὐ 8 ΘΟΙΏΠΪ Πἶδοὶ., ΟὉ ΠΊΔΡΉΒΠΩ 
50 ΠΟοΐ, ΠΔΡΙΙΠ1 ν οι, δ οἱ σαινἰϊ5.. ἸηΐΟΓ 56. (55: Π}}Π{πϊηθη]. Ἐκ 4110 5.15. 1η.6 ΠΟ] Ὁ 
ΘαΙίοΓο5 ἈΘΙηΔΠΟ5 7115 ἸΘΟΙΠΟΠ5. ἃ ΟἴΟΓΟ5. 8556. δὲ γο ἢ Θοίο5 : 4] οαπὶ νἱάθγθηΐ γαυϊσαίδιη 
ἸδοιοποπΊ, οαιὶβ.. ἰΟἸΘΡΡῚ ΠΟ ΡΟ556, πης ἈΠΊΡΓΟΒΙΪ ἸΟΟΠῚ 6χ ατίθοὶβ ΒΒ ΘΠΊΘΠαΔΓΘ 
Ποη ἀπ ίαγυηΐ. ΝΘἋΙΘ 6 ΓῸ ΠῸΒ ΠηΔΡῚ5. Δα] αγαΐ οοη]θοίαγα 1 ἃ. 1}}1.. 4] ΙΘΡΘ Πα Τὴ 5.5ρ1- 
οαΐαγ, ἐν 8ρεοϊοηι σαηιριδ. ἃ γΌθ05 ἢ, οαμἐϊβ οἵ σαπιρο. τη δὶ ΦΌΟΖΕΘ ἰηΐθν 586. α1|551-- 
ἀΘηΐ, 4υδΠΊ αὖ ΟἸΠΠΘ5. ΟΠΊΠΪ5. ἐθίδί 5. ΟΠ] ΠΊΕ ΓΘΘΊΟΠΙΙΠῚ 11} Γ}] α4υ85] ΘΧ ΘΟΠΊρδοίο ὈΓῸ 
σαηῖρω 50 υ ρβουϊαί οαι δ 9 Ἰάα18 60 Τηᾶο 5, απ ΥΟῸΧ σαν 5 ̓πΘρ [551Π18 Π| 56 η(θη 18Π| 6[{Π- 
οΟΓΘί. 78Π| ΟΠ ΠΟΘ ὙΟΟΘΠ ΟΥ̓. ΠΘΩ4Π6. γΟΘΘΠΊ οαλρο ΓΘΟΙΡῚ ΠΊΘΡΙΟ ΡΟ556 οβίθη οι -- 

ΠΊΛ15.. Υ6] [ΠΥ ἔαίθα πη ΠΘΟΘΘ56. Θϑί ΒΘ ΠἼΠΠ1ΠΊ ΥἹΡΠ) ΑΠΊΘΓΟΒ πὰ Δα] ἢϊο ΠαΠΊΔΗΙ 
Ρᾶ55.1Π) 6556, οἱ 460 ρθοῦδβ86, ἃιιΐ σπορὰ ΓΘ ᾿ἰρϑὰ ἴῃ ὉΠ] 0 ΠηΘη 050 (θαϊοθ ΓΘροΓΟΓΙΐ εἰς 
χράμδην, ἵη οανϊ8 βρθοΐθηι., ὉΓῸ εἰς κάμπην, ἡ. ΘΥ̓Ο βρθοίθηι; ἃ αιοά, 51 ΟΟάοχ ηθη60 
ΟαΓΘαΐ,, ΠΟΠΊΪΠΙ5 5: Π}}Π|Π{πᾶ]η6 ἀθοθρία5, ΡΓῸ κάμπην 5101 ΙΒΘΌΓΘ ΥἹδὶ 18 δὶ κράμόην. 

29. Οὐδη610 διιίθῃη 5661 ΑΠΊΡΓΟΒΙ ΠῚ ἴῃ ΠΠΔΠ115 Β.ΠΠΠ5ΙΠΊΠ5. ΠΟῊ [8 ΠῚ Οἰ(Ο ἃ) 60 Ὁγθ|18-- 

ΠΣ : 5664] ΡΓΟΡΟΠδιηι5 ἸΟΟαΠπΊ 4αθιη πὶ 6 110. ααἰηίο ἴῃ Ηδχᾶθη). ἂρ. 2ὅ, αΠΠΟ]]6 πὶ 
Δαπηοαπ|. οἱ ᾿ίαὰ ΟὈδοῦγαπι, αὐ Οϑαΐρο δ] απὸ δα τηθηΐθη ΑΙΏΡΙΟΒΙ ἀΒΘΘ]ΠΘηαδιη Οραϑβ κχ. 

6586 γἱαἀθαΐαν. ΑΠΠΌΓΟΒΙΙ ἰστίαν ἤφὸ ϑαηΐ : (ογίο ἐἰἴιι5 {Υϊἀιὺ πιο βίαν ἤο. ροείγιαϊο ἰαθογὶοϑβῖιυ3 
65. τι 0 ΦΙΦΘΥῚ ροθϑαηΐ, Φαομη040 ΙΘρὶ ορορίθαί, οἱ 4115 ΠΟΡ ἢ] ὙΘΡΒΟΓΙΙΠΊ 56η5885 51{. 
Οἱ ϑίιο ργΪπΊὰ ροηαθέ τη] ΘΧχ γὰρ 10 115 ἸΘΟ ΟΠ 1Π05., 4185 ΡΓΟΪΠ46 ΓΘΙΈΓΓΘ Ορογῷ ργθ- 
{τὰ οϑί. ΘΗΠοα 5 5ι1ἃ οϑί ἰοία ἴῃ γόοθ ροϑβίγιαϊθ. 4185 Αἰ Π6 1η 8115 ΟΟΟΘΙΟΙ 5 Ια ο ίαΓ. 
γοοθηι ροϑίγιϊο Θχ Ὠ θΘηΐ ΟἸΏΠ65 ΠὈΡῚ θα {ἰ οὐτὴ ἁἰϊχαοί (οα!ΟΙΡα5. Δὲ ὕδγη. Οογ}). ΤῊ. 80 
Βδρ. Παρθηί, ροβέ ργιάϊο. ΒΙΡ. οἱ ἀθπ). ροϑβίγι ἀν. θγη. 6010. οὐπῃ Ὑἱοῖ. ἀμοθιι5 ροϑίγῖ- 
ἄνιηι.. Ἐχ «υ Ρ5. οΠοὶ υἱαάθίαν, 51 γθίθγαῃη ΠΠὈΡΌΓιΠ] Πα θΘαΐα ΓαΐΟ, γοουγη ΠΑΡΌΙΩ; 
γοϑβίγϊάϊο οἱ ροϑβίγ νυν, Δ] [ΘΠ ΡΓῸ γϑιὰ βοῦρίπγα ΠαΡΘΠ ἃ Πη 6556, ΟΠ} ΔΙ ΓΘΡΟΓΓΡΙ δρογίθ 
[ἀγοαηΐ ἸΘοίίοπ 5. 1185, ροϑβέ ργἱάϊο οἱ ροβίγιανὶ. ΝΌΠΟ ΘΓ ΘῸ γἱ θη ΠῚ. υἰγὰ ΒοΡΙρΡίαΓἃ 8} οἱ 
γϑγῖοῦ δὲ οοηγθηϊθηίίον. Οθγίο δὶ 4ὰὰ Θχϑίαγοηί Θηρία, 4] 5. ΘΥΪΠΟΙ ροϑϑοί γΟΟΒΠΊ 
γροϑίγιαϊο, ἀαθΠ Δ ΠΟΘ ΠῚ ἡηαη}6., ΙΖ Π60Ὸ Δάν ΡΣ, ΔΙ Ζα ΠΟ ΠΟΠΊΪΠΪ5. ΙΟΟΠ] ΟὈΓΠΟΓΘ, ᾿ 
δᾶ πηϊῃὶ ΙΘοίΐο βαίἰ5 ργοθαγοίαν, (πὶ ψιο ἱπΊρ  ϑ8ῖ ΟΠ Π65. ΠΡΡῚ οἱ οοα 65 αἰϊαποί Ν55. 
1Παπὶ ἰο(Ι46π 501 4}015 ὑπϑαηίαν., ἰὰπη αοα βοιὶρίαγα 1Πὰ. ροβὲ ργἱάϊο,, ᾿ἰσοί ἔαϊδα τηθη6ο-- 
5816, ΘΠ 0Π ΠΟΙ ῬᾶΡΠῚ ΘΟΠΠΡΠιοί. 504 οαπη, Πἰδὶ γα! 46. (Π01,. ΘΧΘΙΏΡΙὰ Θ᾽ ΠΒΠη0 4] 
(γαβίγα Πα γογηίαν, μἰδοοί τηὰρὶβ βου ρίαν δ|1ἃ, ροϑβίγιἀιίηι : αι ΡΓΘίθυααδη ἀποἋ ΠᾺῸ 

Β, 



ΧΧ ΡΆΒΕΛΤΙΟ. 

ἀαδίπον (οαϊοιπι ΠἰΕΠ{π|, ᾿ρ88 4ΠΟΘΙΙΘ ΠΟΠΗΪΠΙ πηοπΊΘ {1 ἀἰ 416 ΓΟΠΟΡ5. ΘΧχ ΠΊΟΠ(Ο50 {Π|᾿ 0, 

»οϑβίγι 4 δοσχαϊνιῖ. 1ιαἰπ6 δαΐθπι Ἃἴοὶ ροξίγϊάμιηι. Ραΐθί οχ ῬΙΔα 15. 115. ἴπ ΜΠ : 

Ῥοείγιἀνιο παίιις Ξιηὶ 640 Ἠνυΐογ., χυιαπι ιρίίοΥ οα Ορ6 παίιι5 68[. ΝΘΠΊΟ Θηἰπὶ ᾿βπογδί,, ΠΙ5Ι 

511 ΓΟΓΙΠῚ ΘΓ ΑΠΊΠΊΔ ἸΟΔΓΕΠῚ ΟΠΊΠΪΠΟ ΥἘΠ4 15, γοοδθι]ὰ 1Π|8., 8ροηΐθ. [ΟΥὙ͵6., ΥΟΡΘΉΪ6, ροϑίγϊιανο., 

οἱ αἰϊα 4 βφϑπαβ., 48 ΡΓῸ ΔΥΘΡΒΙΪΒ5 ΘΕΌ Πηὶ 50] θηΐ,, ΡΓΟΡΓΪΘ. ἰἀπΊθη ΔαγΌΓ θα ΠΟῚ 6556, 564 

ποπηΪπᾶ, ΠΠΟΡΕΠῚ ἴΌΓΟ. δοχίαβ8 Οαβ115 5015 ΠΒΌΡΡΑίαν. ΠΔ4Π16 ΙΘΡΘΠ ΠῚ 6556. ἈΓ ΘΙ (ΓΟ ἰη 

60 4ποπὶ αἰχὶ ΑΠΊΡΡΟβΙὶ ΙθοῸ., ροβίγί ιν. Τᾶτη ἀπο αἰτηθὲ 84 ἃἰ[θγἂ ἢ αι ΟΠ ΠῚ, αυϊά 

(Δ: Π66Π| 515] νϑιηΐ {18 ΑΙ ΡΟΒΙΪ : Οογίο ἐἰ ἴιι5 {γα ιεὶ πιο ϑίγιιηι μοο ροξίγιἀμαιηι ἸαϑοΥϊοβῖνι8 68: 

[αίϑον 14 πῖπὶ ἀϊοία νἱἀθιὶ ρογα ποῖ ]6. Ἐχρθνῖαν (ἀπΊ6Π. ΓΤ ῬΓΪΠῚΪ5 ἃ 6 ΠῚ 501 ΓΘ ναί Πὰ5 ἴῃ 

Ἡοδχδόμῃ. ογαϊϊοπθα ἃὉ Ἀπιριοβϑῖο δα ρορα!απ. ΕΠ ΠΠ|15 56χ “λα βίπγ αἴθ} 115. Π ἢ ἃ5 

Θ556, ΠΟ οϑί, ἰρβὰ ΠΘἀομ 816 τηδῆογθ ἃ [γα βθοαπα ἃ δὰ θα ζ11Π} 5686. Νοο 4πθη}- 

40 8Π| ρῬαΐο θὰ 46 τὸ ἀυθιίαίαγιιπι, αὶ ΡΓΙΘΟΙΑ ΓΑ ΠῚ {Π|Π4π| 4185 ΟΡΟΓῚ ΑΠΊΓΟβίαπο θγ  σ αν 

ΔΠΠπΟΠἰ οποῖη ΙΘσουῖς, ἴῃ 4πὰ αἱ ἃἰϊὰ ρου πη]ία., ἰία ΠΟΟ αυοαι ἀοοίο οἱ οἰὰνθ ἰγδοίδί αν". 

ἘΠ αἰϊοχαὶ 46 ᾿δὸ (θΠΊρου 5. ποία 58{15. Θοηυθηϊί ἱπίον ΘΡ Ἰ05. Ὑ ΘΙ] πὴ ἸΏΒΕΡΘΡ ΤΠ ΠΉΪΠΘΡΙ ΠΊ115 

αἰχίϑϑο Ριδαίαπῃ ροβίγιιιο., ῬΓῸ ροβίογο αἴθ: ΟἿ Ἰάψι!θ ΠΙΠῚ] Ο6550. 4αῖΠ ΘΟ ΘΠ 56η811 066 

γοκίγἰἀυνιην 5115 δι{ ΑἸ] Ροϑία5. Ἠΐηο ἃίοπὶ ΟΟἸΠσογΘ Ἰιθθί. Ποὺ ἈΠΙΡΡΟΒΙΪ ὙΘΡΡΆ., Φεγί6 

ἡιις ἐγὶἀυιὶ ποείγιιην πος ροξίγϊάμιην ἰαθογὶοξῖν8 651. ΓΘΔΈΟΙ ΡΌσ556. 8(( ἤᾶπῸ [ὈΓΙΠΔΠΊ, 6Ε7 16 

ἐπι {γϊάνιὶ τιοϑίου ἰεῖς ροβίογιι5 αἶο5 ἰαδογὶοβιοῦυ 68.. ἨΟΟ ἰδίαν ἀϊοοί Ἰθοοίοῦ. ΘΘ ΘΡΊΙΒ : {8Π| 

ῬοΓυθηΐπηι15. 8 (Γθ5. αἰ Ε{Π|05 ἀυδ Γθοβίπηϑ αἴ65., 4αὶ ΓΘΙΖαΪ5. ΠῚ} 15. 5ΔΟΡῚ 6} Π}1 αἰ Ὲ5 

ΙΑ ογοϑίογος πιαϊίο σαπί αἴχαθ αἸΠΠΟΙΠογ 5. ΤΎ αὶ ἽΠῚῚ5. αἰ ΘΠ. ΘΓ ΠῚ ΠῚ ΘΟΙΘΟΡΑ ΘΠΊΉΙ5 ΠΘΡΪ. 

ΟΟΙοθγαπιι5 Πποάϊθ αἰθπὶ βθουπ8Π|, ΟΓὰ5. ΟΘΙΘὈΓααΓῚ (δρᾶ πη., πος οϑί, αἰδθπὶ ϑ8 0 Δ( 

βαποί!. Τοίαχῃ ΠΠπ4 ὑγιἀαπαπὶ Δ Βογίοβο φαϊάθη) ἐγ οἰ (Ὁ : 566 ἰἀπηθη {ΠΠ1π5 ΡΟΒίθ 5 α165 18 ΒΟΡῚ 

πη ]οΥἱ ΟΡποχίαβ5. οϑί. ΕΠ γθΡῸ ἰαπηοίϑὶ οοηβίαϊ 58 αία πὶ βὰποίιπη. ὈΡΙ4Ὲ6. ἰθυγᾶγπὴ ἀρυά 

ΟΠ γι ϑίϊαποβ. οαπὶ ΟΡ οίογα Πυ] 5. αἰοὶ οἰ οἷα, (πὶ ΠπηαχὶΠη6. ΟὉ Ὀαρ ἰΒΠγα(15. ΘΘΓΘΙΠΟἢ Ϊὰἃ 5 

ἸΔογΙΌϑαπι [αἰ556 : υἱἀθίαν [ἀΠΊθη πθβοῖο ΦυοτηΟ60 [1556 ἃ ΒΟγΙοδί5. ΜΙ ἀἸοΙ ηΐ. Ποίου ἐ ΘΗ ΠῚ 

Ῥαυ]ηι15. απο πιαρηι5 {16 ἈΠΊΡΓΟΒΙΠ5. αἴ6 ΒΔ Ὀ ΠΑ Γ βᾶποίϊ 5015 οἰ οΘ ΓΘ βο]θρθαΐ., 14, 60 

πιουΐαο, ἃ 4υϊη4ι6 Θρίβοορὶβ οἵΠοὶ Ὑὶχ ροίαϊδβθ. ῬΔΆΠΠΙ γοθὰ δαπί Προ ἴῃ ὙΠ ΑἸ ΡΓΟϑΙΪ 

παπι. 38 : [χι γοϑιις οἴἵαηι αἀἰυϊηῖϊς ἐπιρίοηϊς [ΟΥ̓ ἰβϑ5ϊηναβ., ἴηι Ταηίνηι εἴ χυοα 8οἰϊίιι5 ογαΐ οἷγοα 
ϑαρίϊπαπος5 βοἰνι5 ἡμρίογο. φιυϊΐηηιιο ροϑβίοα ορίβουρὶ., ΤΘΠΊΡΟΥ 6 ημο ἀἰφοο88ῖ: , οἵα ἱηιρίοΥθΉΐ. 

Ῥρδοοϑϑίββο ἃ ο ΠΣ ΑΠΊΓΟβίαπ πιαία[1Π|5 ΠΟΥ 5. ΒΔ ὈΡαΓΪ βαποί!, ραίθί ὁχ θοάθπι Ῥαμ]πο., αι 
ἴῃ 6]05 Ὑἱΐα πιηι. 48 [ἃ 5010 : “ὲχιο ἵπο αὐ δοοἰοδίαην ηια]ογθηι απίοίμοαπα μογα ηια 
ἀο[ιγοίιι 65: σΟΥ̓Ρυι5 ἐρβῖτι5 ( “ηιϑγοβῖϊ) ρογίαίνι 686 ς ἐδίψιιο οαάοηι [με ποοίο. χα υἱριία- 
οἵηιβ τη ραϑβεῖνα..... δα ἰμοοβοοηίε αἰἰο ἀοηυϊηῖοο., οὐ, ΟΟΥ̓Βιι8 ἱρϑίμ8. ρογαοίϊ8 5αΟγ αὨιΘΉ 15 
αϊυϊηὶς. (6 δοοίϊοβῖα ἰοναγοίι". ρογίαπάνηι αὐ θαι σαπὶ “πιθγοβιαπαηι, η, χα ροϑιζι8 68. 

{κα ἰθὶ ἀπηκοηιην ἐμγϑα οἰαηγαθαί 86 αὖ ἰο ον φιογὶ, αἱ οὐ αἴνι8 δογιιηι (οΥΥὶ ποῆὶ ροββθπί. ἨῚΒ 
ΔΌΓΘΠ1 56ΠΊΘΙ ΡΟΒΙ(15. ΒΘαΌΪΡ 5ΔοΡ Ποία Ππ|., Οοἴπη δα γθβρογαβοογοί, ΔΙ οΙδηὶ ὑθρΟΥ 115 

1118 οἰ γί ΠῈ [556 ἰρ58 ρᾶγάβοθγοα ἀ16. ΟΠ ΓΙ ΒΕ Φ16 ΘΟΡΡΙΙ5. ἱπίγα οἰ πηηΐὰ οἱ ΘΟη Θοίι1Π} 
[ἰ586.. δ( φοόρῃ!ο ἀαίαηγ. ΗΌΓΙΠ., 41 ὁΧχ ποβίγα θχρ!οδίίομθ σΟηΒΘ 1} Αἰχὶ, (θϑι15. θϑί 
ΑΠΊΡΙΌΒΙ 5. ἴρ56. Ῥοβίααδῃι θη] ἃ βου ρϑιί : Οογίθ ἐἰϊι5 {γα νιὶ ποϑίγιηιν 06 ροϑίγιαϊο ἰαδο- 
γἱοβῖινιβ 65ΐ. 5ῖ0 Ῥγοβθααϊίαν : Εὲ ἰάοο φιεὶ οὐίην αὐΐθυι5 ἰυιβίηνιιβ., οὶ σαίϊίο οαπίαντηνιϑ.. 

7αηι Πορυῖηὶ ἐαπαηνι8 Ἠνηδίογϊα,, οἱ αὐ σον ριι8 ὕ68ι, εοπηπθοπῖαηπέ αηιί ρμεοοσαίογηι αὐἠιιϊοη.6 
γοποναΐω : αην δηϊην σοίις5 ἐἰϊΐ6 ἠγαφηιιβ τογην ποδὶβ σΨοπαηι το αἸαῖέ : οἱ φγαϊιίθηνν χμοα 
[αοίνι5 6586 Ἠοδὶς Ὁ68ρ6 76 αἷ65 χιυϊηΐιβ: Παΐ ποδὶβ Ἠναη αἴθ 5οαΐιι5. ἘΠ 4 Π46ΠῚ 6Χ 1ΠΠ|8... 7αηὶ 
Τονεϊγυὶ οσαπαηνυς ηιηϑίογια., οἱ αὐ σΟΥ̓Ριι5 (}065. σοπυθηϊαηπί αἀφιῖϊ ροοσαίογιην αδἰυέϊοηο 
γοπουαίω, Ῥίδηθ οοηδβίας οἵ οϑιθ γί πη {1558 58 υΠοῖτΠΔ θοϑί ΘΟΠΟΙΟΠΘ ΠῚ ΑΠΊΘΓΟΒΙΪ, οἱ 
ΘΟΠΥΘΗΪΒ56 ΡΟΡΟΪῈ ΠῚ ΔΕ ΔΓΕ ἰΠ ΠΠΟΓΘΠῚ 86] ΘΟΓΡῚ5. 7651 ΓΘοΙρΙ θη ππη. ΠῚἃ ὙΘΙῸ., οἵ φγα- 
ἐυυϊοηνιν αιιοί [αοίιι5 656 ποῦὶς ὉΘΒΡΟΥ (165 φιιῖηίιι5., ἃρογίθ οδίθπ αηΐ ΑἸ ΡΟΒΙ ΘΟΠΟΙΟΠΘΗΊ 
ἰρϑᾶ ῬᾶγϑΟΘΥ 5. α16. ΟαΠ| δἀνθθρογαβοογοί, 84 ρορυϊιπ) Πα απ [|556. ΟΠ ΘΗΪΠΊ, αἴ 
ΑἸΧΊΤΗΠ5., ΘΟΠΟΙΟΠΔΓΙ ΘΟΘΡΟΥΙ ΑἸ ὈΓΟβῖι5. Γθυα βθοιηἃ τη] "15 ΠΟ θἀοπιδαςθ., ῬΘΓΒΡ ΟΠ οϑέ 
αἴθ πη ααϊπί ΠῚ ἴῃ ῬαΓἌβΟΘΥ 5 416ΠῚ σΘο ἀ1556. ΝΘ ο οὐ ιδπὶ γαϊάθ πηϊγαπη Ὑἱάθ νυ] ἀθθθί, βδονὰ 



ΡΆΖΈΕΈΛΤΙΟ. : ΧΧῚ 

ρ50 ΡαΓΆΒΟΘΥΘΒ αἴθ οἱ οϑιθγαία 6588, οἵ βρορθ μη, οἴη ἃ ἀγοβρουἀβοθγοί, οορρυβ ΟΠ βιὶ 
ΔΟΟΘΡΙΒ56. ΟΠ ἤξθο 1115. 16} 1 Π11 πη 870. }]5. αἸΘθι15. ΟἸΪπὶ ΜΠ ΘΟ! ηὶ ἴῃ τιϑιι [αἶ556 οοπϑίοί. Π6 
ΠΟΟ ΔἸ ΔΠη115 ΑἸΠΠΡΟΒί πὶ ἴῃ ῬΒΔΙΠΊτΠη 118, παπι. 48. “ἀηιοποί οἴϊαηι, ἰπααϊ, βαογὶβοίιιην 
ϑοϑρογη λίην... ἢ πιιηιψιίαην ΟἸινἸϑίλιην οὐϊυϊξοαγὶς. ΪΝΝοΉ, ροίος5 οὐϊυϊβοὶ, οι, ἰοοίιη, αϑοοηαὶς 
671ι5 Τοηυϊηὶ., οὐὶ ἴηι οσοαϑι ἀϊοὶ ργδοοθι Κμάογὶς., φιιὶ δϑιιγϊοηίοην (6 5ιμὶ ΘΟΥ̓ΡΟΥῚβ οριιίὶ8 
ἐχρίθυογὶί. Ουϊ ΑΠΊΡΓΟΒΙΪ ΙΟΟ5. ΘΓ  Ἰ5ϑ πλιὰ 114 ποία {Ππβιγαίιβ Ιϑοϊζαν : “4 ᾿ς ἱπάϊάοηι 
μοι ὑμίο! ἴγογθ ὁϑί Ἠιογὶβ [μῖ886 ἵη Εροϊοβία Γαίϊπα οἰϊαηι 7ο)ιηἰὶ ἀϊοιις φαογὶοϊιηι 
ΟΠ ΡΥΤΘ. οἱ Ειιοὴϊαγὶείϊαηι αοεοίρογα. σοπίγα χιαηιν ἴῃ, ΟΥϊοηίαϊὶ οδέϊηοθαί. Ῥοβίηνοάνηι ἠλοηιο-- 
Ταΐμγ οἰϊαηι Ὁ 65 ροΥ γίηι βαογὶ βοϊιην., ἰὰ 65: ηνῖβ8α Ὁ6ϑρογ 18 ΠοΥὶβ αϊοθιι5 76) υυϊὶ οοἰοδγαγὶ 
ϑοϊία : (6 φια ἴηι (Ὀη6. 7.5. ἑξαρ. ὃ. Αιιγοῖ. 8. 6. 99. Πῖαϊίβοοη. α. 9. αὐοίνηη γϑρογϊηνιι 8. 
Λαο, Δη Πα τη {ΠΠπ1Π| 580 ΓΙ ΠΟΙΪ Ὑοβρθγο Οἰ ἴθ ΠἹ ΠΊΟΓΘΠῚ ΟἸΪΠῚ ἃρι ΜΙ ΘαἸΟΙΆ ΠΘΠ565 16] αῈ 1] 
ΘΙ 5. ΟΡΕΙΠαἶδθ6 ργΟ δηΐ οἱ θὰ, απὸ Ῥάμ]0 ἀπίθ ΙΘθαηίαν ΠαΠΊ. ΘΟ Θπι. Πιάίοίνηι 68 76}1ι- 
ιν, οαῦὸ Ἠ6 ηθηϊγαβ. Εἰϑὲ 16 [αηι65 χιιοιἑἀϊαπιιηι οοφὶέ αὐ ργαηάϊιην., αὐ ἱηιίοηιροΥ ατ- 
ἔα. ἀοοἰϊηαΐ 76) τυητιη ; ἑαηθη, ο(ρἰ 65Γ ἠναρὶς (6 βογυαίο οοπυϊυϊο. ΝΟΉ, ὀρ ραγαίωα οαίογ- 
γιιθαμί, τι οσ(ἰο5118 515 τασιιι5 βαογαηιοηίὶ. ΠΥ ΠΟΥ αἰϊφιαγίνζηι., ποτ ἰοησα βηὶ8 68: αἰεὶ : 

ἴηιο ρίογηιι6 8ιυγι 6) ιϑηιοὶ ἀϊο5., εἰ 5ἰαίζηι, πιο ϊἀϊαγιὶβ πογὶβ αἀυοηϊοηάνιηι 51: τη. Θοοἰ ὁβἱαηη . 
σαπθηαὲὶ πμηιῖ,. οοἰοδγαπάα οδ᾽αίϊο. Τίς τἰἰΐψιιο ραγαΐιι5 αϑ8ϊ5ί6., τιξ αοοὶρίαϑβ {ἰδὲ ηνιηηιθη.- 
{μην «ἢ ΠΟΥΡιι5 οας5 Ποηυϊηὶ 0681. Νὰπι) 4ποα αἰΐ ΑἸΠΡΡΟΒΙ 5, ΡΙΘΓΌΒΑΙΙΘ. 6558. Θ᾽ Ε5Π|06] 
ἋἸ65, 1Π ΤΙ θῈ5 ΠΊΟ5 6ϑ5θὲ βία πὴ που] η}5. ΠΟΥ 5 ΔΟΎΘΗΙΓΘ ἴῃ ΘΟΟΙΘϑΙ 1, ΟὈΙα ΙΟΠ 6 ΠῚ Ο616- 
ὈΓΆΓΘ,, ΘΟΡΡῚ5 ΠΟΙ ηἰ 765 Θάθυθ, 14 ποη ΟὔΒΟσυΓΘ ἱπαϊοδΐ 8|105 [1556 α165., ἰὴ 4υϊθα5 ΠΟ 
ΟΡ ἱπαϊοίιπη 16} απ πὰ ΡΘΓΑσογθΠί ΠῸΠ ΠΟΘΙ ΙΔ 5 (ΘΙ ρΡΟΡΙΡΕ15, 564 γθβρθυ 5. ΘυδιῸ 
᾿ΠΠΟΠΘἔ ΡΟΡΕ]Ὸ ΠῚ ΥἹΙ 58 ΠΟ ἰ5ϑίπηπ5., αὐ ἕππο ἴὰπι6 οοηίοπηΐα βουγοθί 56 Ἰδέ ΘΟΗΥΥΪΟ , ΠΘΟΠ6 
ΥὙΪΠΟΙ 58. 5[πδΐ ΘΡΕΠ]Π5 ἀρραγαίὶβ : 566. Ῥοίϊι5, Π6 Ὑδοα5 510 ο] 6δ(15 ΒΔΓ ἈΠΊΘηΪ1, Πηθιη αἸ6ὶ 
“απ Ιοηθ6 ἀἰδβδί(ιπι οχβρθοίοι. Ν δ ἃ τ δυὶξ οἱ δ]ίαπη Ἰοοῦτη ΠΡ ν1 56 χι} ΘΧ ρθη άογθ. ΒΑΘ ΠῈ5 
ΔΗΪΠΊΔΙ ΠῚ αἰ νογβὰθ ργορυϊθίαϊθθ οαπὶ γθοθηβογοῖ, αἰχογαΐ ἃΒ᾽ ΠῸΠῚ ΡΙΒΓΌΠῚ 6556. : ΘΠΘΙῚ 
Ιοσαπι ΓΠΘίογ ΠῚ ΠΠΟΓΘ. ΘΧΟΙ 8 Π5 ΑΠΊΓΟΒΙ 5, ἰίὰ ΒΟΥ ρϑις 10. 6, οἂρ. 85.: Ῥέφθυ αϑβίηιιβ, οἷ 
θαΡροϑιίι5 αὐ ργωάαηι, 56ηβιιο (αγαϊογ, φιῖα αἰζιια ἀοοθέ, τὐδὲ πι05 υὐναοῖογ68 6886 αοὔογα. 
μθ0 ἀφβἰαϊα σΟΥ̓ΡΟΥῚ5 απϊηυΐφιιο ρίφγ 5 676, ΘΟΉ [μι 6γ6 αὐ βάθην, φῶ ὁποῦα φγαυῖα αἰϊευαγο 
δοπϑιουογὶί. 56 {Ππ44 οὐ ὁχροβὶίιι8 αὐ ργράαηι, τα] ποη Υἱἀθίαν Παΐο ἸΟΟῸ ΘΟΠΥΘΗΙΡ : 

οοπίγα, 5ἱ Ιθραβ, υαἱἱ ἴῃ Οὐαϊοα γαΐ. Ἰοριίαν, οἐ θα ροϑβῖίιι5 αὐ ροπάογα., Ῥ]Δηὰ ΘΡΙΠΐ ΟΠΠΠΙΔ. 

Ηοο δῃΐπῃ αἸοἰξ ἈΠ ΓΟΒΙ 5. : 51 ΘΟΠΒΙ ΘΙ Ὁ ΠΊ15 ΔΒΙΠΕΠῚ ῬἾ ΘΙ ΠῚ 6556, Θ΄ ΒΘΠ5Ὶ (ΔΓΑΪΟΓΘΙῚ : 

ΔΡὈ51 οἴ δαπη ἴῃ 60 ἱπηϊαγὶ γὙθπηι5. 564 ροίϊι5 ἀΘθΘΠημ15 ὙΥἹΥΔΟΙΟΓΘΘ. 6556 δ ΔΙΔΟΓΙΟΓΘΒ. ἈΌΡΒΕΒ 

δὶ ΘΟΠΒΙ ΘΓ ΘΠΊ115 οιπὶ ἃ Ροπάθγα ΘΧροβίίΠ) 6556. ΠηΟ ΘΟΟΟΘΙΏΠΡ ΘΟΠΙΌΡΘΡΟ δὰ Πάρπι ; 

48 ποιὰ βγανία Δ|]6γᾶγ6 ΘΟηϑΠΘΥ. ϑθηίθηίαμη Π07}85 Ιοοὶ σοηβθαααί δϑιηΐ ααϊ ΘΠ 

οαἸοηἶ5 Βοπιᾶπς ἃποίουοβ, 4 ἰΐὰ δἀδθπάμπῃιν οαγᾶγραπί, δὲ αὐ οπιι8 θαροβίζιϑ : 566 

ῬΓΘίογ Ζαδιη]ιοα νἱαθπίαν ἰΐὰ ΟΟΓΓΟΧΙ556. ΟΧ ἰπθΘη10, ἰὴ 60 ΓΘΡΓΟΠΘΠάΘΠΟΒ 605 Ρυίο, 

{πο πἰπηϊαπη ἃ γυϊραία βογὶρίαγα γϑοθϑβουϊηί. 6 ΠΪ5. 88{15, 58πὶ ἀθ ῬΘΔΙΠῚ15. ΒΟΥ ΠΙΘΠΘΠῚ 

ἰηδ.1{π8Π|05. 

5 ΥἹΙ. δὲ Ρεαϊηνΐβ. 

830. ῬΓΘΟΙΆΓΙΠῚ 58Π6., δὲ ἴῃ ῬΓΪΠηΪ5. οἰθραπ5. ῬΓΟΟΉΪ] ΠῚ ΒΆΒΙΠΙ ἴῃ ῬΒΔΙ ΠΟΘ : αυοά 0} 

Ἰορουῦῖξ, τηϊγὰπι {ΠΠ8Ππ| ἰπ ΒΆ51Π0 αἰ ΠῚ ἃγίθπι ΠΡ ΙΓ, 408, ΦΠΘΟΙΠΊΘΠΙΙΘ. 56 ἰη θη ξϑοί, 

ΘΧοϑαθαΐ. Απιγοβίαβ πηα]α 6 ΒΑΒΙΠΟ πηαίαανὶ 50 5, Πἰηο ἀα04 80 ΠΟΠΠΙἃ ΘΧΟΘΡΡΘΙΐ. 

Οὐπι ἀπΐθπ) ποη ἀἰθϑιηΐ 4015 που Πα 11 510 οἱ οταίιπη ΘΟΘΏΟΒΟΘΓΘ ; αυϊὰ ἅΠῸ5 ΒΟΡΙΡίΟΥ 8} 

Δ[1ο βιπηβοῦϊξ, Ζυοηπθ ΠΊ060 8]1π5 Δ] πὶ ἃυΐ ἱπίογργοίαία5., ἃυΐ οογίο πη] αἴ α5 51{. ΟΠΊηΪἃ 

488 ΘΟΟΙΓΓΟΓΠηΐ ΑΠΊΡΓΟΒΙ ἰοοα Πὶς δάβου θοῦ ποὸη ΡΙΡΘθΙΐ. Ουοά αἱ πιΔ 815 ἐπί ρίαν, 

ΑΠΊΌΓΟΒΙΪ ὈΓΪΠλιπι., ἀθἰπθ ΒΆ51Π γθῦθα 5.) Ἰοἴαπι. Εἰθηΐηι ἰϊροί ΟΠ γι 8 δογίρίμγα αὐοῖπα 

Τοὶ φγαίϊαηι ερίγοί, οἴ. ... 1 αἰϊὴς ἰφίίιιν οἰηισιίία αἀνογίεγε ἰϊεί. Ἡϊβίογϊα ἰηβίγιϊξ., ἰοα 

ἀοοοί, ρτγορϊιοίϊα απηιιίϊαί, εοΥγορίϊο ἐαϑέϊφα!,, πιογαί {63 βαάοί : ἵν ἰἰγο ϑαϊηΈΟΥ 1} 

Χχιι. 

ΑΒ Υο5. ἴῃ 

ργωῦ, τὰ 

ΒΒ τ 

« 



Ῥὰρ!]. ἴπ 
Ῥυτρῖ, ἴῃ, 

9]. χ. 

ΧΧΕ ΡΆΑΒΕΛΤΙΟ. 

ῬΥο[δοίιις 65{ ογημπίμηι,, οἱ ηιοαϊοῖηα φικράαηι ἑξαἰι{ὶς μυιηιαητθ. Οπϊομηιχιο ἰεφογιξ, πμαῦοί χιο 

φγοργῖῳ υμίπογα ραβϑιοηῖβ βρθοϊαϊ! ροββὶξ δμγαγ6 γοηιθϊο. (λϊοιηιιι6 ΟΘΥΉΘΥΘ φοίπογί, 

ἰαηιηιαηι ἴηι σοηιητμηΐ απϊηιαγιίην σηηιπαβῖο. οἱ φμοάαηι ίαἀϊο οἰγίμίμην ἀϊυογβϑα φοπογα 

ἐογιαηυίηιιηι γορογίοης ργωραγαία, τά 5ἰδὶ οἰϊγαί, οι 56 ἱπίο!ἰοὶέ αρίϊογόηι. ... Ποηϊὶ 

ΤῬφαϊηνιιβ5 ἐαηίιγ., [υτὴβ γοσθηϑοίμν. Γβαϊηιι5 αἰϑοϊαοηίοβ οορμίαΐ,, ἀἰδοογο8 βοοϊαΐ , Ο[]611808 

γοοοποϊϊαί. Οἱὶς δηΐηι ποι γϑηνὶ{ οἱ, οἰην ψο ἀπαπὶ αὐ Πομηὶ Ὁοοθηὶ δηυϊβογὶ ἢ 
Ῥβαϊηιι5. ... ἱηϑίμϊο ἱποὶρτοη Ἂμ, ρΥο [δοἰογιίηι σοη ΠΥ ηιαΐϊο,, απηοίογιηη ηυϊη βίον υῆτ.. 
ηυϊτϊα οἰ ος[18. Ἰιοβίλα βρ᾽γἱαἰὶ5. . .. (ογίαί ἐπ, Ῥβαίηνο ἀοοίγίηπα οὐ σγαίϊα βρη. (απίαίιγ 
αὐ ἀοϊοοίαϊοηοην, αἰβοϊίγ αὐ ογιαϊζϊοποηι. Ναηι υἱοί οηίϊογα ργιδοορία ποῊ ρον ηιαπθηΐ : φιοά 
ατίοην οἰην βιαυϊίαίο ρογοορογῖβ, τά ἐη[μϑιην βθηιοὶ ργιοοΥϊὶ8 ποη σοηβιουὶΐ οἰαδὶ. ... 

«ἽἸμέ.. .. εατι5α5 φιοημο ηιοαιϊαηυίπιηι, οἱ φιιράαηι οἰατβίγα γἉ ἸΟΝΊΟΥ με ἡ. ϑι ΡΟ ΟΥ̓ ραγ [6 
6586 ϑβαϊίογῖϊ. ... ϑο4 76 Ῥϑαϊηνὶ ἐβιϊιι5 χιὶ ργοροϑβῖίι5 65[ ποῦὶβ., ἐπσγοαϊαηιι)" ὁασογάϊα. 
Πᾶσα Γραφὴ θεόπνευστος χαὶ ὠφέλιμος, διὰ τοῦτο συγγραφεῖσα παρὰ τοῦ Πνεύματος, ἵν᾽, ὥσπερ ἐν 

χοινῷ τῶν ψυχῶν ἰατρείῳ, πάντες ἄνθρωποι τὸ ἴαμα τοῦ οἰκείου πάθους ἕκαστος ἐχλεγώμεθα... Ἄλλα μὲν 

οὖν προφῆται παιδεύουσι, καὶ ἄλλα ἱστοριχοὶ, χαὶ ὃ νόμος ἕτερα, χαὶ ἄλλα τὸ εἶδος τῆς παροιμιαχῇς πα- 

ραινέσεως. Ἢ δὲ τῶν Ψαλυιῶν βίδλος τὸ ἐκ πάντων ὠφέλιμον περιείληφε..... Τὰ τῶν ψαλμῶν λόγια 

χαὶ χατ᾽ οἶχον μελῳδοῦσι, καὶ ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς περιφέρουσι.... Ψαλμὸς... ἕνωσις διεστώτων, ἐχθραινόντων 

διαλλαχτήριον. Τίς γὰρ ἔτι ἔχθρον ἡγεῖσθαι δύναται μεθ᾽ οὗ μίαν ἀφῆχε πρὸς Θεὸν τὺν φωνήν: ....: Εἰσαγο- 

μένοις στοιχείωσις, προχοπτόντων αὔξησις, τελειουμένων στήριγμα..... ἩΓαλμὸς τὸ τῶν ἀγγέλων ἔργον, τὸ 

οὐράνιον πολίτευμα, τὸ πνευματιχὸν θυμίαμα. Ὦ τῆς σοφῆς ἐπινοίας τοῦ διδασχάλου, ὁμοῦ τε ἄδειν ἡμᾶς τὰ 

λυσιτελῇ μανθάνειν μ-ηχανωμένου" ὅθεν χαὶ μᾶλλόν πως ἐντυποῦται ταῖς ψυχαῖς τὰ διδάγματα. Βίαιον μὲν 

γὰρ μάθημα οὐ πέφυχε παραμένειν, τὰ δὲ μετὰ τέρψεως χαὶ χάριτος εἰσδυόμενα μονιμώτερόν πως ταῖς ψυ- 

χαῖς ἡμῶν ἐν!ζάνει.... Τὸ ψαλτήριον δὲ τοῦτο τὸν ἁρμονιχῶν ῥυθμῶν ἄνωθεν ἔχει τὰς ἀφορμάς. ... Ἴδωμεν 

δὲ λοιπὸν χαὶ τὴν ἀρχὴν τῶν ψαλμῶν. ΠΟ οϑί : Ογιηὶβ «δογίρίμγα ο8{ αἰυϊηϊίι8 ἱηβρίγαία, 

αἰψιιο εὐ 58. ἴά60 α δ ριγιι βαποίο σοηβογὶρία., τ τοϊίϊ ἐπ σοηιηιηὶ απϊηνλαγιν οἰ γαπ- 

ἀαγιην οἠοῖηα., Ἠ08 οἸληι68 ηιοίφιιοί βιυιηλιι5 ᾿οηυΐη 65 αὐ ποϑβίγιηι ἠιουϑιίηὶ βαπαπάτνηι ηιο οί αηὶ 
βο 10 676 Ροβϑῖηυι8...... ΑἸἰϊμια ἐρίίι" ργορ]οίω ἀοεσοηί, αἰϊμα Πϊϑίονγϊοεὶ, αἰΐμα ἰοα. αἰϊιά 
βΡ60ῖ68 6715 γι τη, Γγουογθῖὶϊβ ἱπυθηϊίμν οα]ιογ(αἰϊοηῖβ. 41 φιϊαάηιϊα ἵη, οὐρίογὶβ αὐίϊϊ6 ο8,, 

ἢϊὸ αὐπὶι5 Ῥβαϊηιογιην ἐϊδογ σοηιρίοοίίμγ.... Ῥβαϊηιϊογιηι ογασμῖα οἱ ἀοηνὶ ηνοαιαηίι)"., οἵ 
ἐπ [ογιίηι οἱ γονὴ [οΥιιηΐ. ... Ῥβαίηιι 5 οοηϑοοϊαί αἰδεὶαοηΐος., ἱπίον ἱπιηιΐοος5 σγαίζαηι σοηροΉΪ . 

Οιιῖβ ογυΐηι αὐ διηι, φιοουν παγι αα ]λοιηι τὉοσθηὶ θην κ᾽, ἰο60 ἱπϊηυϊοὶ παθόν μοὶ: ἢ... 
Ῥϑαϊηνι5 ἱποϊρτοηεδιι5 ἐητίϊιεηι 65: ἱπογθηιθηίμηι ργοβοϊοηεῖθδιυι5.. ΡοΥ [οοἱἷ5 βγηναπιοηίιηι.... 
Ῥϑβαΐϊηυινι5 αἸηοίογιην Οριι8 65ΐ., ο(δἰοβ(ϊ8 σοηυογϑαίϊο,, 8ρίγἱίαίε {Πηυϊαηια. Ο Ξαρίθη8 ηια- 
ηἰδίγὶ ἱπυθηίμηι., φαΐ αγίοηι χια 5ἴηυμΐ σαη ΘΉλν.8., οἵ εἰ{ἰϊα αἰ οογοηυις., οαοοφιίίαυϊέ ; πο 

εἰ ηιασὶβ χιιοάαηιηιοίο απϊηιὶς ργοορία ἱπιργὶηυνηίιν. Τα οἰοηῖηιν ἀμ αν 8οἰοέ φιιοά ἱηυϊίιι5 
αἀἰάϊοογῖς : φιοά αἰίοην 7μοιηθ φιμαυϊίογιο ἀροορίμηι 65, ἱοπαοῖίνς πὶ αἩϊηυὶβ ποβίγ 8 
ἐηϑιαοί.... Ῥβαἰ61 ἵμην Ὁ 670 α ραγίο ξιιρογϊογὶ ἀμοὶί ἐοποῖπη βιώ πιοαμϊαϊϊοηπῖς οὐ σίπθηι.... 
αἰρίογιηι ἐητίϊμηιν,  ϑαϊηλογιίηι υἱάοαηιιςβ. Οπΐη οἱ Αὐραβίηα5 ἴρ56. τῷ τηοποί Παοῶι5, ἴῃ 

ἘΠΑΓΓΔΙΙΟηΘ. ἴῃ Ῥβ8]. ὅδ, ΟἸ1Π| Πέρο γϑῦθᾶ ργορΠοίϊοα ἱπίογργοίαίαν : Εαβιγηο ρβαϊογίιηι 
εἰ οἰ ιαγα., ΠΟΉΠΕ}]ἃ 6 Οτ οἷβ ΒΆ51Π) τη αἰ δΐτι5 δϑί. ΤΠ γ!α5 416 Ὑθ θὰ ΠΟΒΙΓῸ ΤΠΟΓΘ ΓΘΙΘΓΘΠΊΙΒ, 
ΦΌΟΡΙΠῚ ΘΧ ΟΟΙΔΙ(ΙΟΠ6. ΘΟΘΏΟΒΟΘΓΡΘ ΠΟΘ ὈΪζ, Αὐρσιβίϊπιιπη ᾿πθΡΡΓΘίθ ΠῚΊ [1556 Πηδρὶ5., ΠΌΔΠη. 
᾿πη  ίογθ ΠῚ ΒΆ51}1. ΑἸ Ιδ[ΠῈ5 ἰσί(αν 56 Ἰοχυίίαν : Ῥεαϊογίμηι 65, οὐφαπιηι., φιοα φιϊάοηι 
γιαηῖθιι5 ΚΟΥ)" ρογοιίϊογίϊ5.. οἱ σπογάας αἰξίοπίας Ππανοί ; 564 {{]ιιηι ἰοοιιηι τὐπ6 βοπιίηι αοοῖ- 
Ῥύνηΐ ἐμογάω, ἐἰμα οοποαυιην ἰἰφηιίην χιοά ροηαοί οἱ ἐαοίνηι γοβοπαί,, φιῖα σοποὶρὶί αογοηι. 
Ῥϑαϊογζνηι ἐη βιρθγῖον 6 ραγίο Παθοί. ΟἸιαγα ατίθηι ᾿ιος σοηιι8 ἰἰρτῖ σοποαυτίηι οἴ γΟΒΟΉαῊ 5 
την ἸΉ ΥΙΟΥΘ ραγίο Παθοί. Παφιιθ ἐπ ρμϑβαϊίογῖο οἰογάω βοηιηι ἀἰοδιιροῦ αοοϊρίμηϊ : ἴπ 
οἰπαγα αμίεηι Θβογ τ 80 ιν θα τη [ΘΥοΥ 6 ραγίο αοοϊρτιηί. Β.Δ51}}} ἀαΐο μη. γοῦρθὰ ΠδθῸ διπί 
δ ΡΓΟΟΘΠΉΪΟ Ἰὴ Ῥ58]. 1 : Πάντα ὥσπερ ἐν μεγάλῳ τινὶ καὶ χοινῷ ταμείῳ, τῇ βίόλῳ τῶν Ψαλμῶν 
τεθησαύρισται, ἣν, πολλῶν ὄντων ὀργάνων μουσικῶν, πρὸς τὸ λεγόμενον ψαλτήριον ἥρμοσεν ὃ προφήτης, 
αἷὰ “ἷ᾿ »- » ἡ ας ἄν δος Η ἘΞ 5. ὦ , κ Ὡ δ᾿ τὴν ἄνωθεν, ἐμοὶ δοκεῖν, ἐνηχοῦσαν αὐτῷ γάριν παρὰ τοῦ Πνεύματος ἐνδεικνύμενος, διότι τοῦτο 
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μόνον τῶν μουσιχῶν ὀργάνων τὴν αἰτίαν τῶν φθόγγων ἐχ τῶν ἄνωθεν ἔχει. Τ᾿ χιθάρᾳ μὲν γὰρ χαὶ τὴ λύρα 
χάτωθεν ὃ χαλχὸς ὑπηχεῖ πρὸς τὸ πλῆχτρον' τὸ ψαλτήριον δὲ τοῦτο τῶν ἁρμονιχῶν ῥυθμῶν ἄνωθεν ἔχει 
τὰς ἀφορμάς. Οπιηΐα. πη, Ῥβαϊηιογιι ἰἰύγο υοἰνιί ἐπι ηιασηο φιοάαηιν οἱ σοριηυιγὶ ΡΥ οηιαγὶο 
γϑοηηαμγιίιι". Οπθην ἰΐδγιηι., ἰαηιοίϑὶ αἴυογδα βιιΐ ἐπβίγινηιεηία ηνιβίοα,, αα ρϑαϊίογίιηι., 
φιοά ποσαηΐ, ργορ]ιοία αρίανϊί. Οιΐρρο6 φγαίϊαην, εἱἱ πυϊυὶ υἱάοίνι". ἴῃ 60 αοϑιρον α βαποίο 
δρίγηίι γοϑοηαγο οβίοηαϊέ., ργορίογοαφιοί ἤρα 5οἰμηι ὁχ: Ἠνιιϑϊοὶβ ἱπδίγιιηιοηίἰ5. οαϊίὶ ςοπὶ 
ὁαπϑαηὶ αὖ αἰζογο ἰοου παθοί. Ναηι οἰϊπαγ αἊ ἰψγ (8 θα ἱπ{ογίογὶ ραγίο ςοηίζιηι οαϊέ αὐ 
Ῥίθοίγιηι : ρϑαἰ(ογλιην ὉθγῸ ἃ ραγίο ξιιρογίογὶ ἀνοῖΐ οι οοποίπηω τποαμαίϊοηὶς οΥἱφίποην. 
Ὑ]Ἱαϊπηιι5. ἈΠ  εΟϑίαπι Αἰιρπϑιϊητηατι8. ἀτιο {Π4 πιᾶρπὰ ἘροϊοβίαΣ Ἰαπηϊπα ποπηΐ ἢ} ὁ ΒΆΒΙΠΙ 
ΠΡΡΙΒ. ἴῃ 81.105 {ΓΔ ΠΒ01|556 : ΠΠΠῸ ΠΟίΔΌΪΠηι15 ἘΠΒΘθΙα πὶ οἱ Βαβι πὴ ἰ46 πὴ ἀἴοογο, οᾶβιι 
ἅΠ ΒΘΟΙΒ., ΠΘΒΟΪΟ. ΕἸΙΒΘΡΙ ἰσίαΡ. γϑυ])ὰ Πὲρο διηΐ 6 ῬΓΟΟΘΠΊΪΟ ἴῃ Ῥϑηο5 : Νάδλα δὲ παρ’ 
᾿Ἑδραίοις λέγεται τὸ ψαλτήριον, ὃ δὲ μόνον τῶν μουσικῶν ὀργάνων ὀρθότατον, καὶ μὴ συνεργούμενον 
εἰς ἦχον ἐκ τῶν κατωτάτω μερῶν, ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἔχειν τὸν ὑπηχοῦντα χαλκόν. Ἐϊ ΔΙ]ΙΧυἀηίο ροβί ρὰρ. 7, 
πάντα ὥσπερ ἐν μεγάλῳ τινὶ χαὶ χοινῷ ταμείῳ τῇ βίόλῳ τῶν ΨΨαλμῶν τεθησαύρισται, δίς. Ναδία 

αρια Ποδγιδος υοοαζι)" ρβαϊ(ογ ιν, φιυιοα 6 ηυυβὶοὶβ ἐπιβίγ θη 118 β5οἰνη, γϑοί 5ϑἱηυιηη, 68 ; 
ποθ αὖ τη ηυὶβ ραγίϊδιις5 αὐ βοηιίηι ααϊυϊδοίν"., 564 α ϑιιρογὶ8 βοπαηϊ φΥ6 ἐπίγεια. .. 
1) ΤΠ βαϊηιογιηη ἐἰῦγο οηυηΐα ὁθὺν ἴηι ἠμαηο αὐ ρυιδίϊοο ρομπιαγῖο γϑοοηαϊία Ξμηί. Ῥοίαϊ ΘΓ ρῸ 
{|ΘΡῚ τί ΒΆΒΙΠ 5. Ὁ Οου]ο5. Πα θαους Ἐαβο ίπη. ἀιιθπι ἰπηϊἀγοίαν : 564 5] ἃ οϑί, πη ΡΠ 
16 ΒΑΒΙΠ 5... τ ρου π] οΓαίογΡοπὶ ἄθοθραί., νἱπλ ααϊ 6 η} 0 ρΡΟΠάιι5 ΕΠ απὸ βοηίθη 
ΓΘΕΠα1}. ἃἰ Θὰ ΠῚ ΠιϊΓὰ αι ΔΠ1 ἀἸσΟ Πα] ἁτίο [Ὁ οἰΐ βιιδΠ1. 

91. ΤΊψαθι. ὁχ ἋἸοΕ5.. ΑἸ θΓΟβΠ] ΠΌΠΠ1]|ἃ 6 ΒΑΒΙΠ ρΡΟΟσΠΪΟ 510] Β.ΠΊΒΙ556 : ΠῸΠῸ 
ΟΒίΘ ΠῚ θυ] 6Π ὁχ θοάθιῃ [Ὁπί6 ἴῃ ἰρϑὰ Ῥϑα]πηὶ ΘπαγΓ ἃ οη 6. ΠΟΠΉΪΠ ΠΟΘ Ππηυ{τιαί11Π} 
0580. 564, π6 ἸΘΟίουθι15 ἰφρα! πὶ ρᾶγίᾶπΠη., θὰ Ιοοἃ 5018 ἴῃ τηθα]απὶ ΘΓΟΪΘΓἃΠῚ, 48 ΠΟῸῚ 

(8Π| ᾿πηϊ 5. 6556, Πὰπ| 8 ὙθιθιΠ ΘΧΡΓ σϑίβθθ Ραΐδηα 5. Θϑί. ΑΠΊΡΓΟΒΙΪ ἰσ!αν γθυθὰ δαηΐ 
ΟΧ ἘΠΔΓΙΓΔΙΙΟΠ6 ἴῃ ῬϑᾺ]. 1, πππη, 14 : (οηϑβιογ θην πῆς χα γαΐϊΐοπο, Βθαίαβ γίι", ἀϊχογί. 

ΜΝιμηφια α σοηϑοΥ ϊο ὑοαίιυνϊηὶβ ὁα οἰιιδὶί ηνι ογος., φιῖα υἱγιινν, ον, δφαίνη, πιποιιραυὶέ ἢ 
“4051. ΑΙεοοαϊί εἰμ. φιιοηΐαην φιογυήην παΐνγα θαάθην., Θογιῆν Ορθγ αἰϊοη.6 5 εἰέψιι6 ἨΟΉ, 
ῬὈοβϑιηΐ 6586 ΟἸἰβογοί ; οἱ φιογιήη οριι5 ημαῖΐθ., δογν τψυιθ (ρηιαἰὶ5 ο( ὨλΟγ665. ... 

Τ᾽ αγῖα ἐσιίμγ ϑἰμαϊα οὐγίμίιην., φιῖα ραν ργαωγοσφαίζυα 68, ογδαίμγοθ. ΒΔ51Π1 ὙΘΓῸ ἢέθο δι1ηξ 
{Π46Πὴ οχ ἘπαΡγ(Ιοπ 6 ἴῃ Ῥ 58]. 1 : Διὰ τί, φησὶν, ὃ προφήτης τὸν ἄνδρα μόνον ἐκλεξάμενος μακαρίζει: 

Ἄρα μὴ τοῦ μακαρισμοῦ τὰς γυναῖκας ἀπέχλεισε ; Μὴ γένοιτο. Μία γὰρ ἀρετὴ ἀνδρὸς χαὶ γυναικὸς, 

ἐπειδὴ καὶ ἢ χτίσις ἀμφοτέροις ὁμότιμος ὥστε καὶ ὃ μισθὸς ὃ αὐτὸς ἀμφοτέροις .. «. “ὧν δὲ ἣ φύσις 

μία, τούτων χαὶ ἐνέργειαι αἷ αὐταί: ὧν δὲ τὸ ἔργον ἴσον, τούτων χαὶ ὃ μισθὸς ὃ αὐτός. ΟἨΥ Ῥγορίιία, 

ἐηφιῖέ,., μοηυϊποηι βοίμην οἰϊσὶί., αο ργάϊοαί δοαίνηη ἢ ΠΝ ώγν τυ ογο8 α δοαϊιμαΐη ὁαοἰιϑι::" 
Αὐδὶ1. Επῖρυυογο υἱγὶ οἱ ηυμ θγῖ5 ὠὰ 68. υἱγίιι5 : φιιαπαοφιίάθην υὐἰγ δυο ΟΥ̓ εαΐλο ΠΟΉΟΥῸ 
ῬαΥ 68, αὁ ργοϊπαθ υἱἱγϊιιδηιι6 χιυιοηυ ὨΔΟγῸ68 68[ Θααθηι.. «. (ιογμι απο παίμγα ἀπά, 
μογίνην οἱ αὐοίϊοπος5 διράθην : φμογν ἐἰϊάθην οριι8 65. φιαίο, πογιῆι 6( ἩΔΟΥ 665 θαάθηι. ποὰ 
581 σα !βρ᾽δΠπ) ἢδῸ ἸΟΘΟΡΙΠῚ οοπίθηξοηθ ἀοΙθοίαίαν (αὰτη γοϊαρίαί ΘΠ) ΠΟΩ]ῸΘ ἐγ ΡῚ5 ΘΧρογίοιη, 

ΠΘ4Ὲ6 ΠΠΠΡΟΓΆ]ΘπῚ ἃν Ὀἰ (ΓΟ ν)., [Ὀπίοϑ ἴρ505. δάθαί, βϑιιδάθο. ϑρΘΙῸ βίι 105 15. ΠῸῚ. ἱΠ] ΠΟΙ ΔὉΠ} 

[ὉΓΘ., 51 ΓΌΓΒΙΒ. ΠῸΟ ΙοΟῸ (6. ΒΆΒ1Π ργοοπιο 'ἴῃ ῬϑδΙΠηΟ5. ΙΟαπᾶν. Νοίαηι δβί, ας ἃρυὰ 

Βαβι πὶ ατϑοο Ιϑραπίαν, ἰΘϑὶ 1,[1η6 ἀρ Αἰραδβε απ). ΟὈΣΘΓΙ ΘΓΒῸ Ροίοδί ΓΓῸ ΠῚ Αἰιβαδί!- 

5 'ρΡ56 Οτθοᾶ ΒΆΒΠΠ1 οοπγθιίθε!, ἂἃπ ἈΟΠΠΠπὶ ἰηἰουρυθίδίο ἱπθρίθ ἃ ΠΡΡΆΓΙ5 ἃηΐθ ΑΠΡΌΒΙΪΗΙ 

ΟΡ ἰοοαία 51{. ΒΘ Βρι οἰ ο πη 6 πὶ ἀρ  ὈΪ:, αι ΑαρΒΕΠ15., ΟἸ1ΠῈ ῬΒΔΙΠΉΌΠῚ ΑὈΪΠΙΙ ΘΒΙΠΊΠΠῚ 

ϑθχίαπι ἰπἰθγργοίαγοίαν., ΠΟΠΉΪΠ1] οχ ποὺ ΒΔ51Π1| ΡΙΟΘΘΙΏΪΟ ΘΧΡΙΌΒΒΙΒ5Θ ΟΓΘΑΙ ΠΙΘΙΙΙΟ ΡοΟΒϑιί. 

ΕΓ γϑ1Ὸ 4] αἰγαμηαπιο Ἰοοαπὶ 4511 οἱ ΑἸρτιβί!ηὶ ᾿ηΐθν 56 ΘΟΙΩΡΑΓΔΥΘΙῚΙ ; (οι! 6 ῬΡΥΟΜΕΝ Πορο ἈΞ 

Ρυΐο μαὐϊηὰ 6 ΟΥἕΘΟΙ5 ΘΟ Θυβὰ 6586. 501 ῬΆ]0 ΠΠΡΟΡΪα5., ΠοῸ 6ϑδί; ΔΗ ΓΘ ΟΥΙΙΠῚ ΤΠΟΓΘ. Ἰρυϑᾷ ἐπ παι 
51 Απραβίϊπιι5. Ια 6 Β451}}} ΡΓΟΟ ΠΟ ἴῃ ῬΒΔΙΠΊΟΒ. 510] ΒΕ Πη 511, ΠΟῚ ἰἰὰ ΠΠΪ Γι ὙἹΑΘΡῚ πξηίην τὰ 

ἀοροί, 5ἱ ἀἰοαίαν. πος ἰάθπι οἱ 1ιαπο το  415556, οἱ δηΐο διιὰπι ἰρϑι 5. ἱῃ θΓΡΓΘἰΔ[Ό ΠΟΙ ΒΡ δ ρχος 

ΘΟΙΙΟΟᾶ556. 564. ργουίϑιμη οϑί ἃ ΠΠὈΓΡΙΪ5., ΠῸ 415 5ΡΘΟΙΟβῸ ΠΟῸ ἈΓΒΌΠΊΘΠΙΟ ἱπ᾿ ΘΓΓΟΓΘΠῚ βΊμπος. 

ἱπἀποργοίιμι". ΝΠ οἰϊαπηπιιπι ἰπ νϑίουθι5 φαθβάδμι 1015 οχϑίδηί 1ναἰϊηο αυάαπ) ἈΠ ΠΠΗῚ 

ΧΧῊΪΡ 

« 



ΧΧΙΥ. 

Ῥοαὶ. η7. 

49: 

ον. 6. ἡ. 

ΧΧΙΥ͂ ΡΆΖΒΕΛΤΙΟ. 

᾿πίθγρυθίδί!οηθϑ,, ἱπίθΡ 485 οἱ 1Ίᾳ ΒΒ}: ῥῬγοοιηϊαπι ἱπνθηϊία : 45 ἡμηηΐὰ ἴῃ ΠΟ 0) 

ΤΟπΟ δάἄθπάα οὐ Πλι5., οὔ ΟὉ ἰπίθυργοίία Βα πὶ δηιἰαυϊαίθιη., ἴυπη πιᾶχίπηθ ΟὉ 

δοίου 5. ΒΆ51Π1 ΟἹ στ (61. ᾿ 
89. ὨΠΠΠΟΙΘ ἀϊοία οϑί ἀυδπία 510 Δ ΠΡ πα ἀΠΠΙσοπία οἱ, αὶ νὰ] οοῦίο ἰυΐοααθ 

περὶ νοθείας τί γνησιότητος ΟΡΘΓΙ5. 4] 16Π}115 Ἰπ0]ἸΟἰα τη ἴὉΓΓΟ. ΜΠΊΡΠῚ οδί ΘΠΪΠΊ. ΟἸΠ ὙΘΓΕΠῚ 
οἱ [α]ϑιιπι ἰπίοι 56 ΟΠ ββί πη 6. αἴγθυβα 51η{, 5 5. ἰἀπηθη ΔΙ ΘΓ ΠῚ ὉΠ ΓΟΓΙΠ15. [ἃ 5[ΠΉΠ6. 6556 ; 

αἰ ἴῃ 115 ἀἰβοογηθη 15, πἰϑὶ γα] 416 ΟαΥΘΆΠΊΠ5., ΘΙΤΌΓΘΠῚ Υἱζ ΓΘ ΥἿΧ ῬΟΒΒΙΠΉ115. ΟὈ] 5 Γοὶ ΠΠΡοΐ 
ῬΓΟΙΈΓΓΘ ΘΧΘΙΏΡΙΕΠῚ ΠΠΈΏΠῚ , ΘΧ 40 416 Πη1Π{|5 5: ΠΉ}ΠΠ} 115. (Δ 0116 511 σοΠ] οί γᾶ πὶ ἴδοοΓο. χϑίαΐ 
ἰηΐθι' ΒΆ511 Ορθγἃ ϑηδγγᾶίο αιεθάδπη ἱπ ῬΒΔΙΠΊΠΠῚ {γ] ΡΘΒΙ 11} 5ΘΡΕἸΪΠΠ]ΠῚ.. 6. 4 ΠΟῚ 
ἈΠᾶ Θϑὲ ΟΠ ΠΙΠΠῚ βοηίθηίία.. 8}115. ἃ σης 15. ΟΟπΙ θοἤβιιι5. ἃ ἀθ δὰ ἀπθιαΐ, αἱ 
[δ πηθη ΠΟΙΪῚ φαϊα8π| ΡΓΟΠιΙη ΓΘ. ΓΟΠΊΖΕΘ ἰθοίον 5. ΠπᾺ]οῖο ρδγπη[αΓ. ΑΡρυΠηΘηΐα 40} 115 
δαἀποίι5. (ΟΠ ΠΟ 515. Θὰ ΠῚ ΘΠΑΓΓΔΙΪΟΠΘ ΠῚ 55ρθοίδπη Παρ, Προ διπί. ΘΔΠῚ 406586. 1Π 
ΔΙ 5 ΟΟΟΙΟΙΡιι5., υἱθγὶ ργίθγοα οτίθυ 5. ̓ ΔΠρ Ϊ ἸΙΟΡΘῚ., ἃς π᾿ ἰρδᾶ ΠΘΡῚ ΠΊΘΠ ΟΠ ΘΙῚ 
ῬΘ41Π|1} 56χί1, οἰ] 5... παι. ΘΧΡΙ Πί᾽ο Πιιβηιᾶπη) ρα Βαβι τὴ οΟπιραᾶγοί. Οθρίο ΡΠ 
ϑρθοία. υἱθί [Π6556. Υἱϑ8 πη ΧΙ ΠΊἃ ἴῃ ὨΪ5. ΔΡΟΈΠΊΘΗΓ5 (ΟΠ ΘΠ 511 : 5664 (ΠΊ6η Θὰ ΘΟηΓΐὰΓΟ 
ΠῸΠ ᾿ΐα πηυϊίαπη αἸΠ|0116 (που. Νὰπη., ἱπαυϊοί 415. σΘΡίαΠΊ οϑί ΟΡ ΙΟΠΘη} ἴῃ ῬϑδΙτηΙ1ΠῚ 
{ΓἸ ΡΒ Πη11ΠῚ 5ΘΡ([Π}}Ὲ1ΠῈ ἴῃ γ0Γ0 ΒΑΘ} 18 η 15. ΓΘΡΟΠΘΠ πη 6556. ΝᾺΠῚ οὴ ἴῃ τ ΡΡΟΘΠΟΙ ΠΟῚ 
Ροίοϑί. (θϑίῖδβ Ἰσοι ΡΙ Ιου, 4 πη ΑΙ ΓΟΒΙΙ5., 4Π|6Π| ΠΟΙΡΙΠΐ ΟΠΠΠ65. ΒΆ5}Π ἃπΐ πῃ ΘΓ ργοίο πη 

ἔα]556. ΠΟῸῚ ΤΆΓΡΟ., δι σογίθ 6] 15 {6} 155] Π}}ΠῚ ὩΠ.Π] ΟΡ ΘΠ. ἘΓΡῸ 51 ΑΠΊΡΡΟϑῖ 5. πᾶ πο οΓἃ- 

(ἰοποῖὴ ἴῃ 5110 Οοάϊοθ Πᾶρις., οχ θᾶψαθ ποπηι}]ὰ ἃιΐ σοηγοείὶ., ἀπ ἱπη!α 5 οδί, ΠΙΠῚ] 
ΒΈΡΟΓΟΙΙ ἀΡ 1}, Τα] ΡΓῸ ΒΑΘ Πα πῸ [δία ἀσοὶρίθηἃ 511. ΘΠ ἀμί6Π) [ΐὰ 6556. 5Γ ὉΓΓΙ 5616 
νοῦ θὰ ΒΆ51Π1 οὐ ΑΙΩΡΙΌΒΙΪ Ἰηΐου 586. σΟη ΘΓ πίαν, ΠΟσαΓῚ ΠΟ Ροίοβί. ΑἸΠΓΟΒΙΪ θηΐπὶ ἢς 
βάηϊ ΘΧχ Θπαιγίθη6. ἴῃ ἢπππηῸ 46. 400 ἀρίίυν ῬβΙΠη11ΠῚ πιιπη. 19 οἱ 30 : ΔΌηΝ οπίην Π)61|8 
»Ῥαϑϑϊοπὴὶ ραΐοί. τι ὑγαϑβοαίμγ . ον 81 ἱηηραβειδι 8... 1)οηΐφιιθ εἰϑιι5 ἰαθοῖ, οἱ αἰοαηνι8 

(ὁ φιοηιαην ριῖίο, χιΐα ἵγαην ἱποϊαϊέ ἰοχιην : πον φιῖΐα ἰοψιην ἔγαηι. 86 φιῖα ἰογυνι 

βθυογίαίοην ὑποϊαϊί. «δὶς οἱ αἰϊδὲ (6 ἀδύοην ρίαηὶβ “ΖΕ ηρίϊογιην αἷξ : ΜΠ5Ι6 ᾿ῃ ΘΟ5. 1ΓΔΠῚ 
ΡΘΓ ΔΏΘΘΙΟΒ ΠηΔ]05.... Ομ βαπαγὶ υτἰΐ, αγσιὶ πο γο[ογηναΐ : “ὁ ποη τπἰΐ αγιὶ 
ἦη, [μγόγο, 8664 ἔπ τοῦθο Π)οὶ.. .. Νοῆ υὐἱΐ ογμαϊγὶ ἔπ ἴγα.. 504] ἴηι ἀοοίγῖπα ; εν οὶ πιοα οι 

γΟΩ05.. Ἠ6 800οέ υτϊηιι5 {μυιην., 564{ ηιραἸοαηιοηιην αρροπαί. «.. ΕΤ αὐἀάϊταϊέ : Οἰοηϊὰπη 
βαρ (65 (πὸ ἰΠΠ ΧΦ βαηΐ πῃ]. Ξαάοηιν υἱαοίνν αἰἴσογο, χι βαποίνιβ οὐ; 56({ ἀἴσογβα μη. 
ΜΝαηι οἱ τἰ|6 αἷΐ : ϑαδὶ (5 ΘΠἾ πη ΟΠ Πὶ ̓π ΘΟΡΡΟΓΘ ΠΊΘῸ 5ιπη|., 4πάγιπὶ (ἀ]ῸΡ ὈΙΡ1 δ η  αΪ ΘΓ 
ΠΊΘΕΠΊ. «.. 1716 (6 υἱοίηογα βυ ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ8 φιογίίιγ, [ἶσ ἀορίογαί απηι οι υμίπογα... .. 
ΤῈ ἀὐοῖέ βαρί[α8 Πονυϊγυὶ ἴηι. 110 6586 ΘΟΥ̓ΡΟΥΘ., ἐβίο «ἰορίογαΐ ἱηβαας. Π|ὰ γοργὸ Ἰοσπηίαν ἀραὰ 
ΒΑ Β1Πατὴ ἴῃ ΘΟ ΠΊΘῃὴ ῬΘΔΙΠΊΙΠῚ : λέγων δὲ, Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξης με, οὐ τὸν ἔλεγχον παραι- 
τεῖται, ἀλλὰ τὸν μετὰ θυμοῦ. Καὶ τὸ, Μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με, οὗ φεύγει τὸ παιδευθῆναι, δίχα δὲ 
ὀργῆς τῆς παιδείας τυχεῖν ἀξιοῖ, ὡς εἰ χαὶ ἰατρῷ τις .... λέγοι: μὴ διὰ πυρὸς με θεραπεύσῃς, μηδὲ διὰ 

σιδήρου καὶ τομῶν, διὰ δὲ ἠπίων χαὶ πραοτέρων φαρμάχων... .. Παντὸς γὰρ πάθους ἀλλότριον τὸ θεῖον .. .. 
Ὡς εἴ τις καὶ τὰς ἐκ τοῦ νόμου τῷ ἀνδροφόνῳ ἐπηρτημένας χολάσεις ὀργὴν καὶ θυμὸν ὀνομάζοι, οὐκ ἀληθῶς 

τοῦ νόμου θυμουμένου καὶ ὀργιζομένου, τοῦ δὲ χολαζομένου ὀργὴν τοῦ νόμου τὴν τιμωρίαν ὑπειληφότος. .. . 

Οὕτω γοῦν εἴρηται ἐν τῷ περὶ τῆς δεχαπλήγου τῆς κατ᾽ Αἰγυπτίων ἐπαγθείσης λόγῳ τὸ, ᾿Απέστειλεν ἐπ᾽ 

αὐτοὺς ὀργὴν χαὶ θυμὸν, ἀποστολὴν δι᾿ ἀγγέλων πονηρῶν .... Διὸ ἔλεγε, Βέλη γὰρ Κυρίου ἐν τῷ σώματί 
μου ἐστὶν, ὧν ὃ θυμὸς αὐτῶν ἐχπίνει μου τὸ αἶμα. Ὁ δὲ Δαδὶδ οὐ τὸ σῶμα πληγεὶς ὁμοίως τῷ Ἰὼδ,, αὖ- 
τὴν δὲ τὴν ψυχὴν χαιρίαν τρωθεὶς, οὐχ ὁμοίως τῷ Ἰὼδ φάσχει, Βέλη γὰρ Κυρίου ἐν τῷ σώματί μου εἰσίν" 

ἀλλ᾽ Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, χαὶ ἐπεστήριξας ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου, Ηοο 6ϑ8ΐ : Ομῆν Ὁ 7Ὸ 
αἷξ, ῬομλΪΠΟ., ΠΘ6 ἴῃ [ὈΓΌΓΟ ἰμ0 ΔΙΡιΙιᾶ5 ΠῚ6, πο φιαηιίίδοί γοργο]ιοπβιοπθην ἀοίγοοίαί,, 
566 ἐαἤλ., φιβ οὐ ἤμΓΟΥΘ Θοη ποία εἰ{. ΕἸ οὐηι ἀϊοῖέ, Ναί ἴῃ ἰγὰ (πᾶ ΘΟΥΓΙΡΙᾺ5 ΠΊ6, 
ΟΟΥ̓ΤΟΡΙΛοπθτν πεηιαημαην ιισὶἑ., 804 γογαΐ υἱ οἰίγα γαηι οοΥγριαίι" ; αὐ 8ὲ φιιῖβ πιοαϊοο 

ῬΕΤ. αὐἀιιβίϊοπθηι , ῬΟΥ [ὈΥΥιηι., 067 αοογῦα γοηιθάϊα ἰουαηιθη, αα φιιογερίατη ἡπουϑιμι οὐ απ μη 
οΠεγοηίὶ ἀϊοα! : Νἐ ηνλιὶ ἐφηθιηι., Ἴ6 ΚΟΥ γαμηι. Ἠ6 ςοοἴϊοπος αὐ πιοάοίαηι αὐηιοῦοας . 8064, ἀυίεῖα 
ηυζιογαφμο γοηιοίίϊα., .. Νάμι αὖ οηιῃὶ γΡογίμγθαίοηιο αἰϊοηυιι πιο) ο5ΐ.. .. “16 98ὶ ηιιὶβ 



ΡΆΖΕΛΤΙΟ, ΧΧΥ 

Ῥωπαβ σι 68 ἴθ ἱηιρομάθηϊ Ἰιοηιϊοϊά.. ἔγαηι αο [μιγογ θην ἀρροῖϊοΐ, ποη, φιιοᾶ γουογα ἰοα 
ἴγα οἰ [ΓΟΥΘ ΟΟΥ̓ΤΙρίαίμν. 8644 χοροί χιῖὶ ριυνηϊίιγ, ἰοηὶβ βιιρρίϊούνγν ἐγαηι 6556. ριιίοί.... 
υϑὲ τἰϊἀοην, 56 Υπῖ0 παθοίν" (6 ἀθοθην ρίαρίβ σοπίγα “ΖΕ ψιῃρίϊος Ἰηνηνβ5ῖβ., αἱοίνη, 65. εἰηιϊί(ογ : 
ΜΠδι1 ἴῃ 605. ἰγὰπι δ {ΠΡΌΡΘΠῚ, ἱΠῚΠῚ 550 ΠΘΠῚ ΡΘῚ ἃΠΘΘΙο5. ΠΙΔ]05... .. Ομαργορίογ αϊςοϑαί Κῶ 7. 
“οῦ : Βαβι ΘΠ]πὶ ΠΟΠΊΪΠΪ ἰῃ ΟΟΓΡΟΙΘ ΠΊΘῸ δι1ηΐ., 4ΙΔΡ ΕΠ ἰΓἃ Π]ΘῈ ΠῚ ΘΡΙ ἢ. ΠΡ αἰ ΠΘΠῚ. νον. 6. η. 
Τοαυϊά αὐτέου ΟΊ, ὕμ, ΘοΥΡΟΥ τοἰν «Χο ρογειίβιι5. 864 ἦη,. ἔρβα απῖηνα υϑΐηογο ἰοίαὶ ΟΟΉ [058ι1|5. 
ποη, αἷξ φιοηιασηιοάνην «00, δα. (85. ΘΠΪπΠῚ ΠΟΠΆΪΗΪ ἴῃ ΘΟΓΡΟΓΘ ΠΊ6Ὸ ϑιηΐ, 8641, ΟἸΟΠΪΔΠῚ 

βασ!(6 (πὰ ᾿ἰπῆχα δαηΐ ΤΏ1Πἰ., οἱ ΘΟΠ ΠΡ Π]Δ5Γ1 ΒΌΡΘΙ ΠῚΘ ΠΗ. ἰμ8π|. ΗΪ5 ΡΟΓΙΘοίΙ5, 

ἃ 40, 418580., 5(}01{ ΙΘΟίοΙ. 4υδιη 5Θη(θ {18 Π| ἃιηρίοἰοίαγ., ΟΟΙ 6 ἤϑιπθ., Πᾶης ογὰ- 
[Ἰ0Π6Π} ΡΓῸ ϑ5ιι5ρθοία ΠΑΡΘΠ(5. ἃΠ 6]5. 411 68Π| 4511 6586. σοηῇΠθηίου Αἰ Πρ 01 2 
Οδγίθ αὐϊάθηη 66 Ὸ ποὴ αἰι01{0 απ] π ΡΡαἀΘη5᾽ Ιθοίον ἃία 6 ουα (π5, ἀοβθυίο οι θοῇβίο, 
ΔΙΘγὶ δοοθααί. ΝΠ] ἃΓΘαΠΊΘηΐἃ 418 ὁΧχ δ ΙΟΘΟΙ ΠΏ (ΟΙ]]Δί]ΟΠ 6 ΡοίΪ ροβϑαμί, γα} 1 1551Π|ἃ 
ὙἹΘΉ 1} 6556 ἃί4 16 Θ᾽ ΑΥ551Π|8 : 4188 Ὑ61Ὸ ΡΓγοΐθυΐ ΟΟΠΙΠΘΠΒ115 .. ΤΠ 115 5απί Ἰάοπθὰ δα ρογ- 
Βηδαθπάμπη. ἘΓΘΠΪΠΊ 51 ΟΥΑ(ΙΟΠΘ ΠῚ ΠΕ ΔΠΊΡΙΔ ΠῚ ΒΡΌΓΙ ἃ Π 6556. δίψιθ. Δ] ΘΥἸΠ8 ΠῚ Οχ 60 
ΟΟἸΠΡῚ ροίοϑί, ααοα ἴῃ 8]14α]}Ρι15 ΝΙ55. ἀθϑιῦ. δοίπ) θϑί ἀ6. θ᾽ ΓΙ ΠῚ15 βα ποίου ΠῚ ῬδίΓ ΠῚ 
ΟΡυΒΟΌ 5, αι ΦαΔΙΉΥ5 ΘΘηαΪηᾶἃ Θὲ γϑγὰ , (ἈΠΊΘΠ ἴῃ ἃ] 105 ἀαπίαχαί ΟΟΘΙΟΙΡ 5 οχϑίαηϊί, 
Ϊη 8115 γϑιῸ αθβιἀθγαηίαγ. πο Δ α1ΐ γὴν ἀοοίι5. δὰ ΘΟΠ ΠΡ Πα 8Πη 5181 ΟΡ ΠΙΟΠΘΠΊ, 
5{ϊϊιην ᾿νυι7}ιι5 οΥαἰϊοηῖδ ἰαηιϊαϊογοην 6586. 1. Ρᾳαΐο., ΠΘΙΠΪΠΘΠῚ ΠΊΟΥΘΌΙ. οαπῃ 46 51 ἀυΐ 
δ] Πα] η6. ἃὰΐ ναγὶθίαίθ ᾿ἰὰἃ ᾿πίρ 86. ἀἰβϑίθαηΐ διοίογθβ, αἱ 404 ΑἸ(6 ἀἰ55: Π1116 ργο- 
πΠαυηίιαί, [ἃ 51Π|1}16 6556. 16 1πα]ςοί. ΝΘαῸΘ 58η6 πη] σ᾽ 5. οϑί χαρά βαααίίαι, ἐπ 
πα οπαγγαΐϊοηιθ ηιθηϊοηθην ΠοΥὶ 56 Ῥϑβϑαίηιὶ, ΠΌΘΙῚ ἰἃΠμη6η οΟπδίδί ἴῃ ΒΆ51}} ΟρΘΓΙ ΡῈ 15 

ΠΟΙ ΠΥ Θπῖγῖ. Οπού ΘηΪΠη ὙΘίθυ ΠῚ ΤΠΟΠΙΙΠΊΘ (ἃ ΟΠΊΠΪ5 ΘΌΠΟΓΙ5. ΠηᾶσΠΟ ΤΟΙ ΠΠ ΘΓ ΓΙ ἀΠΊΠΟ 
ἰΘΠΊΡΟΓ ΠῚ 1Π} Γ]1ἃ ΡΘΡΠ1556. ἀΟΙΘΙΠΠ52 ΗΒ 46. ΟδιΙ515. 6} 5. 41 Θἃ ΠῚ ΟΥ̓ ἰΙ ΟΠ θη (δἰ Πα, χαν. 

ΟΡΙ ΠΟ Ὑἱ 6 γῚ Ροίους (ΟΠ ΡΟ Πδίδηᾶ ἰοησ6 ΠΡΟ ΔΙ ΠΟ. πη] 0416 ΡΓΟΡΙΌΓ γογῸ. Νοίιιπι 
Θδύ ϑηϊπὶ ΑΠΠΡΡΟΒΙ.Π) ΑΕδΔΟΙΏ]16 Οὐοαϑίομθ ἀἃία ΒΆ511 Ὑθϑί 16} 15. ̓ΠΠΌΓΟΓΘ., ΘΧ ΘΟΉ6 
Πγ {ἃ Πγαΐ Ὁ] 501 {π 6556. Οπδπη τ]ὰ [6 ΠῚ 6χ ἢδΟ ἴῃ ῬΒΔΙΠΊ.ΠῚ {Γ]  Θ5Ι ΠῚ 56ρί1-- 
ΠΠ ΠῚ ΘΗΔΡΓΔΙΟΠΘ 511Π156 10, Δα ἃπίθ οβίθηβαΠ) οϑί. αν ᾿σιίαν πο ογαίϊο ΒΑ51Π0 

ΟΠ ἱὑγθαθγ οί", ὁΧχ απὰ ΑΠΊΡΓΟΒΙ ΠῚ ρΘΡη46 αἰ ΘΧχ ΓΘΙΪ 5 ΒΆ51}}1 ΟΡΘΙΙΡ 5. Πλυ](ἃ 
ΘΧΟΘΙ 5 556. οοηϑίαί Ὁ ΝΘΑῸΘ. ΠΟῚ ΘΔΠΊ 5θηἰθηί πὶ δΔα]αγαΐ., ἀπο ΑΠΊΓΟΒ 5. 6 ΒΑΆ5ΠΠ Ιἢ 
ῬΓΙΠ.α ΠΏ ῬΒΔΙ ΠῚ1ΠῚ ῬΓΟΪΟΘῸ ἴῃ 51π|π ΠΟ Ρᾶιοᾶ ἰγδηβία {. Εχ αυ0 Πίἔ, τί 7ὰγ6 σγθαϊ ροββιί 
ΠΟΠΠ.Π1ἃ Θχ ΠΟ. 0066 ἴῃ ῬΒΔΙ ΠῚ {τ Ι ΡΟ ΒΙ ΠῚ πη 5ΘΡ(ΠΠΠ ΠῚ ΟΟΠΊΠΊΘΠ ΓΟ 511Π|51556. 18 ΠῚ 
4Ό]α ΒΘ {1 Π} 056. ῬᾶπΟΙ5. ἈΡΘΓΪΔΠπῚ. ἈΘΡΥΘΠΘΠἀθηά πη (Ομ ΘΒ απ ραΐο. ΠΟ 4π0α ΘΠ 
ΟΓΔΙΙΟΠΘΠῚ ἴῃ 5ΌΒΡΘΟΙ5. ΠΑΡ ΘΡΙζ. 564. φοα ΠΪΠῚ] ἃ 5115 510 ῬΓΟΠΕΠΠ (ΑΓ 6. Ομΐη ΘΠ ΪΠῚ ἰΠέοΡ 
ΟΡΘΟΓὰ []δὰἃ ΠΌΠΟΙ Δ Π4ἃ 510. Δ] ΠΊ ΠΟῚ Θϑΐ, ἘΠῚ. αὖ πππη. 86 ργΓΟ ΑΙ ίαΓ., ἘΠΙΒΘΌΙ (δία 5 

δι{.. ποὴ ΒΆ51}1. ΑΙ ΡΟ 5 ἰρῖλαι πη 1π66 6 Οτοἷβ [ἢ 05 σα! αι 14 Προ Ραΐ., σΟΥγ 6 Ρ 6 
ϑϑιιθίαϑ., θὰ αι ΓΘίαΠ 5 ΠΟῸῚ 6 ΒΑ51Π|0. 564. Θχ ἘΠΒΘΌΙ Οομηπηθηΐαγο πια(δίιι5 6ϑί. 
Δαΐ, αυοα ἰογίθ Ὑθυ]5 οϑί, 18ΠῚ ἃ})0 1{Π0 ἰθῃπΊρουο ἤθ ΕΒΘΌΙ ογᾶίο ᾿ηΐοι" ΒΑ 5}Π|8Πὰ5 ἴῃ 
ΑΠΠΌΓΟΒΙΙ ΟΟα166. γορουθραίαν. ὙΘΡΘΟΓ., ΠΘ ἢ 5. ΡΙ5 050 ᾿ΠΠΠ]ΟΓί 15 6556 γ] θα. ϑθή 
ἢδδο ΟὈΒΘΡΥᾶ556. 851 ΡΙΌΡίθγθα ἋΠΠ|σ ΘΠ [ἃ ΤηΔ]ῸΓ ἃ ΒΟΡΙΡ(ΟΡΙ 115. [ἢ ΟΥΙ (015. 515 46 Ῥδίγα 
ΟΡΘΡΙΡ 5 1010 115 ΔΙ Θαίαν'.., πη6 ποὺη ΡΟ πΙ(Θ 1. 

98,. Οὐδ Π) ΔΙᾺ ΌΠ 510 46. ἃποίο ΠῚ 50 Ρ 15. γθοίθ Πα] ΓΘ. ρΡαίοί οἱ οχ ἀἰοί5. δὲ γθ5 
ρ88 Οἰαπηδί. 5644. ψὰ0 αΠΠΠΟα 85. ΠΊΔ]ΟΓ Θϑί. 60 ραίο᾽ ΓΘῚ (8ΠΊ ΠΘΟΘβϑαρ δ ΟὨΒίηδ.1π5. 1ἰη-- 
ΟὈΠΘΠΔΕΠῚ 6556. ΟὈΔΡΓΟΡίΟΙ Π6Ὸ ἰΔΌΟΓΙ ΡΑΓΟΘΠΊΠ5., Π6ΟῸ (ΘΠΊΡΟΙΪ , αὐ ὙΘΙΓΠΠῚ ἃ ἴαΪβο. 
οΟΥζαΠη ἃ) ΠΕ [Ὁ ΒΘ ΘΓ ΠΔΠΊ15. ΝΟ Π1416 (ΘΠ ΡῈ15 ΟΟΙΙΟΟᾶ556. ΠΟΡΪ5. ὙἹ ΘΙ Πη1Π", 51 ΖαΪ] Π4Ὲ6 

ἃ} 56Χ ἋἸΘΓΙΙΠῚ ἰΔΠΟΓΘ Υ6] ὉΠΙῸ5 ΟΥΑ ΠΟ ΌΪδ ἃαΐ νοθεία, ἃαΐ γνησιότης (πο αἰ ΠΟΒΟΙ ροϑϑίξ. 

ἘΓΘΠΪΠῚ ΟΠΠῚ ΘΟηἰησαΐ ΠΟῚ ΤΌΓΟ, τ ἴῃ ὈΓΘΥΪΟΓΙθΙ15 βδηοίου τ ῬαίΓΌΠη δου ρί15. ΔΙ Χα 
1η510 φυοα ἃ 84 ἀοραια, δαί 44 ΤΙ ΔΠΙ ΠΙΟΠ ΠῚ, ἃαΐ δα Πἰδίου πὶ ΘΟ Ο] 65] 5010 8Π| ρογ ἰηθδΐ, 
4αδηίϊ ᾿ηίογϑι[ Θ᾽ ΕΘΠΟ ἋΙ ΟΡΕΒΟΙ]ΟΓ Τὴ οἴου 65. ΘΟΡΏΟΒΟΘΓΘ, ΠΟΙΊΟ ΠΟῚ Υἱαθί. 564. 4 οηΪΔΠὶ 
ῬΓΦΒΘΠΙΙΟ ΠΟ (ἰΘ[ὍΓΘ., 4] Π}}Π1 δαἀγογθαίαγὶ δἰπί., ΤΠ ΠΘ ΓΘ ΤΠ] ΟΡ ΕΠ] Ὑἱβ1Π| Θϑί 480 
5111] ΔηΪΏΟ 50Πρίαγ15. ῬΙΟΠίθου ἰριίαν τη6. ΘΓ ογιιη1 ΟΟΙΘ ΠΟΥ ΠΟΥ ἈΠ Ι6 ΠΟΠΆΪΠΙΙΠῚ 

.« 
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ΧΧΥΙ ΡΑΔΒΑΤΙΟ. 

ΟΡ ΠΙΟΠ65. ΡΟ ΠΡῊΪ [ΔΘΘΓῸ., ΠΊΘ4ΙΟ Θὰ. ΠΟῚ Ηἰδὶ ᾿ηγ 1 ΠπΔ ΟΡΡΌΡΏΔΡΟ : αίαιιο, τὲ ΡΡΓΠΊΕΠΠῚ 
πογὰ [εχ ἃ[Π]5Ὸ 1. Δα πηι δηαᾳ πη Βοηἰθη ἃ ΠΔ| ΓΑ 551Πη11Π} [ὉΓΘ. ἴ{πΠ0 σοῦ θῸ.. ΠΊ6. ΠΗΪΠῚ 

ΠΟΠ ἰίἃ ΡΙᾶοθυο., υἱ ΠΊΘΔΠῚ ΔΙΙΟΓΙΠ) 5θηξθηζ:. ΡΟ ΟΓΔ ΠῚ : 5664] ἰ(ὰ ἀππηίαχαί ργΟθάγο 
4υςφοῦη 416 56 Π{10. Πα ΟΠ. 6. αἴο0. ἀπ Π6 ΠΟΙ 5 ΠΟΘ. ΟΡ ΡῈ5 οἱ ᾿η ΠοΟ βία ϊογιμη 

ΘΘΠΘΓΟ ΘΧογοι(δίογ 5. ̓ ΠΠΡΙΟ θη γἱαθαηίι. ἈΘΠῚ πὰπῸ ἀροΡΘαἸ Πη1. ΟΠΊΠ ΠῚ ΟΓἃ- 

{ΟΠ 485 ΠΟΠΊΪη6 451 ΟἸΓΟ ΠΡ, ἃς ὉΓΘ ΟΠ ΠΠῚ {Π| πη πίϊο ΠΟῚ 501 1ππ ἃριὰ 
ΒΥΠΊΘΟΠΘΠῚ ΜΡ ΒΓ ΠῚ ἃ0 ΤιοροίΠρίαμη., 564 Ρᾶ551Π1 οἰϊὰπη θη ἴῃ Οδίθπα Νιοθίς 
ΠΟΓΔΟΙΙΘη 515 Θὲ 8}115. 51Π}}}115 ΟἸ δ ηίαν. 564. (Δηΐἃ ΠΟ οϑί διοίογ 8. ΠΟάι6 ΒΥΠΊΘΟΠΪΒ, 
ΠΘ4π6 Νιορίῳ., ΠΘΑῈ6 ΔΙΙΟΓ ΠῚ ΦΌΟΓΡΕΙΠΊν 5 4αἰ Οδίθηαβ δα θγθ. τ ΟΡ. ΘΠ ΟΠΊΠΘ5 {Π|85 

βϑρίθπι οἵ ἀθοθπ ἴῃ ῬΒΑΙΠΠΟΒ. ΟΥ̓ ΔΙΙΟΠ 65. 9451}}1 6556. βίδί Π| (αἰθαπημ!". ΤῬαςαπί ΘΡαἸἰ Ὑἱρὶ, 
481 οἃ 46 στὸ αἰδραίατυπί,, ΟΟΙ ΠΟ 5115. ΤΙΠ]ΟπηΟη0 5. ΠῈΡΙΠΙ5.. δἰ γαπη ΔΙ 6 ΠῚ ἴῃ 
ῬΘΔΙΠΊ11ΠῚ ΥἱροβΙ ΠῚ1ΠῚ ΟΟΐΑΥ ας ΘΠΔΡΓΔΙΙ ΠΟΙ Δ ΠΕ] ΘΓ ΠᾺ ΠῚ 6556... ΘΠΔΡΓ ΙΟΠΘΠῚ ὙΘΙῸ ἴΠ 
ῬΒΔΙΠΊ.1ΠῚ {γῚ σΘΒΙ Π] 1ΠῚ 5ΘΡ ΕΠ Π}11ΠῚ 1Π αἰ 115 ΤΘΡΟΠῚ ΟΡΟΙΘΓΘ : 564 4α]η ΤΟΙ ψα αι ΘΟ πὴ 
ΘΘημΪηΦ δἰηΐ οἱ νοῦ, ποαυδα]ιδπ) ἀπ ηΐ. ΝΘ. δαίθμη 6. 4}Π|5 αϊθυβάδμη ἀαθ αν] 
ῬΟΒ56. ΔΙ ΙΓΓΔΠΊ11, οἱ 46 115 συ! θη. απ ΠῸ]] πὶ αἰ (δ{1οηἱ ΘΟ. Π} ΤΟΙ ΠΘ ΘΓ Υἱ66- 
Ρδηίαγ. ἘΠ. ΒΠΠΟΑΙ οϑί ρυξπηὰ ΟΓαΙΪΟ ἴῃ ῬΒΑΙΠΊ ΠῚ ἀθο μητπ αυδῦίαπη. Οὐπδίαί θη] ΠῚ γὙ6] οχ 
ΡΓΙΠΪ5. ὙΠ ]5 Βοου πα ἴῃ ἤππῸ ῬΒΔΙΠΊ1ΠῚ ΟΥΑΙ ΙΟΠΪΒ5.. 4.8 Π| (Θϑ ΠΟ ηΐ πὶ Το ΟΡ] ΝΎΒΒΘηὶ 

ἰηίου' ἀπ θία ΟΡΘΓἃ ΓΘΟΘΠΒΟΡῚ ΠῸΠ 51Πη1{, ΒΑ5}Π1 πὶ ἴῃ ῬΓΪΟΓα Ο᾽ υ546Ππ| ῬΘΔΪΠΪ νου 60Π- 
οἴοποπ 84] Ρορα!απ Πᾶθιι 550. Ἐχ 480 {{ {4 αὐ αυΐδαιθ πᾶ ΠΟ ΡΥ Π]Δ ΠῚ ἴῃ ῬΒΔΙΠΊΠΠῚ (ΘΟ Π11Π} 
συλ Π ΘΧΡΙΔΗΔΙΙΟΠΘΠῚ ἃ ΒΆΒΙΠ ΠῚ ΜΑΡΉΟΠη ΡΟΡΓΙΠΟΡῸ (Δ 0116 5101] ρϑυβαδαθαί. ΑἸΠΟΡ 
(ΠΊ6η., ΟΠ ἘΒΘΡΙ π᾿ ἤῸ ΠΟ ῬΒΔΙΠΊΙΠῚ ᾿που ογΔ οΠθπη ΙΘΌΓΘΙ. Θὰ 46 ογαίίοηθ { Ποᾶγὶ. 
ΒΟΡΙΡΙΟΓ ΘΠΪΠΊ., ΠΕΪΒ64115. Θϑί. ΠΟῚ ἰϑιη Ταγ 15. 4υδπ) ἘΠΙΒΘΌΪ γοῦθὰ Θχρίδηδί : οἱ, πο 
ΠΟ 5. [α]ϑ᾽ (αίθιη γοάοϊοί., πλυ]α οχ ἘΠΒΘΌΪΟ δὰ γι θη 511Π}1{. θη 6 4ΕΙ 15 ρουβρθοία οϑί 
Β451}1 ὑΡογίδϑ ἰῃ ἀἰοθῆαο οἱ οορίᾶ., 11. Ραΐο, ΠῸΠΠΌῸΔ ΠῚ ἴῃ ΡΟ  ΔΓΙΟΓΙΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΙῸ (56 Ρ(1551-- 
Π]1ΠΔ ΠΟ ΥἹΓΙΠ. ΓΘΡΟΠΘηΐ. Ψ8Π| (ΘΠΠΡῈ5. 6ϑί υἱ Ῥβθιαο- ΒθΆ51}}} [τί ργοάαιη5, ἘΠΒΘΌΙΙ 
ἰριίαν γορθὰ δυηΐ πο, Κύριε, τίς παροιχήσει ἐν τῷ σχηνώματί σου, χαὶ τίς χατασχηνώσει ἐν τῷ ὄρει τῷ 

ἁγίῳ σου ; ᾿Ἀπὸ τῶν προσεχεστέρων προδαίνων διαγράφει τὸν τέλειον. Παροιχία δέ ἐστι διαγωγὴ πρόσχαι- 

ρος; ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς χβεύσπαορι Διό ποι. χαὶ Δαῤιὸ:’ ΠΠαροῖκας εἶμι χαὶ παρεπίδημος, καθὼς πάντες οἱ πα- 

τέρες μου. Τπαροικος γὰρ Ἀδραὰμ ᾿ μηδὲ βῆμα χεχτημένος ποδὸς, μόλις δὲ τάφον πρίββεμδε ὃ δὲ σύμιθο- 

λον τοῦ ζῶντα υὲν ἐγ σαρκὶ τεάρθβίον εἶναι προσήκειν ὃ τος κὶ τὸν δὲ ταύτης, τοῖς οἰχείοις τόποις ἄνα-- 

παύεσθαι. Καὶ μαχάριόν φησιν, ἐν ἀλλοφύλοις παροικοῦντα, μὴ ὡς οἰχείοις προστετηχέναι τοῖς ἐν τῇ γῆ. 

Σχήνωμα δὲ Θεοῦ, ἣ παρ᾽ αὐτοῦ δεδομένη σὰρξ τῇ τοῦ ἀνθρώπου ϑυχῇ, πρὸς ἐνοίχησιν. Τίς οὖν ὡς ἀλλο- 

τρία χεχρήμενος, ἔγκαρπον αὐτὴν παραδώσει τῷ πον ὡς ἂν γένηξαι χαὶ σχήνωμα τοῦ Θεοῦ τοῖς 

ἁγίοις ἘΥΡΡεΘ Μτοο; Εἶτα πρὸς τὸ μεῖζον τερθαύτοτει Καί τίς χατασχηνώσει ἐν ὄρει ἁγίῳ σου: Οὐχ ἐν τῇ 

γηΐνη Σιὼν, ὥσπερ ᾿Ιουδαίοις δοχεῖ, ἀλλὰ περὶ ἧς ὃ Παῦλός φησιν " Προσεληλύθατε ὄρει Θεοῦ ζῶντος, 

Ἱερουσαλὴμ. ἐπουρανίῳ. Παρελθὼν οὖν τις τὴν σάρκα ταύτην, χαὶ νεκρώσας αὐτοῦ τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 

τὸν ἁγιασμὸν κατορθώσας, ἐν τῇ ἁγία χατασχηνώσει πόλει, ἧς ἐπιθυμῶν ὃ Δαυὶδ ἔλεγε: Διελεύσομαι ἐν 
τόπῳ σχηνῆς θαυμαστῆς, ἕως τοῦ οἴχου τοῦ Θεοῦ καὶ, Ὥς ἀγαπητὰ τὰ σχηνώματά σου, Κύριε τῶν δυνά- 

μεων. Τὸ δὲ τούτου σπάνιον ἐμφαίνει τὸ, Τίς, ὡς τὸ, Τίς ἔγνω τὸν νοῦν Κυρίου ; χαὶ τὸ, ἴς ἀναγγελεῖ ὑμῖν 

τὸν τόπον τὸν αἰώνιον ; χαὶ τὸ, Τίς ἄρα φρόνιμος καὶ πιστὸς οἰκονόμος: Μήποτε δὲ καὶ τὸν Θεὸν ἐρωτήσας, 

ἔτυχε ἀποχρίσεως .. ... οὗ γὰρ μία πρᾶξις τελειοῖ τὸν σπουδαῖον, ἀλλὰ παντὶ προσῆχε τῷ βίῳ ταῖς χατ᾽ ἀρετὴν 

ἐνεργείαις συμπαρατείνεσθαι. Τ)ΟΠΊΪΠΘ, 4115 ΠΑΡ Δ]. ἴῃ (Δ ΌΘΓ ΠΔΟΌΪΟ (πο δαΐ 415 Γαι βορί 

1η πιοηίβ βᾶποίο (πο 2 “1 υἱοϊηϊογῖθιι8 ργοσοά θη. ρον [δοίμη υἱγιηι ἀοϑογὶθιῖ. Παδιίζαίο αὐΐθη) 
68[ ἱθηιρογ απο ΘΟ. ΟΥ̓ αἴϊο, οὐ 806 Ἡϊοίϊογὶβ σοηγποία. Ομαπιοῦγθηι αἱ ])αυϊά : ἈἀγΘηὰ 
5ΠῚ Θὲ ΡΘΓΘΟΤΙΠΕ5, 50. ΟΠΊΠΘ5 Ρᾶίγο5. π|θὶ. κἄυοηα φιοηιθ ογαΐ Αὐγαϊιαηιν., υΐροίο ηιὶ 
6 τυθϑίϊγίνηι χιϊάθηι μοὶ ροϑβϑιἀογοί. υἱάφιθ 8θριυίίαγ ἰοοιηι σοοηιογῖί. Ομοά 8606 
ϑη ιν οἰϊοο εἰφηϊβοαί Ποηυϊηθηι, ἔθ, σαν υἱυρηίοηιν,, σοὺς αὐἰυοηαηι γοριίαγὶ ἀἰοὔθγ6 : ουηιηι6 
αὖ ἔρβα φαΥΉ6 {γαηϑηνσγαυογὶξ,, {6 ρΥΟΡΥ 8 ἴῃ) βοαῖθιι8 πινίοβϑοογο. ας ὑϑαΐμη, αἰοὶέ οι, 
φυὶ στη αρι αἰϊοηίσοηας πανὶίαυονγὶί., (ΟΥ̓ ΥΘηῖ5 φιαβὶ ΡΥΟρΥ 5 ἰδὲ γοδιι8 ποη, αὐαϊοίυι8 
[ογὶ!. αθογηασμίνηιν αμίοην 1)οὶ ο58{ ὁοαγὸ. απίηι αὖ ἴρ8ο αὐ πανιίαπάηι οοΉ66584. Οῖς 



ΡΑΛΔΕΛΤΙΟ- ΧΧΥΙΠ 

ἐΐαφιιο οα εἰ αἰΐοηα τἰϑιι5., [σι ογαηι δαμιάθην ἰαν σί(οΥὶ γοϑεϊίιιοί.. κι βαι ταδογπασιίννι 1) οὶ, 

φιιὶ ἴηι Ξαποίϊς Παϑὶίαι ἢ Ποῖπο τογο αὐ ργαβίαπίϊογα ργοοσοαϊε : Ααΐ 5 γθααϊοβορὲ ἴῃ τηοηίο 
βαποίο (0 ον ἐπ ἐογγθϑίγὶ δίοη, υἱἱ “ιαςὶ αγθιὶγαπίν"., 564 ἴηι θα 46 φια Ῥαινιίνι8 αἷξ: πεν... 1. 
Λοροϑϑίβίῖβ δα πιοηίοπιὶ Ὥρὶ υἱγθηίβ, Το αϑα}θπλ οεἸθβδίθμη. Οεβιῖβ ἐρίίι οαάθηι ΟαΥ̓ΉΟ 25. 
ιιαϑὶ ὧγι {γαγ βου 51} ἀἰδιιβ., οἾνι8. ὨιΘΉι γα ϑ. 0061} {οΥΥΓαΉι τιοΥΠ βοαυονΐ, ροείχιαηι βϑαποίιοα- 
{ἰοηθηι τἰϊαηι οοηβιηιηιαυογῖέ., Ἰναντ αὐὶέ ὑπ. βαποία ἐπα οἰουϊίαίο. οὐιγιι5 ἀοϑἰἀογ10 Ἠιοίιι5 1αυϊά ρος... 6... 
αἰοναί : ΤΥΔΉΒΙθΟ ἴῃ ἰοοιπὶ (ΘΓ ΠΔΟᾺΪ Δ ΠΊΓΔΌἢΠ5. ἀβα6. ἃ ἀοπλιπὶ 6]: 6ΐ, Ουδῃη 5 ὅ. Ρααὶ.8). 
ἀΠΘοία ἰἀρΘυπᾶουϊα πᾶ, Ποπιπθ υἱρζαίατη Πα ανιίθην., Οἰ}5. ἑαίζιυηι ἐπ] γαγὶ- 
Ταίθηι 5ιδὶπαϊοαΐ. οι ιιοπιοάϊ 68. ἐἰα : Οὐἷδ που 5Θηϑιιπὶ ΠΟΠΊΙὶ ὃ οἐ ἐμά. 15 ἀπππη- Αι Οοτν. 3. 
(1 ὉΠ γ Ὁ 15 Ἰοδαπὶ τρί ΘΡ ΠΌ ΠῚ} αἰφιιο ἐἰϊμια : Ουἱδ οδί ργιάθηβ ἃ Π6Π15 ΘΟ ΠΟΠΊΙ5 3 Νιωηηιίά "ἃ ιή. νξχοι ἘΝ 
ροξίφιαρι Ποιι ᾿πίεγγοσαυϊέ, γοβροηϑίοποην οὐ ον. ΝΟ θηΐηι πῖσα γ68 γοϑβία 5[ὙΥ̓6η 45. 

Πογιΐπθηι αὐ ρογ[δοϊϊοηοηι ἀιοἰί ; 56 ρ6} ἰοίαπι υἱίαηι οἱγ νι{ἰ5 ορογῖθη5 ἐπϑἰϑίθηαιιηηι. Ὑ ἸἀΘΔ ΠῚ 115 
ΠΕΠΟ ΦαΟπΊοάο Ῥβθι0- ΒΑ5}{π|5 {ρα φαδδπ) ρΟΓΙΡΠΓα5] ΠΊΟΧ ΕΠΙΒΘ πὰ ΔΠῚΡΠΠ6Θΐ, ΠΟ Χ 
Θδ6Πη δ γϑυ απ Θχρυϊπηαΐ. Τρ αν 56 Ἰοφαϊ τι : τὸν τέλειον ἡμῖν ὃ λόγος ὑπογράψαι βουλόμενος, τὴν 
τῶν μαχαρισμῶν ἐπιτυγχάνειν μέλλοντα, τάξει τινὶ καὶ δδῷξ τῶν περὶ αὐτὸν θεωρουμένων χρησάμενος , ἀπὸ 

τῶν προσεχεστέρων χαὶ πρώτων τὴν ἀρχὴν πεποίηται. Κύριε, τίς παροικήσει ἐν τῷ σκηνώματί σου; Ἣ 

παροικία ἐστὶ διαγωγὴ πρόσχαιρος; οὐχ ἱδρυμένην ζωὴν, ἀλλὰ παροδικὴν, ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς ἐπὶ τὰ χρείττονα 

μεταστάσεως, ὅποφαίνουσα.... Διὸ καὶ ὃ Δαυὶδ περὶ ἑαυτοῦ φησί: Πάροιχος ἐγώ εἶμι παρὰ σοὶ καὶ παρεπίδημος, 
καθὼς πᾶντες οἵ πατέρες μου. διβθηβεθο γὰρ ᾿Αὐρδᾶμι, οὐδὲ βῆμα ποδὸς ἰδίας γῆς χεκτημένος, ἀλλ᾽ ὅτε τ 

αὐτῷ ἐδέησεν, ἐμ αν χτησάμενος ταύτην φαίνεται" δειχνύντος τοῦ λθγου; ὅτι ζῶντα μὲν ἐν τὴ σαρχὶ ταρθις 

χον εἶναι Ἐροσηκει. μεταδαίνοντα δὲ ἀπὸ τῆς ζωῆς ταύτης τοῖς οἰχείοις ἐναναπαύεσθαι. Διὰ τοῦτο ἐν μὲν 

τὴ ζωῇ ταύτη παροικεῖ τοῖς ἀλλοφύλλοις, ἐν δὲ τῇ ταφῇ οἰχείαν ἑαυτῷ τὴν δεξομένην αὐτοῦ τὸ σῶμα γῆν 

ἐπραγματεύσατο. Νίαχάριον δὲ τῷ ὄντι, μὴ ὡς οἰχείοις προστετηκέναι τοῖς ἐν τῇ γῇ .-- - . σπάνιος δὲ ὃ τοι- 

οὗτος, ὃ μὴ ὡς ἰδίοις προσέχων τοῖς παροῦσιν .΄... Τίς οὖν τ μοίσεὶ ἐν τῷ σχηνώματί σου ; Σχήνωμα 

τοῦ Θεοῦ ἣ ΠΡ αὐτοῦ δεδομένη σὰρξ τῇ τοῦ ἰήρώλτου ἡυχῇ εἰς ἐνοίκησιν ὀνομάζεται. ες οὕτω χαὶ ἡμῖν 

χατὰ συγγραφὴν ἣ τῆς σαρχὸς ἐπιμέ έλεια ΠΡΕΒΡ ἔστρε , ὥστε προσηκόντως αὐτὴν φιοπονήσαντας ̓ ἔγκαρπον 

ἀποδοῦναι τῷ δεδωχότι. Ἐὰν. δὲ ἡ ἥ Θεοῦ “ἢ ἣ σὰρξ Ξ Ὑπται τῷ ὄντι Θεοῦ σκήνωμα, χατὰ τὴν ρυησν 

αὐτοῦ εἰς τοὺς ἁγίους τοβιοι  εὐθα προκοπὴ χαὶ πρόοδος ἣ ἐπὶ τὸ ἘΌΝ Καὶ τίς κατασκηνώσει ἐν ὄρει 

ἁγίῳ σου; ᾿Ιουδαῖος μὲν δ γήϊνος ὅταν ὄρος ἀχούση , πρὸς τὴν Σιὼν ἄποτρε ἔχει Ἶς: . ὄρος ἐχεῖνο τὴν ὕπε ἐρου- 

ράνιον χώραν ; τὴν περιφανῇ καὶ λάμσερον; περὶ οὗ ὃ ἀπόστολος λέγει, ὅτι ΠΥ Σιὼν ὄρει, καὶ πεῦν. 12. 

πόλει Θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ. ἐ ἐπουρανίῳ » ἐν ἣ παν ἠγυρις ἀπ γέλων, καὶ ᾿Εχχλησία πρώτοτ τόχων ἀπογε- 25" 

γραμμένων ἐν οὐρανοῖς. Ἐπὰν οὖν τις παρέλθῃ τὴν σάρχα ταύτην ἐπροσπαθῶς . ὥς ὀλλρτβίαν ἜΠΠ δὲ ξ 

χαὶ οὐχ, ὡς ἰδίας ἐξηρτημένος, οὗτος διὰ τὸ βεξδτσαι αὐτοῦ τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς» τὸν τ χατορ- Ρεαὶ. ἠι. 

ἔλόβε; ἄξιός ἐστι τῆς ἐν τῷ ἀγέῳ ὄρει ἘΡ ἐσ ΕΠ ύρεω οι ἧς ἐπμθοΣ δ' ψαλμῳ δὺς ἣν , ὅτι Διελεύσομαι 

ἐν τόπῳ σχηνῆς θαυ σα ται χαὶ τὸ 9 Ὥς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου: Κύριε τῶν δυνάμεων. . Σπάνιος ὃ δὲ 

χαὶ ὃ παρομεῶν ἐν τῷ σώματι, καὶ ὃ κατασχηνῶν ἐν τῷ ὄρει. Διὰ τοῦτο ὡς ἀπορῶν ΚΒ φησί - Τίς πα- 

ροικήσει; καὶ τίς χατασχηνώσει; ὡς τὸ, Τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου : ̓ καὶ" τὸ, 1ἴς ἀναγγελεῖ ὑμῖν ὅτι πῦρ χινιι. 

αοη, χαὶ τὸ, «Τίς ρον" ὑμῆι τὸν τόπον τὸν αἰώνιον ; χαὶ τὸ, Τίς ἄρα ὃ πιστὸς τ ΠΡ μεν ̓ Ὄπ 2, 

οἰκονόμος; Τάχα δὲ καὶ ἐρωτηματικόν ἐστι τὸ, “ς, ὡς ἀπόχρισιν ἐπιζητοῦντος .. . Οὐ γὰρ μία πρᾶξις τ ἀμέαο 

τελειοῖ τὸν σπουδαῖον, ἀλλὰ παντὶ προσῆχε τῷ βίῳ τὰς χατ᾽ ἀρετὰς ἐπροα συμπαρατείνεσθαι. 42. 

ϑδογὶρίμγα., οὐ οἴγιίηι ροΥ δοίνιηι ποδὶς ἀδβονίθον οὐ οὐ υἱαοίϊοοί, φιὶ αὐθρίνι5 51 δοαῖϊ- 

{μαΐηοηι., οΥ̓ἰζη6 φμοάαηι μας υἷα ἐπ τϊ58. φιίῷ εἴγοα ὕρϑιιηι σοηϑβιἀογαηίν". ἐι3α... αὖ τὶ8 χιί 

γιαφὶβ οὔυϊα 8ιηΐ οἱ ργίηνα.. ὑγυϊξγιην ἘΟΣΑ ῬΟΠΊΪΠ6 . 45 ΡΘΡΘΘΤ ΙΔ αΡ ἰἢ τ ίὰ03 

Ῥρογοηγὶπαίο 68{ σογ ΟΥ̓ αἴϊο ΕἸΒΗΟΓΟΗΡ φι υἱίαηι ποη βἰαὐτίοηι, 564 γαηϑιίογίαηι οὗ βρέῖι ᾿ 

αὐ πιοϊϊογα οηνϊφγαμπαὶ ἱπάϊοαί..... Ι΄60 οἱ Παυϊά (6 48 ἦρβ80 αἷΐ : ΤΉ6Ο]ὰ ΘΡῸ 501η ἂρ (θ οἱ τ ΤᾺ τε 

ΡΟΓΘΡΤΙΠΙ5, 5ιοαξ ΟΠΏΠ65 ρᾶΐγ65 τηϑὶ. Τποοία οηῖηι {μὶξ Αϑγαλαηι, φιῖ πὸ ραββιηι χιυϊάθηι ρο4ϊ5 

(ΟΥὙ ῬΥΟΡΥΪΩ ροβϑβθαϊί; ςοα εἰδὶ οριι5 οἱ Ξοριίογο [μϊί., τὰ αὐφοηίο ηιθγοαίνι5 [εἴ586 }6Υ}1θ οἴ. 

Οϑίοηαϊί ςοἰϊεοῖ ϑογὶρίμνα ἵπ ἐαγπο υἱυοηίοηι, ἱποοίαηι 6586 ΟΡΟΥ [67.6.5 ἨνΩΥ αἩΘΉν Ὁ67Ὸ 61: 

μας υἱία, ἵπι Ἰοοὶς ργΟρΥὶὶ5 γοηιίοβοονο. Ῥγορίογοα ἴηι παὸ οἷα ἱποοία 65. οιηὶ αἰϊοηϊφοηῖξ : 
ἴηι βορυ {πα τογῸ ργοργαην (οΡΥαηὶ ΘΟΥ̓Ριι5 5 οαοορίμναηι εἰδὲ ἴρ80 σομηραγαυϊί. ῬΟΥ͂ΤῸ 

« 

ΡΞ αΣ 58: 



ΧΧνΗΙ, 

ΧΧΥΤΙ ΡΆΖΈΕΛΤΙΟΘ, 

ὑδαίιηι ρίαπο βμιογῖί. τοις (οΥγοηῖβ πο τ ργορΥὶϊς αὐαϊοίνιηι 6586... Παγιι8 αἰιίθηι ἰ5 65ί. 
φιὶ ργΩ βοηρι5 πον μἴ ργοργὶϊβ βία οαί..... Οὐ5 ἰριίαν ρΟΡΘ ΟΡ Π Δ ΌΙ ΓΙ ἴῃ (ΡΟ ΠΟ ι]ο ἰμὰο} 
Ταθογπαοσμίμηι Π)οὶ. σαγὸ αἸοϊίν. φμαηι ἴρ86 απίηιθ ποηιΐηῖβ ἀοαϊΐ ργὸ μαθϊίαίίοπο.... ἰΐα 
δἐ ποϑὶβ οὰ βΞηπηγαρθα οοηϊηιῖ884 ὁ8ΐ ΟαΥπῖβ σγα, μἴ φαηι ἀθοοηΐοΥ οαοοίοηίοβ. ἰαγφίίογὶ 

[γιιοίγαηι γοαάαηιιβ. Οὐιοα εὲ 1260 ἀΐγηπα 68. σατο, γουογα 1)οὶ ἰαϑογηαοιμίηι οΠ)ολίιν, αὐ 

δι πιοάπηι, χο ᾿ανιίαί ἵη, ξαποίϊϑ..... 1)οῖπαο ργο[δοίι5 χφιϊάαηι {1 οἱ ργοηΥ ο8810 αὐ φιϊαάαηι 
ρογ[ξοίϊι5. ἘΠ᾿ 415 Γϑαπίθβοθί ἴῃ πηοηΐθ βαποίο ἰθ07 μαι φιΐάθηι ἐοΥΥοβίοΥ οιπι ηιοηΐθηι 
αμαϊΐ, αὐ «δἴοη, γοομγτΥιί..... ΜΠ οη.8 {6 ἰοσιηι ο(ρἰ ο5ίοηι, βρίοπαϊάνηι οἱ ἐοηβριοιυιηι εἰφηϊβεαξ, 
ὁ ψιίο “ροξβίοϊιι5 αἰΐ : ἈΘΟΘΒβίβι 5. δα 5Ί0η πιοηΐθηη, οἱ οἰν (ἴθι Π)οὶ Ὑἱνθηί 5. ΘΓ β ] ΘΠ 
Ο:ΘΙΘΒίθ ἢ} : τη ψιία 68ΐ οοἰουγιὶίαβ απηοίογιηι, οοἰοβῖα ρΥἱηνυογιην φιὶ σοηβογὶρίὶ βιπΐ τπ 
οοἰϊβ. Ῥοβίψιαηι ταί φιῖϑρίαηι ας οαΥπ6 φιαβὲ ἔπ, {ΥαΉ βΟιγ 8, οἰΐγα αἰδοίην ἀἰϑιι8. 68ΐ, 
θαι τ αἰϊοπαηι ἱποοίοηςβ., πὸ οἱ μἰ ργοργὶ αἀδαϊίις. 18 ργορίογοα χιοά βία πιοηιδγα,, αι 
δ ηΐ βργα ἰογγαπι, ηλογίϊΠεαυῖί,, ὁ οὐ ομϊίχιιο βαποίϊηιοηίαηι, αἀἰφηιι5 651 φαμὶ ἴη. πιοηΐο βαιοίο 
γεηιοβοαί, οπ)ιι5 γοηιϊοὶ οἰρίάιι5 ρβαϊηιξία αἸϊοοθαί : "ΤΆΠΒΙΒΟ 1Π ΙΟΟΙΠῚ Δ ΡΟΡΠΔΟῸΪ Δ ΠΡ ἃ-- 
ὈΠῚΒ: 6, Οπδμ αἰ Θοία (ἀΡον Πᾶσι] ἰᾳἃ. ΠΟΠΊΪΠη6. υἱρίαίαπ|} ἤαγιι5. αὐιίθηι 681 οἱ αι ἴῃ 
ΘΟΥ̓́ΡΟΥΘ ἰαηιφιαηι ἱποοία Παθϊίαί. εἰ φιῖ, ἔπ, ηιοπίθ γοηιοβοῖί. Ῥγορίογεα «δογὶρίμγα,. τι 
αἀιδίίαηβ. αἷΐ : Οἰἰδ ΡΟΓΟΟΡ ΠΑ ὈΪαΡ7 οἱ. Οὐδ Γοαυΐϊοβοθί} Ομοηιαάηνοάνηι ἐμὰ : ΟΪ5 
ΘΟΘΠΟΥΙ πηθηΐθηη ΠΟΙ Π1} ΖΠέοην ἐμ : Οὐ}5. ἀΠηπΠ{ 1401 νΟΠΙ5 40α ᾿ση]5 ἀγαθοί} οἕ ἐμά : 
5. ΔΠΠπ ΠΕ 11 γ 15. ἸΟΟΙΠῚ «ΘΙ ΡΠ ΠῚ 7 οἵ, Οαΐδ. Ραΐαβ., ΠᾺ6}15 θϑί οἵ ρυπθη5. αἰβρθηβἃ- 

ἴον" Ζογία586 ατΐοηι οἱ ἐἰϊμια. ΟὐΪ5. ἐη!ογγοηαίϊυο αϊοϊί φιαβὶ οα φιῖγογοί τοβροηβυηι..... 
Νοη θηΐηιν αοἴϊο πα υἵγίιην ρΥοριθι οΠοϊί, 56 ορογα υἱγίιϊ5 οαίοπαϊ ορογίοί αὐ υἱΐαηι 
οἸπηδηι. Ἦφο ἴδ Ἰοπρίογα., ΘΧβΟυθΘ ΓΘ. Ὑἱδὰπὶ οδί, 400 [ατία 4 ΒΟΓΙρίου ΠΟϑίου Ιοησἃ 
γΘΓΒΟΙ ΕΠ ΟἸΡΟΌΙ ΟΠ 6. ΟΟΟ.Ϊ ΓΘ νοϊαθγαΐί,., [80 1}}|5 ΟἸΔΓΙΠ56416 Ἰηποίθβοθγοηΐ. {8Π| γὙ6}1Π} 60Π1-- 
Ρᾶγθίαιν ῬΓΪΠηὰ ἤς8Ὸ ΟΥΔ(ΙΟ 1) ῬΒΑΙΠΊΠΠῚ (ἀἸΘΟΙΠΊΠΠῚ ΠΕΠΔΡ[ΕΠῚ ΟὈΠῚ ΘΟ Πἃ ΟΡΔΙΙΟΠΘ ἴῃ ῬΒΔΙΠΊΠΠῚ 
ΘΠ] 6Πη. Ἐὰ οϑί Ογ (0 Π15 ΒΟ Πα: ΠΡΟΡία5, νὰῦιθίαβ. σορία., ΠΠΠᾺ ΠῚ ΡΠΟΙΒ51Π}1 ΟΥΔίΟΓ 5. ΠΟῚ 

αἴθ ΒΌΡΘΙΡΑΓΘ, 5661 ᾿Π}] Ὁ} ροΟϑβίηΐ. Ὑ ΡΒ  Οα 115. Ὑ6] ΠΠΠΙΟῚ5. ἈΠ 1551 ΠΊΔΠη ΘΟΠΟΙΪΟΠΔΠΑΙ τηδίθ- 
ΓΔ ΠΊ ΒΆ51Π10 5} Π}]Π|ϑίγαν. Ποὺ ἰ46πῈ Οὔδογ γί πη ν]ὺ οἵ ἴῃ ΘΠΔΡΓΔΙΙΌΠΘ. ἴῃ ὈΓΙΠΊΙΠῚ 
ῬΒΔΙΠΊΠΠΊ. ἴῃ 4Πἃ ῬΡΪΠΊἃ ῬϑΔ]ΠῚΪ γοΡ θὰ ἰἰᾳ ΟΥΠδΐ ΔΠΊ ΡΠ Ποδίαιι6 ΒΆ51Ππ5. αἱ 51 Θχρ!!σαββθί 
Ρίαγα., ΘΟΠΟΙΟΠΪ5 [πδίοϑ ΠΠηΪ 65 {γα ησογ αὶ οοδοίι5. Θϑϑοί. ῬΟβϑίΠΊ οἵ τημ]α 4|1ἃ ΘΧΘΙΊΡ]ἃ 
ΠΉΪΡΙ ΠΟΘ. 1ΠΠπ|85 ὉΠΡΟΡία(15.,. 418Π}| οἱ πδίαγα δ] ἀΙσο πα ΠΠ ἰᾶγΡριία ογαΐ. ΠΟ ΘΟΠΟΘΓΘΙ : 564 
Οτπ ἀοοἰἰ5 ποίὰ 5ἰηΐ., Θὰ ΤΘΙΌΡΓΓΘ ΠΘΟΘσ56. ποη οθϑί. Οἷἱ ἰσιίαν ΠΟΡῚ ροίαϊξ, τ᾿ ΒΕ ΠΊΠΊ115. ΟΥΡαΐΟΡ 
ΒΆ51Ππ15. 510 ἰΡ515 [ΔΘ Π 185 αὶ ΟὈΠ 5. ΠῸΠ 5Θηίθη [85 501 ΠΠ.. 566] ᾿ρ58 δία ΠῈ γο θὰ 80 

ἘΆΒΘΡΙΟ τη ὰΐπι5 5102 ΕΓ ἀπο Ππηὰ 15 ΠΡ θΘΓΘ,, ἰα [Θοῖβϑοί ΒΑ ΒΠΠΠπΠ5. ΠῚ ΟΠ ΠΠυΠΊ ῬϑΔΙΠῚΪ 
810} 15 ὙΘΓΒΙΟΙ]. ΠῚ 5101] ΘΧΡἢΠ ΘΔ Π ἢ ῬΓΟρΟβιδδθί, 564 ΤΠ]ο5 : {πα οἱ ἱπα! ρθη 8 Πὶ 
Β1Π]Π]Δ ΠῚ ἴῃ 50 ΡίΟΓΘ. ἀΓσαϊ,, Π6Ὸ 0Π}]0 πηοάο οατη ΒΑ5}Π|8Π8ἃ ΓΔΟΌ Πα ὰ ροίθϑί Θοποι αγὶ. ἘΠ 
51 ἃ (6 ΠῚ 50 ΠΟΘ ΓΘ ἀΓΡΙ ΓΓΔ ΠῚ ΠΓ 480 ΑἸΧΙΠΊΕ5., 86 ΘΠ ΟΠΒ ΓΔ ΠΕ ΠΠῚ Π 715 ΟΥ̓Δ ΙΙΟΠ 5. [α]ϑ᾽ [δί θη : 
ΔΔΘΠη15 ἰδηηθη οἱ Α]1ἃ. αι} 115 ΠΟΟ Ἰ ΘΠ Πηδ ο]5. οβίοπαδίαγ. Οὐδ ]6 δέ, χαρά δαοίοιν [(ἃ 
ΒΟΓΙ ΙΕ Παπη. 1 : ἐὰν δὲ ἢ Θεοῦ ἀξία [σὰρξ,7 γίνεται τῷ ὄντι Θεοῦ σχήνωμα, κατὰ τὴν ἐνοίχησιν αὐτοῦ 

τὴν εἰς τοὺς ἁγίους. Ν᾽ἋΠΊ ΠΉΪΓΑΡῚ 5001 ΒΟ ΙΡίογ οι, 4 ἘΠΒΘΌΙΔΠ115 6556 βίπαθγοί, βθηίθης 8 Π} 

[ΠΊ6 ἢ ἘΙΒΘ ΙΔ Π8 ΠῚ ὈΓθᾶΓΟ ἸΟΠΙΘηαΙ ΘΘΉΘΓΘ ΘΧΡΓΟβ5ῖ556. ΠὨΙχογαί ἘΠΒΘΌΙ5 τπιϑι(δίθ, ὡς ἂν 
γένηται χαὶ σκήνωμα τοῦ Θεοῦ τοῖς ἁγίοις ἐνοιχοῦντος, {7ὲ ἢαΐ οἱ Πεὶ ἰαϑογπαοιζμηι, ἴηι Ξαποίὶς πανῖ- 

(απίϊ5 : 1116 ὙΘΓῸ ἰπιϑ᾽ἰαίθ, κατὰ τὴν ἐνοίχησιν αὐτοῦ τὴν εἰς τοὺς ἁγίους, Δ ὙΘΓΠΌΠΙ. 56ομηπάιηι 
πανι(αίτοποηι ἴρϑβῖι5. φι 68[ ἴηι, βαποίοβ. Οὐ] δέ πος, πἰδὶ βαρθαρίζειν, οἱ ἰὴ ΟτέροΙβ ΒΑ ΙΡθα- 
{{Γ6 2 Ἐ]Π 5 46ΠῚ ΘΘΠΘΙ5 δϑί δἱ ΠΠπα : ὄρος ἐχεῖνο τὴν ἐπουράνιον χώραν τὴν περιφανῆ χαὶ λαμπρὰν, περὶ 

ἧς ὃ ἀπόστολος λέγει, οἰα. : 86 ὙΘΓΌΌΠῚ, πι0η8 {16 ἰοσιηι οὐ οβίοηι, ςρ]οπαϊάιηι, (6 χιο ΑΙ ροβίοϊιις 
αἷξ. οἷο. ΒΟΓΙΡΙΟΡΙ Θχοια!ί. αποα 86 ἀΡΒοϊγθηάδηη ρου πη δά ά6Γ6 Ποθπογαί. ΝἝΟ Δ ΡΌΒΙΠΉ16 
ΜΠ : ἐχεῖ ἡμᾶς καὶ ἣ πρὸς τοὺς πλησίον τῷ λόγῳ ἐχείνης τῆς ἐν τῷ ὄρει χατασχηνώσεως, χαὶ ἢ ἐχ τοῦ 

μαμωνᾷ τῆς ἀδιχίας γινομένη φιλία χατασχηνοῖ : ΠΙϊο ποδὶβ οἱ ργοαϊηνὶ αηιοῦ., ιιὶ σαινιϑα ἐἰἴιι5 

γθηιϊοὶ ἵη, πιοπίο [θη οα]υϊδοίνγ. οἰ ἀἸΔΟΥ πιιὶ 6οα ηιαπιηιοπα ἱπϊφιίίαί 5 παξοίίμγ,, ἰνανίία- 
ἐἸοπθηι ργῦοί Οογίθ 40 τη 815 ΠδῸ ΟΟΠΒΙ4ΘΓΟ, 60 ΠηδΡῚ5. ΠΉΪΠῚ ρΟΓβιιαθο ΒΑΒΙΠ ΠῚ ΓΘΟΙΠΙ:, 



ΡΙΈΕΑΤΙΟ. ΧΧΙΧ 

δἰ ἸΟ Ια ΓΕ} ἔἸ1|556., οἱ ουρ!ίαΡη). ΝᾺΠῚ {Π8, κατασχηνοῖ ἡμᾶς, ῬΓῸ 60 αῃοί οβί, {αποϊοί κι 

Παδιθηλι5., ἸΏΎΘΉΙΡΘ. ΠΌῚ Θϑύ ΠΘΩῸΘ Δρα ΒΑΘ ΠῚ. ΠΘα6 [ὈΡίᾶ556. ἀρ 8]|105 ἰ4οΠθῸ5 
ΒΟΓΙΡίου β. ϑθηΐθης[8 ΠΔΏ ὙΘΡΒΟΓΙΙΠΏ 8 ΠΊ 51 ΘΧΡΘΠαΔΙΠΠ5. Θὰ ΠΟῚ Ραΐίο τϑρουὶγὶ φαϊ πὶ 
ΡΟΒ56 δι Ἰηθρίϊ 5. ἀπί φ04 ἃ 58Π8 ΠΊΘη6 τη ]5. ΔΌΠΟΡΓΘαί. ΝᾺΠῚ 51 ῬγΟΧΙΠῚΪ Ἁπηου ἀδάποιί 
ΠΟΒ δα οεἰθϑίθη) ᾿θδία 4118 ΓΘΟΠΪΘΠῚ : ἃΠΊΟΙ 4] ΘΧ ΠηΔΠΊΠ]ΟΠἃ ἱπ 1 {15 Παϑοϊίαν.. ἃ θὰ 
α{αῸΘ. ΠῸ5 ἃΡάποΙ(. Θαοα ἴῃ ἢπΘ ΟΓΔΙΙΟΠΙ5 ἰΘΟἸ(αΓΡ.. τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὐχ ἔδωχεν ἐπὶ τόχῳ, φιιΐ 
»Ῥοοινηῖαγη, ϑιαην πο ἀοαϊέ αὐ πἰϑιιγαηιν, ἃαΐ (γαρδηΐ ΘΗΪΠ {1001}, τῷ αἰτοῦντί σε δὸς, χαὶ ἀπὸ 

τοῦ θέλοντος δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς : Οὐ ροίϊί α 6, ἀα οἷ; οἵ νοϊοπέϊ ηυμίμαγὶ α 6. 16 λ]α,ι),, 
ατὐογίαγὶβ. ἃ Ὑ6] 50111ΠΔ| ΘΟΠΟΙΌΠΙ5. Πα} 5 [αἸδι[αΐθπὶ ἀθίθοιί. ἘΣ ΘηΪ ΠῚ 51 ἰΘοθυῖβ, τὸ ἀρ γύριον 1" 
αὐτοῦ οἴο., ΒΆ511Π15. ἴρ56. ΟΓΔΓΙΟΠΪ5. βοοσηῷ ἰηϊξ0 ἀοοοθί 586. πππης ῬΒΔΙΠηΪ γουβἰου πὶ ἰπ 
ΟΟΠΟΙΟΠΘ. ῬΓΙΟΓΘ ΟἿ (ΘΠΊΡΟΓΙΒ ΠΡιϑίϊ 5. ΟΠ 5558. : 51 Ὑ61Ὸ [ΘϑΘ 5, τῷ αἰτοῦντί σε οίο.. Πος 
οοηϑίαί ΟΕΠ| ΡΓΘΟΘα θη (0115. ΠᾺΠῸ πιοάο σΟμγογθ. Ῥοβίαιϑη) Θη]ΠῚ ἀϊχογαΐ πη} ἃ 5ΟΡΙΡίου 
ἴπ ΠῸΠΟ ὙΘΓΒΙΠῚ : Ομ 7εΥαΐ ρΥοαΊΠιΟ 50. οἱ ποῃ ἀδοϊρὶξ, αϊα δἰ{ἰποραΐ Βα 110 οἱ ρυίο 
ΟΠΊΠΪ.ΠΊ ΘΧϑρθοίδ( πο πὴ 118 ΜΙ Δί ΠΦΙ, αἰτοῦντί σε οίο., ΘΧΡΠΟᾶΓ 6 ἢ Ῥγίθγθα 51 ΒΆ5ΠΠ1Ὸ Ρ6Γ 
(ΘΠ Ρυ5 ΠΟ Ιου νοῦρθὰ Πᾶν 5. ΘΧΡΙΠᾶΓΘ, ἀΙΟΠΊΟΘΩΟ οἱ [ἀοα!ία5. (αἰ ΜΙ ίΓΠΦῚ γορθᾶ 
ΘΧΡΟΠΘΗΠΙ]} ΑΥΘΙΓΓΟΓΡ ῬΑΓΙΒΙΘΠ565 {γρΟΘΡΆΡΠΟῸ5. ἢθθο ἹΠΟΟΙΠΠΊΟἀἃ ΡΘΡΒΘΠΒΙ556 : ΟὉ 4π6 ΠΟη 
ΘαΙ 1556, αἰτοῦντί σε οίο., 564, τὸ ἀργύριον αὐτοῦ, οίο. 5644 ΠΠρΡΡᾳαΘηΐ65. [ἴῃ Πη8}15 ἸΠΟΟΙΠΊΠΊΟ- 
ἀπ ποίου αηΐ. ΝᾺΠῚ., ρΓΘ ΘΓ ΠΊΪσθα {ἘΠ|556. ἴῃ Γᾶ ΟΓΡΔΙΙΟΠΘ. γὙοΡθὰ 14. τὸ ἀργύριον οίο., 
πηοηθί ΙΟΟΠΡ] ΘΟ Ἰββι πηι15 ἰθϑίῖβ ΘΆΒΗΠ||5. ΒΆ511 ᾿στίαγ πη οϑί ἤδθο ΟΓαίΪΟ., 5664. Αἰ ΘΓ 15. ΟΠ} Π5Υ]15, 

4Π] ατ0α σΟΠΟΙΟΠΘΙη {ΠΠΠπ8 ΠΙΙΒΑΙΙΔ 7 ΘΟΠΊΡΑΡΟΓΘ. υἱάογοί., ΠΟ (ἈΠΊΠΙΕΙΠῚ 5110 ᾿ρ5ῖι5 ἃ ὈΟΓΘ 
Εἴ Οροῦὰ ποαπΊ 116 ΓΘΒάΡΟΙΡΟ. σο]αξ. 

94, Ῥυδ5 ΠΆΡΘΠΊΠΙΒ ἴῃ ῬΒΔΙΠΉΠΠΠῚ ὙἹΘΘΒΙ ΠῚ 1ΠῚ ΟΟἰΔΥΠΊ ΟΥΔἰ ΟΠ 65. Φαδτιτη 4αΪ46Π| ΡΟΒίθΓΙΟΡ 

70Γ6. ΓΘ] ΟΡ ἃ ΟΠΊΠΙΠῈ5. : ἃ] 6 Γὰ ὙΘ6ΓῸ., ΠΟΙΠΊΪΠ6 ΓΘΟΪαπηηίθ., ΒΆ51Π10 {γ αϊν. δαηΐ (ἀπΠΊθη 

αιι85 ΤΟΙ 518 Π| ΠΟ] Π86. ΘΙ θθδηΐ ἴῃ ῬΓΪΠηἃ 1ΠΠ8 ΟΓΔΙΙΟΠΘ.. 51 ΠῸΠ Δ] ΓΘΡΙ, ΠΏΙΠ] ΘΟΡίΘ τηᾶχ!- 

ΠηΔΠ1. ΝΑΊ {Ππ4 451] ΘΘΡ(11ΠΊῚ ΟΥΙΠΟΘ5. ΘΡΙΠΟΙΡΙΠΠΊ ΡΟΒΕΠΠΊ15. ΒΆ51Π11ΠῚ ΘΠ) ΠΟῸΠ [Ἐ|556., ΖΕ] 
ΒΟΡΙρΡία ΕΌΒΘΌΙ 86 νου θα ΠῚ} ΟοΙηριαγοί. Εἰ ἰπηθη ἴῃ ὮδΟ ΟΡαἰίοη 6. ΟΟΟαΡηΐ ΠΟΠΠΕΠΙ ἃ, (18 
(ΟΕ 6 Π} 5118} 15 ἴῃ ἘΠΒΘΌΙΟ Ἰοοτιηΐαν. ΡΓΪΠ.1ΠῚ ΘΟ ΒΟ θὰ ΠῚ αἰ ΤΘΡΘΡΙ ΠΡ ἀρ ΒΑΒΙΠΠΠΠῚ, 
ἀεηάθ, φῶ ἴΪῃη ἘΠΒΘΌΪΟ. 810. Ἰριίαν ἰΘΟΙ 5 ἴπ ΒΆ511 ΟΓΑΙΙΌΠΘ Πι1ΠΊ. 4 : ὅτε αἰθρίας οὔσης 
ἐπὶ τὴν χορυφὴν τοῦ Καρμήλου ἦ ἤχουσε φωνῆς ὑδάτων πολλῶν... Ὁ γὰρ πάντα ἰσχύων ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι 

αὐτὸν Χριστῷ, οὗτος ἀχούει τῶν ἐντολῶν τοῦ ἐν χαὶ ποιεῖ. Φωνὴ οὖν Κυρίου, οὖχ ἐν τῇ ἀσθενεῖ 

χαὶ ἐχλελυιένῃ Ψυχῆ;, ἀλλ᾽ ἐν τῇ εὐτόνως χαὶ ἰσχύρως χατεργαζομένη τὸ ἀγαθόν. Οιαπάο, οὐ ραηίο 

Οαγηιοῖὶ υογίϊοοηι φο. αηιαγιην ἡν!Γαγινηὶ τοσοην απαυϊί.... Οὐ οηΐην οηνηῖα ροίο5ι 1η. 60 
φιὶ ρϑιι σογγοθογαί, ΟἸιγϊϑίο, 15. αὐ Ιλοηεϊηὶ πιαπαία,, οἱ [ποϊΐ. Ζ οι Ἰσίίιν Πλοηεϊηϊ ἨθΉ, 
ἦγ ἀεθιϊὶ οἱ αἀἰββοϊιία απίηια., 864 ἴη, θα. φιί εἴγοηιθ αὐ οἱγὶ ον δοηπιν ροΥ ἢ οἰ. ἘδΔάΘΙη 
ῬΙΔΠΘ. ΓΟΡΘΡΙΠΙ5 ἴΠ ΕΠ560.0. ἘΠῸ5 άπ πο δαπί συϑγθᾶ : ὅτι αἰθρίας οὔσης ἐπὶ τὴν κορυφὴν 
τοῦ Καρμ. ἥλου, ἤχουεν φωνὴν ὕδάτων πολλῶν .. .. ὃ γὰρ πάντα τω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι αὐτὸν 

Χριστῷ, οὗτος ἀχούει τῶν ἐντολῶν. Κυρίου, χαὶ ποιεῖ. Φωνὴν οὖν ΙΚυρίου οὐκ ἐν τῇ ἀσθενεῖ χαὶ λελυμένη 

ψυχῇ, ἀλλ ἐν τῇ εὐτόνῳ ἰσχυρῶς ἤν ἐρ Θξοι θη τὸ ἀγαθόν. να οὐηι ἴη Ὁογίϊοο (ΟαΥπιοϊ᾽ αΘΥ 

867 6115 6586. αἰαϊοδαΐ τοοθηὶ αἀηιναγιίηι πυμαγιιηι... ΙΝαηι φιὶ οηυπῖα ροίοϑί ἐπ, ΟἸυγβίο. φιιῖ 
86 ΘΟἨ[ογίαΐ,, ἐ5 ργοορία 1)οηνίγὶ αταϊέ. οἱ 6α Θαϑοχιῖίν. Το οΥ̓σο Π)οηυϊηὶ ποηὶ ἵπι ἀοὑτὶ 
αἋ 5οἰμία απηια., 56 τη γοθιιϑία χιι παυϊίογ δοηιηι ορογαΐν". Ἠ:8Ὸ ΟΠ ἰθοΘ ΓΘ ΠῚ, ΡΓΌΡΘ 

[δοίυμη οϑί, αὐ ἤᾶπο ΟΥΔΓΙΟΠΘΠῚ 6 ΠΕΙΠΊΘΙῸ ΒΔ51ΠΔΠ ΔΓ ΠΠῚ ἀΘΙΘυ ΠῚ, ΠΟΟ ΡΓΘΘΒΘΡΓΠΊ ΠΙΧῚΙΒ 
ΔΙσαμηθηίο, 4ι0α ἴῃ 115 ΟΥΔΓΙΟΠΙ 15 ατι οΘΡίο τηᾶὰρηῖπη {Πππὰ ΒΑΒ1}ΠπΠῚ Πα θθηΐ δοίογ πη, 
ἘΠῚ ἴα]6 γρογογᾶτη. Ἐσαηΐ οἱ 1, υϊθι5 ΠΟ τηοα]ςθ ἀρ  ία ΒΌΒΡΙΟΙΟ. Εᾶ ΘηΪΠΊ 4 
ἀϊοαηίαι 46. ῬοηΪβ ΟροΡθι15, ααδ ἤοΡὶ ἀθθθηΐ σΟΓἃ ΠῚ ΠΟΠΉΪΠΙ 05, ἀ6α116. ΘΡΙΠῚ 15, ας 
ἀὰπας ϑυηΐ Οχ Τπ5{Π{1 γα θα5. οἱ 46. δάογαίίοπθ, {ὰὰπὶ ΠΘΡῚ ορογίοί ᾿ηἰγΓὰ ΘΟΟΙΘΒΙΆ ΠῚ. 
γ᾽ οὶ ροίθγαηΐ οχ ἘΠΙΒΘΌΪΟ βαπηία [|556. Αἰ πηθη., τ ΟΠ σϑη(15 σΟηβιἀθγἃΐἃ, ΠΊΘ| 15 18π61-- 
ΟαΥΪ 46 ογδίίοπθ, ἴῃ 4αἃ ΔΠ]ΟΧαΪ ΑΙ οἰ ΠΟ η15 ΒΒ. Πηθ υϑϑίϊθια, αἰ ἴῃ 6] ΙΒΠΊΟΑῚ ΤΘΡΙΙΒ., 588 

εἿΓ ὙΙΔ6 φαδ ποίαν! πλι5 δὰ ρᾶσ. 107 οἱ 956 Ἰγ}115 ΤΟΙ]. 1 

- 
9. 



ΧΧΙΧ, 

ΧΧΧ ΡΆΕΕΛΤΙΟ. 

Ρογβρίουα οχβίαηί. Ηδηο ἰρίζαν οὐ ἸΟηοΙη. 6 ΠΕΠΠΘΙῸ ΒΒ. Πὰ ΠᾶΓ ΠῚ ΘΧ ρα Ποίαπι ΠΟΙ πη. ϑδο( 

ΟΠ] πῃ Θαάθπὶ βοηίθη(ἰἃ 56 ΠΊΡΘΡ ῬΘΓΠΊΔΠΘΕΠΙ , ὙΘΙΙΒΙΠ1116 ΠΟῸῚ ΥἹΔΘΡὶ., ἰἃηίαπη ἃο ἰἃ- 

Ι6η1 γίγιπη ΒΑ5ΙΠΠ τη χ ἘΠΒΘΡΙΟ [γαστηθηΐὰ 58{15 Ιοη σὰ δ Ὑ ΘΓ ΒΌΠῚ ΒΕΠΊΒΙ550. ἈΡΘΙΓΓΟΥ [6 Οἶ556 

ΠΡ ΓΆΓΙΟ5. ΠΊΟΓΘ 510. αἱ ΔΠΦπδ πο αἰγογϑ5 ΑἸ ΥΘΓΒΟΓ ΠῚ ΒΟΥ ΡίΟΓαΠ ἱπίογργθίδομοϑ ἰπίϑν 856 

ΘΟΠ)ηΒΘΓΘ ΠΟῚ ΥὙϑγογθηίαγ. Ῥαίο ἰριίαν {Ππ4. ὅτι αἰθρίας οὔσης ἐπὶ τὴν χορυφὴν τοῦ Καρμήλου, 

ἤχουεν φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, 6 ΠΣ ΤΕ Ιη τ εῖσμπι ἃ ΠΠὈΓΔΡῚ5 ἀγαηϑι αι) 6556. ἘΓΘΠΪΠῚ 5ὶ 

ἘΠΙΒΟΙα5 ἰΡ56 ἰΐὰ βου ρβίββοί., ΠηΘ ΠΟ ΠΘΠῚ [θοϊβϑοί 6}5. απἰ ἢ διαϊνογαΐ., ΕΠ υἱάβιοοί, 
4πο4 οἰπὶ πο [Θοθ., πη 'ρ56 Ραίαηα 5 οϑὲ Πῶθο 5ΟΓΊΡ5ῖ556., 566 ΠὈΡΔΓῚΪ. Ει (6 115 ὙΕΓΙ ΒΕ, 
ὃ γὰρ πάντα ἰσχύων, οἰο.. Ι46Π ΖΟΠῈ6 5610. 56 ἃηίθ 18 ΠῚ ΠΊΘΔΠῚ Π]ΘΠΘΠῚ ὩΡΘΓΙΔΠΊ, ΠΠΟΠΘΡΘ 
Ἰαγαΐ, δἰϊψιοβ. ῬΘΔΙΠΠΟΓΙΠῚ ὙΘΓΒΙΘΙ]Ο5. ἃπ 40) ἘΌΒΘΌΪΟ ΘΧΡΙ Πμᾶΐοθ ΠΟ ἔμ]556. ἃὰί ΡΟίΠ 5 
ΘΟΓῚΠῚ ΘΧρΡΙΔΠ(ΙΟη6 ΠῚ ἃ ΠΟΘΙ ΡΘΠ ΡΒ 5. ΦΕΙ βδ πὶ ΠΠὈΡΓῚ15 [1558 ΟΠ 5581. ΟθΡίΘ αι 6 1ὴ 
αἱ ἴῃ 1115 Τα 544 Π| Ῥ5ΔΙΠΊ15.. ᾿(α ἴῃ. ΠΟΟ ἰη(θυ ΡΥ ἰδ] ΟΠ 6 ΠῚ ΟΡ Π. 8 ΠῚ ὙΘΓΒΙΟΙΠΪΟΓΙΙΠῚ 6 6556 
οοηδίδί. ἘΪῈ5 σΌΠΘΥ 5 δέ ΠΠπᾶ. 1οηιῖπι8 αὐϊιιυύνηι ἐηἰαδίίαγο ἐαοὶξ, οἱ 86οθὶ! Τ)οηυΐηιι8 γ6α 
ἔπ οἰογημηι. ϑ ϑρίοοι ᾿σίαν' ΠΡΓΑΓΙΟ5. ΔΙ ΠΟΒ., 4] νἱάθρθηΐ ΠΌΡΕ ΠῚ ὙΘΡΒΟΓΠΊ. το ]Π)οηνϊηὶ 
ἦη, υἱγίμίο. ΘΧΡΙΟ ΟΠ 6 πὶ ἴῃ ἘΠΒΘθΪΟ ΠΟῸΠ ἈΠΊΡΙΪΠ5 ΘΧϑίαγθ , 6 Βα}: ΟΡ η6 ΒΕΡΡΙΘΥ 556 
118. ὃ γὰρ πάντα ἰσχύων ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι, Θίς.., Ομ δπΐηι οηιπῖα ρμοίοβέ ἴηι. 60 φιιὶ, οἷο. 78πι 
Δα ΘΟ. Π44Π| ΟΓΔΙΪΟΠΘΠῚΊ ἰπ ΘΕΠΊ6ΠῚ ῬΒΔΙΠ.11ΠῚ ΠΠ04 αἰποί. 46. θὰ πΠ|}|ἃ οϑί, 404 5018Π|. 
ΘΟΠίΓονυ υϑῖἃ ᾿Πΐ6. ΘΙ ΠαΠ05. ΝᾺΠῚ ᾿1ΠῸ ΟἸΠΠΙ ΠῚ ΘΟΠΒΘΗΒΘΙΙ ἴῃ ΒΡΌΓΙΒ. ΡΟΠΙαΡ., ΠΘΟαῸπη ἘΠ ΌΠη 
511 ῬΙΓΟΠ ΠῚ πδοίᾷ οβί. ΕΓ ὙΘΓῸ 6}115 νοθεία 1ἃ σΟὨΒΡΙ Ομ Θϑί. αἰ ΠΘΠΊΟ., Πἰδὶ ΡΠ 6 ΟὈΘϑ 

ΠΔΓΘ.. ΠΟ 5(δ{1ΠῈ ΘΔ ΠῚ ρου βριοἰδί. 8Π| {Π|6 15 ῬΡΟα ΠῚ οϑί ἤὰηΟ ΟΓΑἰΙΟΠΘΠΊ [ῃ ΠΊ1]115 (Οα]οΙ- 
115 (ΘΒ ΓΆΡ : ἴῃ ἰρϑὰ τϑροίὶ θαάθη]. σὰ ἴῃ ΡΓΊΌΡΘ [ἀσγαπί Θχρ!οδία : Θὰ ΠῚ ΠΘΠ]6 6 ἃ 
ΒΔ 518 15 ΘΙ Θσαπίϊα Π.λ] Πὶ αἰδίαγθ, δὲ οορία. ἩΟΠ]Ϊ5. Δ|1Ο 1} 15. 4] 56. ΘΧΘΙΡΌΘΓΘ,, 5686 
Δ ΒΆ5}ΠΙ: πη ΟΠ 6 Π} ΘΟΠΊ ΑΓΑΓ ὙΟΪἰβδοί. ΟΡΙ5. Θ556. Υ6] οῶσο ἃρρᾶγοί. Ηφο ᾿ριαν 
ΟἸχ σββθ ϑα015 ΠΑ ΘΌΙΠΊΙ5. 4Εἰ ᾿ἢ ΓΘΌῸΠΒ. ΡΘΓΒΡΙΟΪ5. (ΘΠ ΡΟΓΘ. ὩΡαΐθ παι π οἱ ἀΡΘῸΠΊΘΠ 15. ΠΟΙ 
Ρα ΓΘ ΠΊ118. 

8ὅ. Ῥιφίρου 5Ρ6Π1 δοοϊάογαΐ.. τ ἴῃ ᾿γὶπηὰ ΒΑ 511} ἴῃ ῬΘΔΙΠ]11ΠῚ Ὑἱ ΘΒ Πλ11Πη ΟΟἰΥΠΠΊ ΟΥΔίΙΟΠΘ 

ΟΟΟῸΡΡΟΓΘηΐ ΠΟΠΠΕΠΪἃ. {1118 ἰοϊάεπη ΥΘΡΌΙ5 ἴῃ ΕΠ ΒΘΌΪΟ ΓΘΡΟΡαηΐαν. 564 Ιρσϑης] ΤΠ] 6] 5646 Π 

ἴῃ ῬϑΔΙΠΠΠΠῚ ἐγ ΘΒΙ ΠῚ Π1ΠῚ 5ΘΟῸΠΑ ΠῚ ΘΠΔΡΓΑἰ[ΙΟΠΘΠ., Αἰ] πηᾶοὶβ Ἰηθχϑρθοίαίαμη σοί ο (. 
ΝᾺΠῚ ΟΠ Ρᾶ ἃ Θϑϑθηΐ ἰη Θχρδηδίϊοηθ ῬϑΔΙΠῚΪ ΥἹ ΘϑΊΠη} Οοΐανὶ,, (8 ΠΊ πη ὰ διιηΐ ἴῃ Θἃ 480 
οχϑίαί ἴῃ ῬϑΔΙΠγ11Π) ᾧγ] ΘΒΙ ΠΠ ΠῚ ΘΘΟΙΠΑ ΠῚ)... αἱ ἃ 0 115 ΘΧΒΟΓ ΘΠ Ι5. ἴθ γο ἀθίθγγθαγ. Οαϊὰ 

ἰΔΠΊ6η ἘΘΘῚ ἴῃ ῬΘΔΙΠΊΟ5. ΟΟΠΊΠΘΗΓΔΓΠ5. ΓΆΡΙΟΓ Θϑί. {Π118 γὙ Γὰ 5100}10] 8}. 4185 ΟἸΙΠῚ 
ΒΆ511 ΟΓΑΙΙΟΠΘ. 580 Ιοοο δάθηα ἃ ΘΙ Οδὶβ Ροΐθυ πη ΘΟ ρΡάΓΑΓΙ. ἘΠ5ΘΠΪ ᾿σιαγ γουθᾶ δαηΐ 
ΠξθΟ, τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, καὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἣ δύναμις 

, ΟΥ τω ΔΑ ΤΣ αν Π ᾿ μον τς ἀρ. ΠΣ ς ὅπε 3 Ὁ Ξ 
αὐτῶν. Τῷ ουν πος, πασὰ ἢ ουνᾶμος ἡὺυτπ ξροὶ ρα γιος ἐστε ρεώθη: τουτε ἔστιν, τὸ εὔτονον χαὶ βέό αιοὸν χαὶ 

ἴερ 
« 

πεῖ ϑὺ ἐν ἀγιαορες, χαὶ πάσῃ πρεπ ὑσῇ ταῖς ἱεραῖ δυνάμεα ιν ἀρετῇ, ἐκ τῆς τοῦ Πνεύματος ἐ ἐπικουρίας ς 
5 ΔΝ. 9 μι 2Ἃ ἔχουσιν. ᾿Ἐνθάδε μὲν οὖν ΠΣ ΉΑΙ στ ὅματος αὐτοῦ ἀναγέγραπται. Εϑρήσομεν δὲ ἀλλαχοῦ χαὶ λόγον 

στόματος αὐτοῦ εἰρημένον " ἵνα νοηθῇ ὃ Σωτὴρ χαὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ Πνεῦμα. ᾿Αμφότερα δὲ συνήργησεν ἐν τῇ 

χτίσει τῶν οὐρανθν χαὶ τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων. Διὰ τοῦτο εἴρηεαι: Τῷ λόγῳ Κυρο οἵ οὐρανοὶ 

ἐστε ἐρεώθησαν, χαὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἣ δύναμις αὐτῶν. Οὐδὲν γὰρ ἁγιάζεται [εἴ 

μὴ ἡ τῇ παρουσίᾳ τοῦ Πνεύματος. ἈῪ ὙἜλῶΝ γοῦν τὸν μὲν εἷς τὸ εἶναι πάροδον ὃ δημιουργὸς Λόγος ὃ ποιητὴς 

τῷ ἦν ὅλων παρείχετο" τὸν ἁγιασιμὸν δὲ αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον συνέφερεν" οὗ γὰρ νήπιοι χτισθέντες οἵ 

ἄγγελοι. ὝἜΓΡΟ ΤΟΠΉΠΙ Ο6}} ΠΡτηδίϊ βαηΐ.. οἱ ΒΡ γα ΟΥΙ5. 6]115 ΟΠΊΠΙ5 ΥἹΡΙ15 ΘΟΡΌΠΊ. “4 Ῥαΐγο 
ἐφίίιι" οἸυὺ5 οὐγίιι5 οσορἰο5{15 βγηιαία 65. τὰ 65ΐ. ἢ ηιϊίας. Ξοἰϊάϊίας. εἰαδτ ςαϑαιθ ἴῃ βαποίϊ- 

Πεαίϊοηια αο οπιηὶ βαογὶβ ροίοϑβίαίίθιι8 οοπυοηϊοηίὶ οἰγίυι6 6α: «δρ᾽γϊίιι5 αἰιαϊίϊο ἀαία 65,. Ης 
ῬΟΥΥΟ ϑριγἱζιι8. ΟΥ̓8 6718 βογϊρίιηι 68[. Αἰϊδὲ χιιοχιι γοροΥῖγ6 68. 7 δΥΡιιηι ΟΥ̓β 6718... «ἐἱ ᾿υΐϑ8 
ἐηίοἰ σαί" «σαἰταίογ οἱ βαποίι5 ο7ιι5 «δ ριγϊίιι5. ἐπβπῶμο ΡΟΥ͂ΤῸ ἴῃ ογοαίϊοπο οοἰογιηι οἵ ρο-- 
{οβίαίνηι δοΟΥηι ΘΟΟρογαίιι8 68[. 1460 αἰϊοίνηη 681 : ὝΦΡΡθΟ ΠΟΠΊΪΗΙ ΟΦ ἢΠγΙηδί! βαηΐ, οἱ 
ΘΡΙΡΙΓᾺ ΟΥΒ Θ΄ 15. ΟΠΊΠΪ5. ΥἱΓᾺ5. ΘΟΡΠ μη. ΟΝ μὴ οηΐηι 8ἴηιθ δ᾽ γἱζιι5. ργΥωβοηίϊα ταμ τ βδαϊ: 
«Αποϊὶ8. ρίζα} {απ ϑλίιην αὐ 6 ϑἰβίοηἴαην οΥθαίου 7 ογϑιηὶ ργοθιῖί, υὐϊυογβογιηι ορί[ρα : 

βαποί βοαίϊοηοηὶ Ὁογ0 ὁοάθηι ἰθηρΟΥ ϑρίγϊίιι5 Ξαποίιις ἱπαϊαϊέ ; πο θηῖηι ἱη[αηΐος ογοαίϊ 



ΡΆΔΕΛΤΙΟ. ΧΧΧΙ 

απφοὶλ βιιπί. ἈΘρΘΡΙὰ5. θα ἀθπη ἃριὶ ΒΔΒΠ] ΠῚ 5110 ἰοοΟ. Οιιαπίδηι ἁιιΐθηὶ ἰπ ἀμηχανίαν 
1η8. ΘΟμ]θΟΟγζ ΓῸ5. (πὶ ἱπορὶπᾶΐἃ.. ἀἸσθγΘ ποη 460. Νοοάιϊπὶ γἱ60. 4{ϊ {ἰΘΡὶ ροίμουϊ!, 
αἰ ΒΑΘ 5 ααἰ οἱ ἸΙοηθοβ. οἱ θρυθρῖοβ 46 ϑριγϊα βαηοίο ΠΡΓῸΒ ΘΟΠΒΟΓΙρΡϑΙί, δ ΕΌΒΘΌΙ 
ΠἸΡΓῸΘ. ΤΟΟΌΓΓΟΓΘ ΠΘΟΡΘ56. ΠΑΡΘΡΙς., ϑριγι 5. βᾶπηοί! αἸρηϊίθπη Θ]ΟΓ ΔΙ ΠΠ6. ΘΟΠΊΠΠΘΠαδἃ - 
(ὰγ5. ΝΊΠΙ., ΟΡΙΠΟΙΡ., ΠηΔο]5 ἃ Υ6ΓῸ. δῖ ἃ [{146.. 1πΠ|0 ΠΪΠ1] Πιᾶ οὶ ἃ ΥΘΓΙΒΙΠῚΠΙ ὩΡΠΟΓΓΟί. 
Οὐ]αν!5 ᾿ρτ(υ ΒΊΑ 11}. Δ} α]6. Ια 46 ἱαπίο ΥἹΓῸ Θχ β Πηᾶγθ. 564 ἀηίθ απ το 41}1-- 
Θοηΐα5. ΘΧΡΘΠΑΔΠΊΠ5. ΠΙΟΠΘΌΟ ΥἹΟΘΡῚ τὶ ἴῃ ἘΠΙΒΘΌΪΟ ἸΘΘΘΠΑ ΠῚ 6556, τῷ οὖν Πνεύματι 
πᾶσα, οἴο.. ΕὈΪ ΙΘοίίαι. τῷ οὖν Πατρὶ πᾶσα, οίο.. (ππ αιοα ἰΐὰ ἴῃ ΒΑ. οοποίοπθ ἰϑοϊταν., 
{πὶ «ποα ΔΠ16 Γ᾽ ΟΥἰΙΟΠΪΒ. ἀκολουθία ΘΟηΒίαΓΘ Υἱχ ροίθϑί. 58 Π 6. ΘΧΊΘΊΠΠ1ΠῚ ΠῸῚ οϑί ἔγᾶοτηθηΐ ΠῈ 

{Ππ4.. φαοὰ ὃχ ἘΈΒΘΌΙΪ ΘΟΠΊΠΙΘΠΐΑ ΓΟ ἴῃ ΒΔ 511 ΟΥΔΙΙΟΠΘΠῚ ἰΓδηΒ] αίι μη 6586. ΟἸΧΊ ΠΏ : οἱ 
ἰαπηθη αἰαὶ Υἱχ ροίοϑί, {πη Ἰα ἃ ΠΡΡΔΡἢ5 ἰΓαποδίμμη 51{. Ῥαΐο θ᾽} ροϑί Ὑοσ ΘΠ ἄγγελοι 
ΒΕΠΡΙΘηἃ 6556 114... αῶῦ ἴπ ΟΥ̓ ίΙοη6 ΒΆ51}1 Ιαριαηίαν., εἶτα τελειωθέντες τῇ χατ᾽ ὀλίγον μελέτη; 

οὕτως ἄξιοι τῆς τοῦ Πνεύματος ὑποδοχῆς γεγόνασιν ἀλλ᾽ ἐν τῇ πρώτη συστάσει, χαὶ τῷ οἱονεὶ φυράματι 

τῆς οὐσίας αὐτῶν, συγχαταδληθεῖσαν ἔσχον τὴν ἁγιότητα. Διὸ χαὶ δυσμετάθετοί εἶσι πρὸς χαχίαν, εὐθὺς, 

οἵονεὶ βαφῇ τινι, τῷ ἁγιασμῷ στομωθέντες, χαὶ τὸ μόνιμον εἰς ἀρετὴν τῇ δωρεᾷ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

ἔχοντες. ΝΟΉ, Θηηι ἵη[αγι68 ογοαίζὶ βιηΐ απφοὶϊἱ, ἀοῖηαδ ραινίαΐίηι οαοΥοἰΐο ρον [οοἴϊ. 516 ο[}6οἴὺ 

βπί αἰφηὶ. χιὶ δριγιιην γοοϊρογοηί : 864 ἴῃ ργὕμπα οοηϑί ζοη.. οἱ φιιαδὶ τα Ομ 
βεδςίαηίϊα 8 ηυϊϑίμγα τη {[ϑαην ἢαθδυιογο βαηποίαίοηι. ΟἸαργΟρίοΥ οἰϊαην (ηγ αὐ ηιαϊῖ- 
ἑϊαηι ΟΠ ΟΥ̓ 676 86 ροϑϑμηΐ., φιῖρρο φιῖὶ τἰοο ξαποίϊηιοπία τοί {ποίγα χιιαήαηιν σΟΥΥΟ- 
δογαίὶ 5ϊηΐ. βγηιίαϊοηιιιο τη, εἰγίμίε αἴφιιο. οοηβίαπέϊαηι ἀοηο «δ ρ᾽γιίιι5 βαποίὶ ἀὐσοορογῖηί. 

ΝᾺΠῚ 5 6Χ Π0Π1ἃ ἃ}1ἃ τ. οουΐθ ὃχ υόοθ εἶτα ρίαπθ οοηδίαγδί οτηηΐα ἢέθο ἃ ΘΔ 61) ΠΊΔΠΙΙ 
ΡΓΟίδοία [Π|556.. ΘΑ 16 ΘΟΠ] Πρ Θηἃ 6556. ΕΓ αι! θ πη, 51 ΟΠ] ΠΡ Πα, ΠΘΠΊΟ ποη Υἱα οί 

᾿ρϑὰ τη ἼΠ0 6 ᾿πίθ νυ 56. ΘΟ Ρουθ. ΟἿΪ5. δυΐθη ἴδοι !θ γα! ἀθγὶς ΠΟΙ ΪΠ6 ΠῚ ΘΙΟΔΈΘΏ ἸΒ55]ΠΊ11ΠῚ 
ΒΑ 51Π1 πὴ (δ) τη] ἃ γοΡθΠΊ ἃ ἘΠΙΒΘΌΪΟ 5|1ΠΊ515562 Οὐ ὙΘΓΙΒΙΠ.16 Θὲ ΒΘ ΠΊΠ]11ΠῚ ὨμΠΠΟ 
ὙΠ ΕἸΙΒΘ ΙΔ Πἃ ΠΊΘΠΊΟΡ (ΟΡ (ἸἸΙοἶβθθ, οαπὴ οἱ, αἰροίθ ἴῃ ἃγίθ ἀἸοΘπαὶ Θχθγο δ 1551Π10. ΙΟη ΘῸ 
[0115 {55θῖ Θχ (ΘΠΊΡΟΓΡΘ [ἈΠΉ]ΠΔΡΙ ΘΓ ἀἰσοΡΘ, Π8ΠῚ 816 ηἃ ΠΠΘΠΊΟΓ ΟΡ ῬΓΟΠΕΠΓΑΓΘ) Οἰι18 

ΘΠΪΠΊ, 4πῶ950. θἃ αι ἀρ δοίογ 5. ΠΊΘΟΙΟΟΓΙΒ. ΒΟΓ(5 ΙΘοϑγις, τηθΠ] ΓΙ ν αἰδοθί., 51 ΙΡ56, 
Οατη 51 αἸΒΘΥ ΕἸΒΘΙ 15. ΡΟϑϑιί οχ [6 ΠΊΡΟΓΘ ΠΊΘΠΟΓἃ., ΘἰΘσαπίοΓἃ., ὈΡΘΓΙΟΓΆΤΙΘ 46. 580 ΡΓῸ- 
6υΓΘ ἢ Θυοα σορίθ ΠΘΠῚΟ ΟΓΔίογ ἢ ἘΠΊ .8ΠῚ θοῖί., πθὸ [δοϊθί, Ἰὰ ΟΡ αίΟΓ ΠῚ ΟΡ ΠλιΠῈ ΒΔ5ΠΠῈΠὴ 
[6556 415. 5101 ρϑυβαδάθὈ! 2 ϑὅδῃηθ ἘΠΒΘ ΙΔ πᾶ 18, πάγιον ἐν ἁγιασμῷ, καὶ πάση πρεπούση ταῖς 

ἱεραῖς δυνάμεσιν ἀρετῇ, ἐχ τῆς τοῦ Πνεύματος ἐπιχουρίας ἔχουσιν, ΡΠ τη6 ἀππὶ ΤΟΡαΐΟ., ΡΓΟΒΔΙ 6 

ΠΉΪΠΙ ΠΟ Υἱάθίαν ΒΔ51}11Π}0 ΠῚ ΘΠΊΟΓ ΙΔ ΠῚ 58 Π| Θ᾽] ΕΒΠΠΟΟῚ ΘῈΡΡΘΙΙΘΟΙ]6. ΟΠΘΓᾶ556. 5684 οίβὶ 
ΟΠΘΙΆΓΡΘ Πα χΊδϑθί ΔΠΪΠΊ.Π. ΠΟ ΡΑΡΥῈΠῚ ρΘΓΙΟ ΠῚ} ΘΓαΐ., Π6 ἰπίθν γθοϊ  Π1Π} ΟὉ ὙΘΡΠΟΓ ΠῚ 
τη] Π) ΘΟηΒίΡΙΟ ΟΠ ΘΙ ΠΟΥ δίθμη 16 {π|ραδθοί. Νπη] ἰΐα πα ἸΙβοσίθ ἰΘα 111 θη σΟΠδιθγογδί, 
ΝΘΑῸΘ ὙΘ61Ὸ 6ἱ, σα (6 ϑρΙΓΙΠ5. βα ποῖ! ργΡϑιαιο ἃὰΐ 46. ΘΙ βία 5 Ροίθβίδί ιι5. ΒΘ ΠΊΟΠΘΙῚ 

Παθογοί, [ἈΠ ΠΊΠΠᾺΓΘΒ. ΘΓ ηΐ γΟΟ685 ἱερὸς Θἔ ἐπικουρία. 1Π|0 γΟΟΘΔΌΙΠΠΠ) ἐπιχουρία ἘΠ ΈΠΔΙΠ ἃ 60 
Δ6 ΠΗ ΙΓΠῚ [556 ΠΟῸῚ ΠΊΘΠΏΪηϊ. ΟσοαΡΡηί, οἱ ἃ11ἃ ἴῃ Ποὺ ἱγαστηθηΐίο., 4ιδης] πη ἃ ΟΠΠΊΠῈΘ 

οϑί, 4φυ [ὩΠ}}ΠΑΓῖα ΠΟ ΘΡηΐ ΒΆ51}10. αἴ ᾿ρτίαν Ῥαίθυ Θ ΑΥΙΒΒΙΠΊΠ5., ΡΓΟΡΓΙΟ ΠαθΙα τηαίδίο, 
ΡοΡοου πα ἱπά 2 ΒΡΘΟΓΑθαΐΠ6. ΘΡ 18 ΠΊ ΠΟΥὰΠῚ ΘΧ ὙΘΓΒΟΡΌΠ ΠΟΥΪαίΘ., ἃ ΘΧ ΘΟΓΙΙΠῚ 
᾿η5011{ἃ ΘΟὨΒ(ΠΠΟΙΙΟΠ 6. ΟΥΔΙΙΟΠΙ 1185 ἃΘΟ θα} ΟἿ5 ΠΟ οΓθααΐ 3} ἘΡῸ “ΘΠ 51 ΓΘ θΓ 6 ΠῚ, 
1Ππ|4 46 40 αἰδοσρίαπιβ [Γαστηθη 1 Π} Οχ ΕΠΙΒΘ ΙΔ Π15. (ὉΠ 115 ἃ ΒΆ51Π10 Παιδί ΠΊ 6556. 78Π} 
1Π5] ΘΟ 15 16 46 Βρινιία βαποίο 06, 18ΠΊ ΡΓΈΘΟΙΆΓΙ {ΠΠ1 1 ἘΠΠΟΙΉ Τῇ ΠΠΡΡῚ ΤΏ]ΠῚ ἴῃ 5. ΒΡ ΟΙΟΠΘΠῚ 
γϑηϊγθηΐ. ΝΟ ΘΗΪΠ) ΡΓΟΘΑΌΠ6 11 υἱάθγθίι., ΠΟΠΊΙΠΘΠ.. Οἱ ΟΡῸΒ [αἰδδοί ἘΙΒΘ 1 οΟη1- 
ΠπηΘηΐαΡΟ δ ρᾷοᾶ γοΡθὰ 8|1Ο1}5 ῬΒΔΙΠΪ ΘΧΡΙαπᾶπαὰ.. ἰἃπηὶ Θογθοῖὰ ΟΡΟΓἃ ΘΟΠΊΡΟΠΘΙΘ 
ΡοΟίτ556. 58 ἃ ἸΙοηρθ βδ(1ι15 ἀϊισο [γαϑτηθπίαΠ}. {Ππ4 ἰδ] 8 Δ ΡΘΡΘΟΤΙΠῈΠῚ ΓΘ] ΟΘΓΘ, 4αΔ ΠῚ 
(16 σΘΙΘΌΘΡΓΙΠῚ15. 1ΠΠ5 4105 ΟἸχὶ ΠΌΓΡΙ5. Ὑ6] πη πἰπλιπ} ἀπ θίαγθ. Οὐᾶπαο ἃμίθπΠ) 56Π16] ΠΠ0}1 46 
ΒΡΙΡΙΓα βᾶηοίο Π]Θη ΟΠΘΠῚ ἴδοὶ, Π]ΟΠΘΌΟ ΘΠ, 6ΠῚ {ΠΠπ|Π| ὙΘΓϑιι πὶ ῬΒΔΙΠῚΪ {11 ΒΙΠῚΪ ΘΘΟΠΠΩ͂Ι, 

τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, οἰο.. (ο(15 Δ ΡῈΙ5. ΡΑΡΊΠΪΒ ἃ ΒΆΒ1Π0 ΘΧΡΙΙΟΔΙῚ ΠῸς 
ἴῃ 110. οἂρ. 16. Ὑ6.1π δυίθπ Ἰοσαίαν Προ ΒΆ51} ἱπίθγργθίαϊο δ ΟΠΊΠΘΠ (ΟΠ πάῃ απ} ]-- 
[αἰϊοποῖη. Νὰπι (πὶ οὐ αἀιίθ. ἰαπη οἰ θσδηίου., (8 ΠΊ ΘΟρΡΙΟ56. ἤμπῸ γουϑαπ (Γαοίαί,, αἱ ᾿η(6}}1- 

ΑΧΧ, 



ΧΧΧΙ. 

ΧΧΧΗ ΡΆΈΡΑΤΙΟ. 

σθγο δ 16 5 θη]. ΟΠη ῬΑ] ΠΊ11ΠῚ {15 ΘΒ᾽ ΠῚ ΠῚ ΒΘΟΙΠ4 ΠῚ ἱΠίΘΡΡΡοἰδΡ οί Ρ, ἘΠ α5ΘΌΪ διυχη!ο 
δα δ᾽ υ5ά8π) Ἰοοὶ ΘΧρΙ Πα ὉΠ 6 ΠῚ ΠΟ πα 6 1556. Ἠςθο οβί ἰσιαν ΠοβίΓἃ βθηΐθηξα., ΒΑ51}Π1ΠῈ 

π6 οοσίίαθθθ. σα! 46 ἘΌΒΘΌΪΟ σΟμΠ ΡΠ πάο. ΕἸΘΡὶ Ῥοία556. ἀἈΠΊ15., τ ΟΥΘΙΟΡ ΟΡΕΙΠΊ1Ι5 
ΒΑ451π5 βοῃίθης 85. Δ 4185 0 ἘΌΒΘΌΙΟ τηπδΐιι5. 511. αὰ5. ἰοίο αἸσΘ μα σθηθγα ἱπηπημίδίο 
5845 (δου : 5664 ᾿ρϑδὰἃ ἘΈΒΘΌΙ γϑυθᾶ. ΘΔ6416 τηα]α. 40 050 5 Π|ΐίᾶ 6556 ΡΟΡΠΘΘΆΠΊΙ5. ἴΠη0 

γορΡο, αυ! αι ἘΠΙΒΘΙ Ππτη ἴῃ ΒΆΒΠΠ 415. ΓΘΡΘΙΙΓῸΓ, ΟΠΠΠΘ ἰά ἃ ΠΡΡΆΡ115 (ΘΠ 6 ΔἸ {{1ΠῈ 
[1556 ΓΙ ΓΔ ΠΊΠΓ. ΤΠΟΟΠηΠ]Οἃ., 41:5 Θχ Πᾶς ΟΡΙΠΙΌΠΘ. 56] νηί, Ρ οβοηί0 4] 6ΠῚ : 
5644 ΠΟη Ῥτορίογθα ἃ βθπίθηίζἃ ἀθίθργθοῦ. ΝΌῸΠ θη ἀθθυηΐ 411 ΟΠ ΙΘΓ Πα, 51 1 οϑί, 
ΠἾΠ1 (υ{1.. ΠΙΠῚ] ἱπά αι ας}. ΠῚ Π}} Πγπηὶ ἴῃ ῬαίγιιΠΊ 5ΟΓΙΡ( 5. ἈΠΊΡΠ 15. {ἀΓΕΓ ΠῚ 5. Ο1ΠΊ 5ΘΠΊΡΘΡ 
{{π|6 Π6Ἱ δεῖ Ιοο5. ΠῸ θᾶ (6 ΠΊΘΓΘ 51115 Δ Π ΠῚ ΘΠ [15 ΘΟΡΓΌΡΘΡΙηΐ ΠΡ ΡΙΪ. 564 ΤηΔ]}8Π| (ἃ Πί 11 
ΠΟΠ 6556 Ραίο, αυδπίαμη ΡΓΙΠ10 ἱπίμα!π νἱ θυ] ροίοϑί. ῬΡΙ ΠῚ ΠῚ ΘΠΪΠῚ ἃ) ΟΡΘΓΙΠῈ5 4 οἱ 
πιρα!αία.. οἱ ΤΠΔ ΠῚ ᾿Ρ5115. ΔΟίου 5. ΘΟ ΟΡ ΙΡία “5αηΐ. ΘΟΡΓΕΡΕΟΠΙΒ. ΒΌΒΡΙΟΙΟ ΟΠ ΠΪ5 ἈΠΊΟΥΘαίαΡ 
ΠΘΟΘ556 οϑί. Ῥοβίαιια πη θη πη Ῥαΐγθϑ. Θ᾽ 51. ΟἹ ΟΡΟΓὰ ΟΟΠΊΡΟΒΙΘΓαηΐ., {ΠῚ ἃ} οἷ5. {Γ866-- 
Ρᾶπίαν. ΠΟῸΡ ΠΙΙΡΌΒΙΠΠ ΘΕ ΠΡΓΆΡΙ5., 5644. ἀΟΠΊΘΒ(ΙΟΙΒ. . ΠΙΒ416. ἀΠἸσ ἢ 5. 40] Θὰ δοσαγαίθ 
{γηβοῦ θογθηΐ. ΝΟ ΘΗΪΠῚ ΠΠ6 ν᾽ Θα] ἴῃ [6 6πΠ| μοί! σβοηΐ ῬαίΓΕΙΠΊ βου ρα. ΠΪΒΙ 051] ΘΧΘΠΊ ΓΙ 
ΠΟΠΠ.Πἃ ΘΧβου ΘΠ ἃ οἰ Γ5δθηΐξ. ΓΙ ΌΓΔΡΙ ἀυ6 ΠῚ 1{Π|. ΟΡ ΠῚ ΠῚ Π15. ΘΡαΐ ΠΌΡΟΝ ἀΟΠΊΪΠΟΓΊΙΠῚ 
ΒΌΟΓΕΠΊ ἀΟΒΟΡΙΌΘΓΟ. 51Π6 ἀ]Ο ΟΠ ΠΘΠῚ ΟΡΘΓΔΠῚ Οἱ ΟἸΠΡΔΠῚ [ἢ 5110 ΠΊΠΠΘΓΘ ΟΡΘΌ ΠΟ ροΟποΡϑηΐ,. 
ἘΌΔΠΘ πρᾶοὶβ. συ ΠΘΡΠ65. ΘΟῸΪ ΠΟΙ θη ο5. ΟῸ5. Θ856. ΠΟ βἰπογθηΐ. ΝΘΑῸΡΘ γ6ΓῸ {{Π]6Π611Π} 

οΓαΐ π6 ΠΠὈΡᾺΡῚΪ 4ΠΠ1|. 4] 5101 υἱοί! ΠΊ {γα ΠΒΟ ΡΟ Π 15. ΠΡ ΥῚ5. ας ἀθαπί. Θ᾽] ΠΒΠΊΟΑΙ βογρία 
ΘΟΡΓΕΠΠΊΡΟΓοηΐ. ΝΠ ΘΟΓῈΠῚ [Γαι 6ΠῚ (ΟΠ 4 116, ΠΟΙ ΡΑΓ (15 ἸΠ[6᾽ 56 ΘΧΘΠΊΡΙ ΔΓ ΙΠΕ15, ῬΓΟΠΊ ΠῚ 

ογαί ἀθίθρϑγο : {1 15 5616] ἀθίθοίῖβ, ΠΟΘΙΠΟ.. ΟΡΙΠΟΡ., ΠΟΠΊΟ σΟΠΒΟΓΙΡίο5. ἃ Οἷ5 ΠῸΓῸΒ ΘΠ} 556. 

Ῥιῳίογθα αἰ σοπίθυ βου να θα πα Ιρ58ἃ Δ ΟσΤαΡΠ ἃ. ΠΕΡ ΒΟ ἀΘβοῦρία ΘΟΙΠΡΌΠΘΓΘ οἱ 
ΘΟΠΘΓΓΘ. Οὐ ν]5. ΠΟΘΡαΐ. 8515. συϊάσιυε! οϑί Π᾽Δ]ΟΓΙ5. ΠΠΟΠΠΘΠΓ ἴῃ ῬαίγιΠΊ 50 ]Ρ(15. συ αυϊα 
᾿ΠϑΙσΡΊ5.. σα α{{Ππ5. 14 τη ἰυΐο οββο, οχ 15 απ ΟἸΧΊΠη5. Ρϑίοί. Οὑα]65 δυπηΐ 

ἰγαοίδίιι5 46 [146. 46 ἀοσπηδίῖ5. 46 σοθα5 ΟἸΠΠΟΙΠΟΡΙΠῈ5. : {4165 ΠΌΓΙ, 401 δα δα ΠΙΒίοΓ ΔΠΊ. 
δ. 84] (50 10}1Π8 Π| ΘΟΟΙ Θϑἰαβι ]οᾶπΊ.. ἃπΐ 8] ΘΟΠίΓΟΥ ΡΒ 1 ΠῈ ΡΟΓΓΠοηΐ : ορἰδίο! ἀθηῖαμπθ. ΝΟ 
ΘΠ αἰγὶ ροίοϑί Χαΐη 6}115 σΘΠηθυ 5. ΟΡ ὈΠΊηἶὰ ΘΧ ᾿ἰρ515 ἀπ ΟσΓΡἢΪ5. ἃ ΠΠΡΓᾺΓΠ5. οἱ 
(ΟΡ ΘΒ(1ΟἸ5. οἱ αΠΠΠἸσΘη 0115 ΘΧ βου ρία 5ἰηΐ., βίο 6. δ ΠπῸ5. Ὀ5Ύ]π6 ΠΑαΘΙΘΡ ρου θη ηΐ. ὍΠο 
ΥΈΓΡΟ. ΟΡΘΡἃ ΟΠΊΠΐὰ 4118 Δ ᾿ρ515. Δ ΟΟΓΙ 115. ΘΟΠΒΟΓΙΡία 5. Πΐ,, 5ΕΒΡΙΟΙΟΠΘ. ΟΠΊηΪ γδοδθυηΐ, 
ΟἿ 685 4185 ἃἰ{{ΠΠ|Π|115 Γαί[ο πη 65. Δα 4 π0α ΘΌΠΙ5 ΓΘΙΌΓΡΙ ΖΠΌΖΙΘ ἀθθοηΐ ρα ποοΎΓΙΟὶ, ΟΥΑΙ ΟΠ 65 
416 τη βίου }!15 οἱ ἀθ γϑρι5 αἸΠΠΟΙ ΠΟΥ θιι5.. οἵ πιο ν]5. 416... 465 Τ]Δ]ΟΓΘΠῚ Πα ΙΒ ΓΊΆΤη θἰθσδη- 
{[ΔΠΊ4 116 ῬΓῸ 56 ἴδγιηΐ. 488Π}| αἴ ΘΧχ (ΘΠ ΡΟΓῈ ΡγΓΟΠπαηζίο [1556 ΟἸΟἹ Ροβϑίπί. Ἐαίθον υὙἹ 6 ΓἹ 

ααυοβάδπι Ῥαΐγοβ. 4185. ΘΟΓΕΠῚ ΘΓδί [δου πα. ἉΠΠῸ Δ Π60 86 ΡΟΡΌΪΕΠΊ ΘΧ ἰθΠΡΟΓΘ ΒΘΓΙΠΟΠΘΙΠῚ 
ΠΡ. Ϊ556.. ῬΡΦΒΘΓΓΠ1. ΟΠ 501 ΠῚ 5101] ῬΓΟΡΟΘΙ Ι5θθηΐ Ῥ]ΘΡΘΠΊ 84 υἱγί 61 ΔΠΊΡΙΘοΘ Π 81 
ΟΟΠοΟΓίαΙ]. 564. οἱ ἢδ5 ᾿ρ585 Οὐ ί[ ΟΠ 5. ἃ) ΟΠΊΠΪ ΘΟΓΓΙΠΡΕΓΟΠΙ5. ῬΘΡΓΙΟΘΏ]Ο υἱπαῖσαγα αΠΠΠ 06 ΠΟῊ 
οβϑί. Οὐοα αὖ ΠΊΘ]1Π5 1Π 06} Πα. ΓΘΠΊ,, τπι| [οἰ ΠΔΊ 6556 ΔΓ ΙΓ ΠΊΠΓ. αἰ ΟΘηΠ5. Αἀθγαηΐ, ΟΠ 
Ῥαΐγϑβ ΘοῃοΙ ΟΠ ΓΘ ΠΕ. ΡΘΡΓῚ 4Ε]48Ππ| ΠΟίΑΡΙΪ, 4] ἸΟαΙΘ Πίϊπ| γογρα Θχορογθηΐί. ΝΟΟ ΘηΪ 
Δ] ΠῚ ΠΠΟΔ.ΠῚ 410 Θ᾽ Π5ΠΟΟῚ ΟΥΑΙ )ΟΠ65 86] ΠΟ5 {ΓΔ Π5Π1 {1 ροίιργιηΐ, υἱ4θο. ἘΓ γΘ1Ὸ ρΓΟΡΔΌΙ6 
ΠΟῚ δϑί Ῥαίν"θ5 θὰ 4085 6Χ (ΘΠΊΡΟΓΒ. ΡΙΟΠΙΙΠΕγαηΐ, Ροβίθα (ἀΟΠΊΠΠῚ ᾿ΠΘΤΘ5505. ΒΟΓΙΡΒΙ556 : 
ΟἸΠῚ ΘΟΙΕΠῚ 4188. 516 ᾿ΠΊρΡΑΓΔ(Ὶ αἰ χογαηΐ, ΠΟ ΠΙΘΙΉΙΠΙ556. 41 46Π1Ὶ Ῥοίαββθηΐ. Τοιίαν ποίδγ!ο5 
Δ ΟΥΔΙΙΟΠΘ5. 49 ΘΧ [ΘΠΊΡΟΓΘ ΠΡΟ  ΠΐΠΤ ΘΧβοῦ θΘη 85 Δα ΠΙΡΙΐΟ5. Θ556. 41] ΓΘΠῚ δἰ(θη 1115 
ΘΟΠΒΙ ΘΓ νυ θυῖΐ. ΠοσϑίΠΓ ΠῚ ῬαΪ0. ΠΟΙΠΊΪΠΘΠΊ. ζ8Π| γ6 ΓῸ ΠΟίαγΙΟΓ ΠῚ ΠΟ πη ἰαπία ογαΐ οθ]6- 
ΓΙΓἃ5. πα πβί ΓΔ 486. αἱ {ΠΠἸΒΠ 1 ΠῸΠ οϑϑθί, Π6 414 ΟΡ ΌΘΠ60 οπη(ογοηΐί. Νὰπι αἰ ἀοοοί 
ΜΓ 4115 110. 14 ἘρΡΙρ. 208. ἀ6 ποίαν 5 ἸΘ4ΌΘη5., 

ΟΟΓΡαΠΐ γ θὰ ΠΙο6ζ. Τηλ Π1|5 Θϑὲ γϑ]οςῖον Π|- ; 

Νοπάιπιπι σα βάθη, ἀοχίγα ΡΟ Ορι5. 

Ἐχ 4υϊθ5. ΘἰΠἸοΙαν ν 6] Θα θΠΊΡΟΓ 165 1185 ΟΥΔΕΙΟΠ65. 51] ρᾶιοδ5 “85 68Π| ἴῃ ῬϑΑΪΠΠΟ5 οχοο- 
ῬΘΡΙΠΉΠ5. ἀθρυ ναί! ! ΠΟΠ 18 ΠηΠΠ ΠῚ ΟΡΠΟΧΊα5 [Ὁ1556. ΟἿ ἀπΐδπι ΘΠ ΡΓ ΟΠ 65 αι ὯΠη} ἴῃ 



ΟΡΆΖΕΛΤΙΟ. ΧΧΧΙΠ 
ῬΒΑΙΠΊΟ5 [ΔΙ ΠΠΠ15. 41 Π| ΓΘ αιιϑ8 ΘΟΠΟΙΟΠΘ5 ΘΟΥΙΙρί: δἰπί., ΠΠΠΟ ἀθΟΙΆΓΓΟ. ΟροΓὰΣ ρΓΘί πὶ οβί. 
Ῥιιϊΐίο Πιι} 5Πη041] ἴῃ ῬΘΔΙΠΊΟΒ ΟΓΙΙΟΠ 65. ΠΊΪΠΟΓΪ5. γοη ἃ 5 Ἔν ΟΡ Ἰάχῃο ῬΓΘΘΟΙΡῈΘ ΠΘρ]  σθη-- 
(15. ἃ ΠῸΓΔΓ115 Θχϑοῦιρίαβ. Οσ πη ΘΠΪΠῚ Π]ΔΉΪ 115 ΟΠΊΠΙΠΠΠῚ αὐτὶ ἸΠΠΠΠΊΘΡΪ ἴῃ ῬΘΔΙΠΊΟ5 
ΒΙν 6 ΘΟΠΊΠ]ΘηζΑΡΙΪ, Β͵ν 6 561 ΠΟΠΘ5., ΠΕ ΠῈ15. ΘΔ 6Π) 5006. σδη 6 Πηἃ σαποθαίαν: Πΐπο [οί τ πη 
Θδί αὐ ΘΙ ίΟ 65. 4] πη ΠΕ} 5210] ΤΠΘΙΓΟΙ 5 ΔΡα Πα Δ αηΐ, ἃ ΘΠ] ΘΠ τΠη [ὈγΘηΐ ΒΘ ΪΟΓ Ε. 
Ῥιφίογθα πὰ ΠΠ ΓᾺΡ, 4]. 51 αὐ]ὰ [πῃ 115 ΟΥΓΙΟΠΙΡῚ15 ἀθοββοί,, Ἰά 56 γθβᾶγοίγθ ΠᾺ]10 ποσοίο 
ῬΌΒ56 ΘΟὨΠαΘΡθἃηΐ., ΠΟῊ ἰΐὰ (ΠΟ ΘΠ ΘΙ" ΤΠ ΠΘΙ 6. 5810 Γπηρο αηίαν. ἘΠ γΘΡῸ ΟἸΠῚ ΡΓῸ ΠΙΔΗΪθΙ5 
ΠΑ ΘΙ Θηΐ πλυ]05 ἴῃ ῬΒΔΙΠΊΟΒ ΘΟΠΊΠΠΘη ΔΓ ]Ο5 ΒΘ ΠΠΟΉΘΒΩΙΘ., ΟΧ 115 14 αυοά ἰη βου οηο0 ριῶ- 
ἰδυτἸβουϑηΐ., ἴδ 0} 16 ΒῈΡΡΙΘθαπηί. Αοοραϊί, χαρὰ Ῥαίγοθ ΠΟΠΗΙΙΠΠΠ ΙΔ ΠῚ [ἈΠ] 18 γ 65. 105 ἱπ 
ῬΒΔΙΠΊΟΒ 561 ΠΟΠη65 ΠᾶΡογθηΐ δΐ ΓΕΓῚ., αι 1η ΘΟΠΥΘΉ 115 ΠῚ ΠΠ15 ΟΘΙΘΌΓΙ 5. 400 ἴγα ποιθηΐ 
ΠΡ} ἋἸΠ ΘΠ ΟΣ 65, Θχρουϊθηίἃ οαοοί!, ποη ἰἀηί11ΠῚ 56. [ΟΡ] ΘΧ 500 1{ΠΠΟΓΘ. φαδηίατη 
ΒρΡογαυ θυ δηΐ.. ἴθ ο556. Τ70π486. ΠΘΟΘ556. οί ογᾶί!οη 65. 1185. ᾿Π6 1] ΘΠ ΠΟΓ ΠΣ) ΤηΔη ΘΧΒΟΙΙΌΪ : 
Ἰάθοα 6 ΠλΪΠπ| ὙἱἹ 6 γὶ πο ἀδθοί,, 51 πη 8 6 Ὲ}15 ΔΙΌ] θι15 σοηϑρογσαπίιν. Νοίδηα πη ργίοθγθα, 
Ῥαΐίγοϑ ΠΟῚ 5ΘΠΊΡΟΙ ΟΠΊΠΘΒ5 ΘΙ} 5106 ῬΘΔ]Π11 ὙΘΡΒΙΟΌ]ΟΒ 5101 Ἰπ ΘΓ ρυ οί 05 ΡΓΟΡΟΒι11556, 564 
ΔΙΙΦΠΟ5 ἃ ΟΠΠΏΪΠΟ ΟΠΊ]51556., δ ὈΓΘΥ 5 ΘΧΡΙ Πα556 : Παρ ΟΠ Δηϊδαγογίθγθηΐ 110 0ἃ-- 
ΓΙ. Τὰ [ὍΓΘ.. αὖ 515 ΙΑ ΠΟΓ ΘΧχ ΙΟηρΙ(1Ππ6 ΟΓΑΙΙΟΠΪ5. ἐδ πηᾶγοίαν ς ἃὰΐ 406 αἀθθγδΐ, χχχει. 

ΒΌΡΡΙΘΙΘ.. ἃ ἀποα ΓΘ. Θχρι!οαίαπη [πθγᾶΐ, Θχ 8]ΙΟΓΙΙΠῚ ᾿Πίο ΓΘ ΠῚ ΒΟΓΙΡΕΙ5. ΔΘΘΓΘ 
Ποη ἀμ ἁΡηί. 

906. Ἐχϑίαί ᾿πίθνΡ. Β4511 ΟρΘυἃ ΘηΔΡΓίΟ συ δπ) ἴῃ ῬΘΔΙΠΊΙ1ΠῚ {γ᾽ ΟΘΒΙ ΔΊ ΒΘΡ(Π] 1]. 
4πᾶπὶ ἴῃ ἀπ 111ΠῈ ἃ ΘΓ 15 ΤΟΥΤῚ Π]ΟΠΙΠΠΊ115. ΠαΠη. 32. ΤῊ ΠΟΙ ΟΠ 15 18 46 Θὰ ἀπ |αΐ. 
πί Δα Θᾶπη ἀο θη ἀθη 8Π}| ΠΊΔΡῚ5. ΡΓΟΡΘΠαΘΙΘ νἱἀθαίμν. 564 ΘΔΠΊ ΒΡΌΓΙἃ ΠῚ 6556 δίχα Δα υ](6- 
ΤἰΠ8 ΠῚ οοηϑδίαί. Εἰ οογίθ γρϑί!ο γοοιπὶ ΠΠΔΡ πη ἀ8ΠπΠ| 485 ἃΡα ΒΑ51Π1ππὶ δα: ἱπαδιίαίςθ 

5ηΐ, αἰ ΙΠ50]185.. Ὑ6] 5018 ΟΡΌΒΟΙΠΙ ΠῸ}115. [αἰϑι(αΐθ πη ΠῸη ΟὔΒουΓΘ ᾿παϊοαΐ. ἘΠῺῈ5 ΘΘΠΘΓΙΒ 
Βηΐ γΟ0685, ἔφασχεν,, γοῦν, συναρπαγή. [π|0 δηΐ οἵ ἃ|1ἃ γοσαθ}ἃ 1 ἃ ΒΆ511}1 ΘΘΠΪΟ ἃΌΠΟΥΓΓΘΗ- 
{8.. υἱὐ ΡΓφϑίδγθ ἃ1151ΠῚ 51 ΠΟ ΟΠΠΠΪἃ. ΟΟΓΐΘ. ΘΟΙῈΠῚ ΔΙ 8 ἴῃ {ΠΠ|π5 0015 ΠΒαΔΠΊ ΓΘΡΘΓΙΓ. 

Οἰλ]1ἃ δαηΐ. συγχατιὼν, ἀντιθολεῖ, ὃ ἱερὸς ἀπόστολος, τῆς ψυχῆς αἰσθητήριον, ἀναπεμπάζεται. 568 

4υϊὰ ραγὰ 3 ἤφο 46 411ἃ ἀσΊΠι5 ΘΠᾶΡΓἃί]Ο ἘΠ ΒΘΌΙΙ (ΒΑ ΓΙ ΘΉ515 (θίιι5. θϑί, ΠΟ Β451}1. Νὰπι 
4ποα ΡΙαΓα τορου πηι ἴῃ [ΠΟ ΓοηΘ θὰ αἰ ΠΊ416 ᾿ἰηί6  Β851}1 Ορθγὰ οὐ] οοδία οϑί, 
4 8Π} ἴῃ γα] ρα (15 ἘΠΒΘΌΙΪ ΘΟ ΠΊΘ (4115. ΘΧ 60 ΠΟῚ Θἰ ΠΟ αν ἰοίαπη Θαπη ἘΘΌΒΘΌΪΟ {ΠΡ ] ΠΟη 
ΟΡΟΙΐογΘ : 564 βϑααίιν βοϊυπη ΠΧ ἰπ ἘΌΒΘΡΙΙ ΘΟΙΠΙΠΘη(ΔΓ1]5 ΟΠΊ55ἃ []5586. 18 δυ(6 ΠῚ 
6556. ΠΊΠΠ 15. ἈΓΡῚΠΊΘΠ(Ι5. ῬΡΟΒΑΓΙ ΟἸΠῚ ΡΟβδιί, (10 5010 Π| ΡῬΓΟΪΌΓΘΠΊ5. ῬΡΙΠΊαΠ οϑί, αιθα 
Πᾶπο που θγαϊ πη. αι ἴῃ ΒΔ 5111 Θα ΟΠ 115 ἸΘοὶ(αγ. 410 ΘΔ 6 Ρ]8η6 τηᾶῃ ΡΓΟϊθοίδ 
6556 ἰοίδπλ 4.106 ὲ ρᾶυϊο βᾶσδοίον. (Δ Ο1 16. 1η(6} Πα , οἰπὶ ἰ46ΠῚ 5{{Π15.. ἸᾳΘΠ ᾿ΠΘΘΠΪΠΠῚ . 
οδάθῃι οἰἰα ΠΟ ἰηἰουρυθίαμη γαίϊο ᾿ῃ ἰοίο 561 ΠΊΟΠΘ. Ῥουϑρι ἰδίαν : δἰίθυι πη, ααοα ἃ] αυοί 

ὙΟΓΒΙΟΙΠΟΓ ΠῚ ̓ πἰθΡ γί ΟΠ 6 ΠῚ ἴῃ ὙΠ] ρ (15 ἘΠΒΘΡΙΙ 10 15 46 6556. οοηβίθί. Ῥιΐο ᾿σῚ 1 ΘΔ 158ΠΊ 
Οὔ ῬΘΔΙΠῚΪ (ΓΙ σι ΠηΪ ΒΘρί τη] Θχριαπαίίο ὈΓΘΥΙΟΥ 510 ρα ἘαΒΘ τη. απᾶπη ἃρια ΒΒ] 811, 
ΔΙΪ8 Π| ΠΟΙ 6556, Πἶδὶ {αοα 1 ΔΙῚ ἀπ δ ο(1 5᾽η{ (ΘΙ ΘΘ τὴ πη 1. ἅτ, ΡΟΡΘΓΟΘΓΙΠί ἸΔΡΟΡΊ. 

87. Οὐφάδμη ΒΆ5}Π1 ἴπΠ ῬΒΔΙΠΩΟ5. ΟΓΔΙΪΟΠΘ5., ἱπ αΌΪΡ115 ἐγαστηθηΐα ἘΌ5ΘΡΙ δα ὙΘΓΡΌΓη 
ἰγδηβοῦρία ΓΟΡΟΓΙΘΌΔΠ115., ΠΟ ΡΑΓΙΠῚ ΠΟΡΪ5.. αἱ 510 Ιο60 ΠΟίδΥΪΠΊΠ15. ΘΧΠΙ ΘΓ 6. ΠΘΡΌΓΙΙ. 
ἘΠῚ ΘΟ φιοαα6 ἴῃ ῬϑΔΙΠλΠὴ 48 ΓΘ ΘΙ Π11ΠῚ ΦαδΡ ΠῚ ΘΠαΡγδίϊο, 0 Πἷὺ ΘΙ 6ΠῈ ΠΟΘΙ ΠΊΟΔΟ 
ΟὈποχίδ 511... ΠΟῊ ΠᾺΪΏ115 ΠῸ5 ΠΊ8]6 Παϊθδί., ααὰπι ργΙοΓ 5. ὑογθὰ ἘΠΙΒΘΌΠ ΒΕ] ]ΟΙ Π.115.. αἱ ΘΕΠῚ 
Ῥ51Π8 15, 485 580. ΟΥΪΠ6 Θχουάθηήα ϑυηΐ, ροβϑίπί σοηΐθυυὶ. Ηθο ρίαν Ιθσυπίαν ἀρὰ 

Ἐπιϑθθίατη ΠῚ ἰοηβθ Δ ἹΠ|{10 : τινὲς φήθησαν ὡς ἐκ πρρβδώπρυ τοῦ Πατρὸς λέγεσθαι τὸν ψαλμὸν ἤτοι 

τὴν δὴν περὶ τοὺ ἐν ἀρχῇ ὄντος πρὸς αὐτὸν Λόγου, ὃν ἐχ τῆς οἱονεὶ χαρδίας ἢ αὐτῶν τῶν ᾿σπλάγχνών, 

φησὶ, προήγαγεν; χαὶ ἀπὸ ἀγαθῆς καρδίας ἀγαθὸς λόγος ξιρβθη θεν; ̓ Ἐμοὶ ὃξ δοχεῖ ταῦτα ἐπὶ τὸ προφγτιχὸν 

ἀναφὲ ἔρεσθαι Ἐρῤβόίοπον. Τὰ γὰρ ἐφεξῆς τοῦ δητοῦ οὐχέτι δμοίως ἐξομαλίζει ἡμῖν τὴν περὶ τοῦ Ἐπερὰς 

ἐξήγησιν. Οὔτε γὰρ ἂν περὶ ὡς ἑαυτοῦ γλώσσης ὃ ὃ Πατὴρ εἶπεν, ὅτι Ἢ γλῶσσά μϑυ χάλαμος γραμματέως 

ἐν ράφου. ἐορεῖας χάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν Ενάθοτων. Οὐ γὰρ ἐχ τῆς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους συγχρίσεως 

τὴν ὑπεροχὴν τοῦ χάλλους ἔχε ει. Καὶ πρβῖε δὲ φησί" Διὰ τοῦτο ἔχριδε σε ὃ Θεὸς ὃ Θεός σου ἔλαιον 

ἀγαλλιάσεως. Οὐ γὰρ εἶπεν᾽ ἔχρισά σε ἐγὼ ὃ Θεὸς, ἀλλ᾽, Ἔχρισέ σε, ὥστε ἐχ τούτου παρίστασθαι ἕτερον 

« 
ΤΟῚ, 1, α 



ΧΥΧΧΊΙ, 

ΧΧΧΙΥ . ΡΒΕΈΕΛΤΙΟ, 

εἶναι τὸ διαλεγόμενον πρόσωπον. Ποῖον οὖν ἐστὶ τοῦτο, ἢ ὃ προφήτης ὁ χωρήσας τὴν τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

εἷς αὐτὸν γενομένην ἐνέργειαν; ΗῸς 6βῖ, Ομίάαπι αγϑι(Γαίὶ ϑιπΐ δα ρεύβοπα Ραίγῖξ Ῥϑβαϊπιιιπι 

β'υθ οσαπίϊουηι Ῥγοπιιηϊατὶ (6 7ογῦο. φιοῖ ἴπ ργϊπεῖρὶο εγαί αρια Πειηι, φμούηιο ἴρ86 

ἔοι οα οογάδ. εἴν οὰ ἱρβὶς υἱβοογίδιι5 ργοάιαϊί : οἱ δὰ θοπο εογάθ ἜΝΕ: τογϑιηι ργο- 

αἴϊι. ΜΠ ρόῦτο Προ αὐ ργορ]ιοίϊσαπι ρεγξοπαηι τοξογοπάα υἱάθηίμν : {μι ἐπῖηι ρμοϑί αἰοίιηι 

Με) βηιοαὶ Ξε βοηιιιπίμν, πη ἰία ρίαπαηι οα νομί ποὺὶς 46 Ραΐγε παγγαίϊοπεπι. ΝΈηιιο ἐπῖηι 

6 ᾿ἰηψιια βια Ῥαίεγ αἰχογὶξ : Τήησιιὰ πηὸᾶ ΘΑΙΆΠῚ.15 50 ΡΒ. ὙΘ]ΟΟ [Θ᾽ ΒΟΡΙΡΘ πΕ15. ΒΡΘΟΙΟΒῈΒ 

[Ὁγπιὰἃ ργῷ ἢΠΙΠ5 Ποπηΐπαπ. «δἰφμίάοηι ριϊογιταϊηῖὶς ργξίαπίϊαπι δα σοπιραγαίϊοπθ οὐηι 

ποπιϊπῖνιις ποη ηιμίμπίμν. Πὶ βοημοηζνιι5 τογὸ αἰΐ. Ῥτορίογθα πηχὶξ (6 ΤΠ Θι5 ΘΕ5 {π|15 ΟἾΘΟ 

Πεο {π᾿ πόθ οπΐηι αἰΐ. {παὶ (6 οηο Πειι5. ξεἀ. Τ ηχῖξ ἰΘ: ἐα μέ πῖπο ᾿ἰφεϊάιηι 511 αἰϊαηι 
Ρεγβοπαᾶπι 6886 4μ ἸΙοηιιίίαιγ. Οιιφπαηι ἰσίίν ἀἰἱα. πῖβὶ ργορλεία, φιὶ τἰαρβαηι ϑΡΊγιίιι5 
βαποίϊ αἴηι ἵπ 56 Υϑοορὶ! ἢ ΒΑ51Π1 ἴῃ Πα ΠΟ ῬΞΔΙΠΊΠΠῚ ΟΓΔΙΙΟΠΘΠῚ 51 4815 ἰθσθγθ γ θυ. ἴῃ θᾶ 
που ἘΠΒΘΌΙ [ΓαστηθΠίμΠῈ 5υ}8 015 (Οἰ 6 γϑρογῖθί. Ὠϊχὶ βρρίαβ.. πο αἴ ΘΓΘ ἀεαδνία. ΠῚ6 

ΠῊΪΠΪ ῬΟυβ δου ΠΟῚ ΡΌΞ56. ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ (56 Γ[[55]Π|11ΠῚ ΘΕΠΊ ΘΠ] ΟΟΡΙΟΒΙΞΒΙ ΠῚ11ΠῚ ΒΔ ΒΠΠ11Π} 
ΒΡΔΟΙΪ τη] 8 ΠῈ γίθ πη ἱπηϊϑί1Π| 6556. Οὐ ΘηΪΠῚ αἰ{π αι ΒΑ 5}Ππ|πὶ ᾿ΠΈΘΓΘ 56 ῬΘΠΠΪ5 Δ] 1615. 
41] 5815 πηὰ 55 4118ΠῚ 850 115 ἀθοογααίτπν 2 Ῥοίαϊββθ Βα β᾿ ΠῚ ἃ} ἘΠΒΘΌΪΟ 56 Π 6 ΠΕ125 458 ΠῚ 
πλαίπανῖ. 4085 ΡΟ ΟΡῚ ἀἸσομαΪ σΘΠΘΓΟ διὰ ἰθοιξβοί. ΠΟῚ ἰΘΓΪΠῚ ἰπΠοΪὰ5. : 566 θη ἃ 

ΘΟΩΘΠῚ ΙΟΠ 58ΠΊ ὙΘΙΒΟΓΠῚ 5ΘΓΪΘ ΠῚ ΒΕΠΊΒΙΒΒΘ.. τ ΟΓΘΔΠῚ Υἷχ ΔΘ ΠΟΔΓ: ῬΓΟΘΒΘΡΓΓΠΊ ΟΕΠῚ 51Π6 
ΠΊΠΠ]ΐΟ ΠΟΘ οἰθσαηξίογα αἰ χίββοί. 1 ΓΑ ΊΟ5 ἰσὶίαΡ. θὰ ἴῃ ΓΘ πη8 6. ΟἰοΙοσοβ. πο ΒΒ. Π8Π15 

ΔΠΠΘΧΟΪΒΘ. ΔΡΒΙΓΓΟΓ. Ποσα5. ὙΘ]Π ΠΕΠΊΘΓΕΙΠΙ 3ὅ.. ἴῃ 410 Θὰ ΠῚ ἴῃ 5θηίθης8Π} Π) 0} ἃ ΡΓῸ ΥἹΓΙ] 

αἸἰδρας[αΥ  ΠΊ8. 
38. ΟΓδίΙοΠἾβ. 6] 85 418 Ρ5Δ]ΠΊΠ5 ΟΘΠίθϑΙ Π115 ἀΘΟΙΠΊΠ5 Πυδγία5. ἰπ ΒΑΒΙΠΔη15. ΘΠ ΙΟΠΙΒΕ5 

ΘΧρΙ ηδίαγ.. τορουϊππίπι 4υϊ6 πη ἰγαστηθηία ἴῃ (ογαθγίαπα (δίθηδ.. 554. ΠΟΠΉΪΠ6 ΑἸ ΘΡΓΒΟΓΕΠΊ, 
ΠΟῚ ΒΔ851111. ΑἸῖὰ ΘηΪ ΠῚ ἰΓ πΐπν ὨΙάνπηο. ἃ]1ὰ ΟΠ βοβίοπιο, ΤΉΘΟΘΟΓΟ 8}1ἃ.. ἃ11ἃ ἈΠΟΠΥΤΗΟ. 
564 ἸΟΟῸ5 {16 4] θὰ ἴῃ Οδΐθπα οὐϊαπὶ Δ] [ογὶ {ΓΙ Βαϊ 1. ΠΟ ἴπΠ ῸΠῸ ΒΆ51Π|0. 564 οἱ ἴῃ 
ἘΌΞΘΌΙΟ ΖΘ α6 τϑρογϊίαγ. Τῦ{γὶ ἀαΐθπλ 8] αἀ!σαητ5 5ιζ. οχ βίο ἴδο!θ σοσποβοὶ ροίθβί. 
ΝὰΠ] γα σηηθηίαπΠη {Ππ6 ἀΙΟἰΤΟΠ ΘΠ ἘΛΙΞΘ ΙΔ Π8 ΠῚ 5486 660 γοάοίθί, πξ. 40] ἀθοΙρΙαΐαγ, Ρα ΘΠ 
ἴὉΓΘ ΠΘΠΉΪΠΘΠΊ. Ουδ 46 τὸ υἱ ΡΕΓ 56 αυΐϑαιο ΡΟδδὶ Ἰπαίοαγθ.. υϑυθὰ ἴρ58 Δ βου θαπ). δπηΐ 
Δ Γ6ΠῚ Προ : ὅ χόσμος οὗτος αὐτός τε ἐστὶ θνητὸς, καὶ χωρίον ἀποθνησχόντων ἐστίν. ᾿Επειδὴ γὰρ σύνθετός 

ἐστι τῶν ΠΡ μον ἣ σύστασις, τὸ δὲ σύνθετον ἅπαν διαλύεσθαι πέ ἔφυχεν, ἐν τῷ χόσμῳ ὄντες, μέρος ὄντες τοῦ 

χόσμου, ἀναγκαίως τῆς τοῦ παντὸς φύσεως ἀπολαύομεν. Ἔχεϊ δὲ οὖχ ἔστιν ἀλλοίωσις, οὔτε σώματος, οὔτε 
95. νυγῶῆς. Οὐδὲ τι λογισμοῦ παρατροπὶ ΡΩΞΞΙ ΣῈ , ἸΟΉ Δ Ξ ΗΝ ἘΠ ΤῸ Ψψυχὴς ὁξ γάρ ἐστι λογισμοῦ τρίτοις τοτος ας τος μετάθεσις γνώμης; οὐσειᾶς ΒΕΡπ τάσεως τὸ εὔσταθες χαὶ 

ψ , , - “- 

πὸ σοι τὶ τῶν Ἰ κον ἀφαιρουμένης. Χώρα ἐστὶν ἐχείνη τῶν ἔτι ζώντων, ἐν ἢ μάλιστα εὐαρεστήσειν τῷ Θεῷ 
, ΄, - 

ὃ προφήτης χατεπαγγέλλεται, ὡς ὃπ᾽ οὐδενὸς μέλλων τῶν ἔξωθεν διαχόπτεσθα! ζώντων. ᾿Εχείνη χώρα ἐν ἣ 

οὖχ ἔνι νὺξ, οὖχ ἔνι: ὕπνος τὸ τοῦ θανάτου μίμημα, οὖχ ἔνι βρῶσις, οὐχ ἔνι πόσις τὰ τῆς ἀσθενείας ἡμῶν 

ὑπερείσματα, οὗ τῶν ἔξωθέν τι περιστατιχῶν " ἀλλὰ ΕΣ ζώντ Ὧν 9 οὔχ ἀποθνησχόντων ὃ διὰ τῆς ἁυαρτίας, 

ἀλλὰ ζώντων τὴν ἀληθινὴν ζωὴν τὴν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. Ηϊς ΥΜΡΤΕ τεῦ οἱ ἴρβε πιογίαϊϊβ., οἵ 

πιογϊοηΐην ἰοοις εξί. Οὐῖα οπῖπι ΤΟΥ ΟΝ σοηβίϊίμ{τ0 σοπιροϑβιία 65ΐ. ΟἸΉ6 Ἐ6ΤῸ 

οοπιροβίίιην βοἰυϊίμν : σὴν ἴηι ππιπο οἵ ραγξ πυιπαϊ βἴπτιβ., ἨδΘΟοξβαΥο παΐμγΡ ππὶτεγϑβὶ 
ΘΟΉΞΟΥΐ65 ϑμηιιβ : αἵ τἰΠΠ 6 πΟΉ ο8Γ ἰηιηιμίαϊο τοὶ ΘΟΥΡΟΥῚ5 τοὶ απῖπιρ. Νοφιθ οπῖηι δ8ξ 
οοηϊίαίϊοτιῖβ αδεγγαίϊο,.. πρηιθ ξοηπίοπίϊ ταγϊαίϊο. οπὴν πμὶα εαἰαπιϊίας ραεσαίμηιν {γαη-- 
φιϊπῖηιι6 εοητίαίϊοπιηι οΥἀϊπεηι ατιξεγαί. Πα Τίοηι εξί τοῖο τἱσοπίϊμηι. τὲ 56 πιαατηιδ 
θεὸ ρίαοίξεγιπι Ῥγορμεία ργαφπιηίαί: μὲ φὶ α πείίο οαίγαπεο 6 παηῖεγο εἰσοηίϊμηι 
αὐϑβεϊπαοηάι3 511. Πία γεηὶο εβξ. ἵπ χιια πειιθ ποα. ποῆι6 80ηλπιι8. πιοΥ 5 Ἰηιαηο.. πδήι6 
εἴδει. πεηιι6 ροΐι8.. ἴῃ βΥηιϊίαίὶ 5 ποϑίγ Γμϊοἰηιοπία.. πεὸ φμϊάρίαηι δογιιῆν 4 οαἰγιπβοοιι8 
ηιοίοβίϊαπι οΥ̓οαπί ; 864] Υϑηὶο τἱσδηΐζίμηι.. Ἠ66 ΡΘΥ͂ ρεσσαίιηι πιογϊοπίϊμηι., αἵ τόγα εἱία εἴνοη- 

{πηι ἵπι ΟἸγ βίο ὕ65ιι. ῬίαΓα 41 46Π| ΓΘροΡ  απίαν ἴῃ ΒΆ51Π0: 564. φαίη τοϑεπθπ68 5ϊηΐ Πδρο 
᾿Ρ5ἃ διοίουὶ 50 ἘΌΒΘΡΪΟ.. ἀ ]ἔδ Πα] ΙΟΟῚ15 6556 υἱχ ροίθβδί. ΝᾺΠῚ ἀθθϑξα τηΐα [πῃ σΟΠΠΊΘη-- 
[ΓΙῸ 60 416ΠῚ ἴῃ ἤΠΠῸ ῬΞΔΙΠΊ11ΠῚ ΘΟΠΒΟΡΙρ5Ι: ἘΠ5ΘΌΪΠ5΄. Υ6] ΘΧ 5018 ΘΟΠΊΠ]ΘΠ(ΔΙ1Ϊ ὈΓου ίαΐθ 
Ῥαΐοί. 718π| αυὰ ἀ6. Πος ἔγαϑτηθηίο 5 [[8Π|. Ῥϑιιοὶβ ἀἰσοπάππ). ΑΓΌΙ ΓΟ ἀϑοϊξπὶ [ἃ 6556, 



ῬᾺΞΕΑΤΙΟ. ΧΧΧΥ 

Θὲ ἢ οχ 1 Πβθ ΙΔ η15. ἱπίψαὰ ἢϊᾶηι Θχρογίαίτιπ). ἰὴ ἀίθῃη πο 5ιβριοδπϊ ΤὩ]Πὶ ἰηίΐ 
Οδπδ Τη}{85. {Γ65 ἰδηΐα πη ἃ αιιδίιιον ῬΡΟΙΌΓΑ μη. ῬΓΙΠηἃ οϑί, {πο ΒΑβ,Π1π5. {πο γὸ οἱ 
ΙΆΒΟΓΘ ἀρίαξραίι5., Ὀγονιίαί!, αὖ ὁΘχ ᾿ρϑὰ Ῥβάϊμηϊ Θχρ]ηδίίοπθ οοηβίαί., βίμαογοί {δ πη 
ΤῊΔΧΙΠΊΘ : Π6Ὸ ῬΓΟΪΠΙΘ. ΠΉΪΡΠ Ὑἱάθυὶ ἀθυθαί, 51] ΒΔΒ1Π1π5 τί ἃ}185., οἱ Πΐο Φαοαιιθ ῬϑΔΙΠΊΠη Ὑίάο Νοιι;- 
ΠΟ ΟΠΊΠΪΠΟ ΘΧροϑαοῦΐ. ΑἸίθγα., α0 8 Ροβίαιιδ Π) 5ΟΡΙρίου ΟΠ Θ ΠῚ] ΠΟΠΊΪΠΠΠῚ γἱζαπη {γἰθι15 μυλιέεος 
ΔΠΠΟΙΠ ΠΘΡ ΟΠ Δα θτ15 ἀβΠΠἰν", Π]ΠΠΟΤΪΠ 5... 5ΘΟΙΠῚ ἰρ56. ΠΟῸῚ ΘΟΠΒΟΠ(ΙΘΠ5., ΘΟάθιῃ ἴῃ 
Ιοθο αυΐπαμθ τθοθηβθαί, ἰθπηρ5. ἀΘη ΟΠΪ5., ΔΟΘΟΙΠΠηοαίαπη Δ] ἀἸ5ο ρ! 1 Πὰ5. ΘαἸβοθη 5 
ἐοἰαίθιη , ἃΠΠ05. ΘΡΠΘΌΪΟΒ., δαί πη ὙἹΡΊ]ΘΠ., Βοπθοίαίοιη. Τογίία, ἀπο (πίυπη ἃΠθοϑί αἱ ἤφς 
Ἰηΐθι 886 Θοῃθγθδηίΐ., πὶ ροἴϊ5 ΤΟ π΄ γ6 ἃροιίο γἱἀθαηίαν. ΤΥΐὰ Θηΐπη αἰΐ Ῥανα : ὀγορίαηι 
6886 αἸϊηιαηι ϑιια1 αὶ ἨιΟΥ 6, ΟΟὐἰο8 8:08 α ἰαογη 8. ρθ165 ἀθηϊηιι6 505 α ἴαρβι; 4 5ἰη- 
δ ]ὰ ὈΡΘΥΠΘΡ 4] 46Π1 τι ΓΘΙΙ 05. ῬΑ] ΠηΪ ὙΘΓΒΙΟΙ]ΟΒ, 566] ἃρίθ θχρ!ϊοαγαί ΒΔ5}1ὰ5. Οὐἱα 
θ᾽} ΟΡ ΙΒ. (ἰξ πηυ]ία οἰ ας Δα ΘΧρ ΟΠ γϑυβιπὶ {Ππ|π|. Ρίαςοθο Ποηιῖπο ἴῃ γοσίοηο 
υυογιι., ΠΌΘΙ τἰροίρ γαἰθί μα! πασῖι5. οἱ Δ]Π]Ο αὶ αἀδίαςσαίι5. σοηϑα]ο οτηΐβογαί . ΝᾺΠῚ 
ῬΓΘΟΐ ΘΙ ΠΊ 1558 ΠῚ 6556 (6 1Π0π5(11ἃ ΘΧΡΙΔΏΔίΙΟΠΘΠΊ ὙΘΡΒΟΡΙΙΠῚ ΠΠΟΓιΠῚ. Ῥίαρονο Ποηιΐηο οἷο., 
Πᾶπα ἀμ 10 ἱπαϊοίο οϑί {Ππ4, χαρά θᾶ, αἱ 5βοϊθγθί., ἰηίθι' ΘΟΠΟΙ ΟΠ 1ΠΔ ΠῸῚ ΓΘΟΪ ΑΙ. 
Ουδγία ἀΘΠΪΖ16 ΘΕΒΡΙΟΙΟΠΪ5. οδιιδὰ Θϑί, απο ὙΘΓΙΒΙ ΠΉ1]16. πη ἢδί ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ ΡῈ ΒΘ ΠΊΟΠΪ5 
βία] Ο5] 55: 1 γ ΘΔ 1}}15 ἹΠΊΡΓΌΡΓΙΙ5 οἵ 80 δὰ ἸΟαΠΘΠΑῚ ΡΟ] ΙΟΓΘ ΔΌΠΟΓΓΘΗ 115 Π511ΠῚ 6556. 
Οἰ8. Θη1Π} [Δ 0116 ογθᾶάδΐ γοσα θυ πὶ. ἀποόολὴ, ἃ 15851}10 86 Πα 6556. Δ 5 ΠΟΔΉΘΙΠ 
αἀΘης1 ΠΏ ΟΥ̓ ΕΠ], ΟἸΠ] ἰϑη6η ΡΘΓΡ 856 59} Πο οί ΡΟί5. ΘΟΙΓῸΠῚ ᾿ΔρΒαΠη δίχα ΔοίμΓ8Π| 3 
Αγθιίγου: ΒΑΒΙ πὶ ΠΟ ἴῃ ΙΟΩΟῸ προδολὴ ΠΟῚ ἀπούολὴ 5ΟΓΙΡΙ ΠΡ ΕΠ [αἰ556 ὅ. Οὐ φα04 ὙΘΓΡΌΠῚ 
ἔνι ΒΘΘΡΙ 5. ἴῃ ΘΔ 6ΠῚ ΡΟΓΙΟάΟ γαρθίϊιπι ᾿ΘρΊΠη15. 4ποα (ἀπο η (ΠΠΠ60116 51 ἰπ ΒΔ5111 ΟΡΘΓΙ 5 
ΠΟ ΘΟΠίΓΟΥΘΙΒΙ5. 56Π161 δ 15 ΓΘΡΟΓΙΡΟ ἢ Ταηίηθ [δοϊθθαΐί ΤΠΒΘΌ1 πὴ ΒΆ51Π15.. αὐ ΟΠ 
Ῥοβδοί 1056 46 5110 πη] ]ΟΓἃ ΡΓΟΪΘΡΡΘ., ΤΙ ΠΘΓΙΐ (ΔΘ ἘΠΒΘΌΙΔΠΪδ. αἰ} ΝΟ ἀπο ἸρΊ υΓ 
ααίΐίη ἰοίαμη {Ππ4. ὃ κόσμος οὗτος αὐτός τε ἐστὶν θνητὸς οίο.. 8δ( ΠΠ6ΠῚ τιδ4ι6., Δα! πη} 510 ἃ 
ΠΡΡΆΓΙΒ... 4] ἀξ ΟΥΑΙ ΪΟΠΘΙη ΒΆ51Π1 Ρ]ῈΓῚ5. γθπαθγθηΐ., ΘἃΠΊ ἈΠΊΡΠ]ΔΠἀΔΠη 6586. ΟΘΗΒΟΘΙΠΐ. Τιεκο ποτ. 

ῬΙπιΘθαηΐ ΘηΪΠ) ΠΟ, 51 ᾿πῃρου θοία υἹθΡθίῃ δὲ πη ποᾶ,, ΠΊΪΠΟΡ5. ΘΒ [ΠΡ Θίτ ἃ ΘΠΜ ΟΊ. ᾽ὰ ῬϑαίπλοΣ 
5ΔΠ6. ΠΟ ΡΔΓΥΔΠῚ ΙΓ ἰΙ ἃ Πη [1 ὈΓΑΓΙΪ5. ΠΟΘΙ Δ 6556. Ραΐο, (αὶ ΟΓΔΙΙΟΠΘ5. 84|1ἃ5 ἴῃ ΔΙ1ΟΒ τοπὶ τῆν 
ῬϑΔΙΠΊΟΒ5 , ΠΟΤ ΙΠῚ ΦΠΟΘΘ. ΠΟῚ 51 Π9Ὲ}}} γΘΓΒ115 ΘΧ ΡΠ ΟΔ ΗΠ, ΠΟΡΪΒ ἱπίδοίαβ ΓΟ ΙΘΓΙηΐ. ἘΞπτς 

99. Ιηΐογ ῬβΔΙΠΊΟ5. 705 ἃὰΐ Θχρίαηαν ΒΆ51Π15. δὰ ΘΧΡΙΔΠᾶ5586. Ρυ αίαι. Ὁ] {1Π|0 ἸΟ6Ὸ 
ΓΘΡΟΓΙΓαΡ ΘΠΔΡΓί]Ο αι 8Π| ἴῃ ῬΘΔΙΠ. ΠῚ ΟΟΠίοβι απ ἀἰΘοΙ πη α Δα πίμπμη. 564 Γρστηθηίᾷ 
ΟΠ Πἶἃ 488 Θχ πᾶ ἱπίθρργθίδίοπθ ἴῃ ΟΟγαθεΙ Οδίοθπᾶ οἰζαηΐαν.. ΘΩῈΘ ἃ ἴῃ ΒΌΡΘΙΙΟΡΙ ῬΒΔΙΠΊΟ, 
αἸγθυβῖβ. βου ρίουθ5. ΠῸῚ ΒΆ51Π10. {Ρππίαν. ΕΓ, αὐ γϑγυτη [αίθαν., πο] ]Πὰΐ ΔΗΪΠΊ115. τί 
ΠᾶπΠΟ ΘΠΔΓΓ [ΟΠ ΘΠῚ ἴῃ ΒΡῸΓ 5. δίαιιθ Δ] 6 ῚΠ15 ΡΟΠδιη. Νάπη αὖ ᾿πΠ(οΓ1Π1 46. οτἰθ 5 (Δ ΟΘΔΠ1, 
(υϊα 5101 γα ΠΠὰα : ἀλλ᾽ εἴθε κἀμοὶ γένοιτο πιστεῦσαι ἀξίως, ἵνα λαλήσω νῦν τῇ ἐχχλησίᾳ τοῦ Θεοῦ 

τῇ μεγάλῃ ταύτῃ πέντε λόγους ἐν τῷ νοΐ μου, «δε εἰπαηι οἱ ηυϊυὶ σοπέϊηηαί ἀϊφηθ ογθ(16γ76., εἱΐ 
πῆς πιαφη [υυὶο [οὶ θοοϊοδῖ υοῦϑα χιηηιι ἴηι 8θηϑιν θι60 αἴσαιη ἢ ΟΘΡίΘ ΠΟῚ ἱπΠ] ΓΙῸ 
ἁαἀαϊίαμπη οϑί ἃ βουρίογα., χαὶ μηδεὶς χαταχλευαζέτω τὸν λόγον, ΛΈ σινβηιμαηιν ἤπιγιο ἰγγϊάθαξ 
βογηιοπθηι. Οὐ οπίπη ἰπης [δοίαμη 510, ἤθβοῖ0 αυ] 461 : 564] ΡΓΟΠ6 5610 ΠΟΠΊΪΠΙΙΠῚ ΘΘΠῈ5 
ΠῈΠῸ ἰΐα ΘΟΠΊρΡΑΓ Αἰ ΠῚ 6556. αἱ, 51 415 ΠΟαΪΟ ΠΟ 6 ΠῚ ἰηΐθυ ΘΟΠΟΙ Ομ Δα τὴ αἰ οοΓΘί,, ΓΕἸΒ115 
ΠΟΠ Ρᾶιοἷβ ΘΧΡΥΪπιθγοίι". ΤΠ οᾶ5. ἃΟίο ΘΙ. ἀαΙ σΠΊπ6. 16 {αἰ γδίϊοϊηο ααοαάδηη [ὨΓΟΓΘ 
οοποϊίαί πὶ ΘχοαπΊα556. ἀλλ᾽ εἴθε χἀμοὶ, οίο. 564. 4ιϑηη Δ]]Θππτη 511 ἱὰγ ΘΙ απ} {Ππ4 ἸΟΦαΘΠαΙ 
σΘΠΠ5 ἃ ΒΆΒ1ΠΙ)Ι τ ΟΡ θῈ15., ΠΘΠΊΟ.. (αἰ Υ6] ῬΓΙΠΊΟΡΙ ΡΒ. ἸΔΠΓ5 ΠίΓΙΘ μη 118Π| ΒΔ 5118: 
(Δουηα 1 ρυΠου ἐπα ποι φαβίαγογιξ, ἰσποναί. Ν ο ἀθϑαηί 4118 ἴῃ ἢ ΟΡ ΔΙΙΟΠΘ; 4 ΡἢΓ 5] Τὴ 

ΒΆ51Π1 οἱ βί {πη μηΐππ15 βαρ ηΐ. Ομ απο] 5απί 8, τί ἀναγκαστιχώτερον. - -- οὐδὲ ζυγομαχῶσαι 

τὸ τί ἐστι. ὙΙΔΟΥΙ αυϊάθηη ροβϑαηΐ ἤθθο ἸΘυίογα : 564 τη0]{0.,. ΟΡΙΠΟΓ ΘΡΆΙΠ5. οϑί ΠΠπ4. 

τουτέστι, διψῶν ἐπὶ τὴν διὰ τοῦ μαρτυρίου τελείωσιν ἔρχομαι, 00 68ί, 5ϊ{1618 αὐ πιαγίῃγιὶ σοηδιηνηια-- 

{ἰοποηι οσοπίοπαο. Οαπὶ δηΐτη τη{{15 Ἰοοἷβ Ἰοαααίι5. 510 ΒαβΠΠ5. 46. ΟΠ ΓΙδίὶ ΠΟ ΠΊ]ηἱὶ τηοργίθ, 

Θ.ΠῚ ἰΔΠΊΘΗ ἘΠΊ ΔΠῚ γ06 6 ΠπδΡίΥΓΪΪ Ἰ1511Π} 6556 ΠΟῚ ΔΙ ΓΟ. ΝΘΑΙΘ ὙΘΓῸ (ἰΒΒΙΠ]]ΔΠΈΠΩ ; 

Ὁ ΓΆΑΕΙΘσα 48 Δἀ ποίαν! ηλι5 101 Δα Ρ. 903, οἱ ἀποδολῇ ἸΟσΘ ἢ π|ΠῈ 6556.) ΠΟῚ προθολῇ,, 54 {πὶ {101 ρᾳ.6 11.171. 
ε α. 



ἴκρθρε πῆι, 
35. 

ΧΧΧΥ, 

ΧΧΧΥῚ ΡΕΈΚΑΤΙΟ. 

ΠΠὰπὰ ΙΟΩΆΘ μα Ϊ πηοάμηι,, ἐν τῷ χατόπιν ψαλμῷ, 40] ἴῃ ᾿Ιδ0 οΓαίίοπο Δ ΠῚ 18 οϑί, ΒΆ51}Π10 

ΡΟΓΩΙΔΠῚ (ἈΠῚ ΠΠΔΓΘΠῚ 6586. : 564 ἴη46 ΠΟῚ 56 υϊίαΡ., αἱ ΒΑΒ,Π115. Πυ]115 ΘΧΡΙΔΠΔ(ΙΟΠΪΒ5. ΡΆΓΘΠΒ5 

οἷ ; 564 αἰΐθι' αϊν5., 4] θα} ἱπη]ἀγὶ βία πθνιῖ. (οί ογ ΠῚ ΟΠ (ΟΠ 8 ΠῚ ΡΟ Ποῖ 5. οοη- 

(Θμάογ ποῖο. Ομᾶγο δὶ 45 πᾶπο ΟΓΑἰΙΟΠΘπῚ 5110 {γ!θαθ ΓΘ. γ θυ δ, ΡῸΡ πη6 Ιϊοοί. 

πιπὶ ἰᾳ οἰϊαπι δίψιιθ οἰϊαπὶ ΤΟσῸ , οἱ ΠΗΪΠΪ ααθαιθ., 44 βθη(ἰὰπὶ αἰσθΡθ ᾿ἰοθαΐ. Εἰ 

4αομἶαπι πηᾶρτιὶ ἰηίο δύ ΠΟ558 4] (ΡΠ ΘΠ τιΠι 51} ΒΆ ΠΟ 5 ῬαίΡαΒ.. δαΐ ποη {ΓΙ ΒΘ ΠΑ ΙΠῚ 

ΘΠ Πα πὶ ΡΟ ΒΕΓ Πραπ 4085 αἰχὶ. Ὑ6]1πὶ ἰο αν. Θχ 5110 4 ΪΒ4116. ΔηΪΠηΟ ΔΗΪΏ1ΠΊ Β ΔΒ} 

βρθοίοί. Νϑηῖο., ὈΡίπον', ΓαἰαΡ15 θϑί, αἱ] ΠΠΠΘ θυ Υ6 1 ΡΙΑ ΟΊ ΑΙ 5. ΔΌαΙΓΘ., πη ΧΊΠΩΘ 5] 1(ἃ 5. 

(ἈΘαΠπ5.. αὐ ΠῸΠῸ ποροίϊο ἰᾷ ἀθάθοουβ Υἱΐᾶγο ροϑϑὶί. Οὐδπηι διΐθμη [Δ 0116 [πους ΠΟΠΊΪηὶ 

οΟρίοβἰβϑίπιο ΒΆ51Π0 Δ] 16.715 ῬΒΔΙΠῚΪ ὙΘΥ βίοι ]05. 5'Π6. ΟΡ Δ ΙΘηὰ ΘΧΡΙΪΟαΓΟ., ἱπάθ ΘοΡίο 

οορποβοϊίαν, αι γ6ὶ πηΐοιιβ ῬΒΑΙΠῚΪ ἀθοῖπηϊ ΦυδΡΕΪ ὙΘΡΒ ΟΊ] 15 ΘΟΠΟΙΟΠΔΠΪ ΔΠΊΡΙ 55] ΠΊΔΠῚ 

τπηδίου πη οἱ ἀθάθειί. Μο5. οϑί Ἱπαϊβθυίογαπη ἀἰβογίοβθ ΘΟΠΊρΡ ΓΘ : 564. ἀἰβουίϊ ᾿πα Ἰβθυίοϑ 

ΟΡΙ 5. ΒΡΟΙ ΓΘ ποὸη μβογαηΐξ. ΕΠ αυϊάθπη ποδβίγα ἐθίαΐθ υἹ 46 Π1115 ΟΡ ΠΊ05 ὉΟΠοΙΟΠδίογοϑ ἃ ἢ 

Ἰη!Ἀοα Πα 15. 4 544πὶ ἀιοί 6 σομηρ Ρὶ : 564. ποπάπιηι ΘΟΠΓἰρΙ:, ααοα βοίδπι, αἰ ΟΡ ΠΗ 

οὐποϊοπδίογθϑ σου τίη ᾿πἰδουηἋ05. Ἐδίθου ΠογῚ ροίαϊ556. αἱ ΒΆΒΙΠΠ|5, ΟΡ πογαπῚ ογαίο- 

ΓΠΠῚ ΘΧΘΠΊΡΙΟ,, ἃιΐ ἘΠΒΘΌΪαΠῚ ἃ ἃ] ΠῈ ΠΙΙΘΠΊΥ 5. ΒΟ Ρ(ΟΓ ΠῚ ΔΠΓΙ ΠΟΛ 6 ΠῚ ἰπηϊαίιι5 511. ἃ0 

οἰβαιιθ ΔΙ ψὰ5. βοηίθη(α5. ΠδΌβουΙζ., 4185 ΟΡ ΠΑΡ 5110 Π]ΟΔΟ : 5644. Βαβι! πη (πὶ πη ἃ 84 

γΘΓΡ.ΠῚ ἃ ἘΠΙΒΘΌΪΟ Β.ΠΠΊ515586. ΠΕΠΊ]Ι18 ΠῚ ΠΙΪΠϊ ΡΘΡβυϑά 0 00. Οαΐδ Θηΐτη [Δ 0116. ΓΘ ΘΡΙΐ 
ΒΑΒΙΠΌΠῚ., Ποιηΐποπ νἱο] σοί. 41 ἰᾷπιὶ ΟΟΡΙΟ56., ἰὰπὶ ἀοοίθ, ίδιη οἰοσδηίοῦ 46. ΒΡ ΓΙ(α 
βαποίο ἴῃ (οί ἀποθ5 1} γ]5. ἀἰββογαϊξ, ᾿ρϑαμη (ἀΠΊ6Π., οαπι αἰγὶ πιἑαίθιη ϑριγ 15. βα πο! 510] 

ἀθοΙαΓ ἃ ΠὯΠ| ΡΓΟροπογοί, δα ἘΠ ΙΒΘΌΪΪ σΟΙΠΊΘΠἑΑΓῖΟ5. ΘΠ ἘΠ 556. ΘΧ Θἰβάι 6. ΡοΓΠ]ἃ δ 
ὙΌΓΠΠΠῚ ΒῈΓΓΙΡ 556: 4416 ἴῃ ΓΘ ΡΘΡΠΠΔΠῚ [4 01}}}. ΠΟ 6ϑί, ἴῃ Θχρ!]οδη 0. ὙΘΓΒΙ0110 βοχίο 
Ῥϑαϊπι βϑοῦμαϊὶ οἱ ἰτἰροβίμηῖ. ΕΓ πο ΦΌΟΑΙΘ γογθα, ὅ χόσμος οὗτος οἰο.. 4 ἸΘσπηίαΓ ἴῃ 
ἰηἰοΡργοίαίοπθ Ῥϑδ]Π}} ΟΘ πη Θβί 1 ἀΘΟΙ πη ἀΟΔΡΙΪ, ἰδΠη ρου ίΘ ΠΡ ΓΔΡΙΟΓπὶ Δ αἰ ἈΠ η ΠῚ 
οἰθιξ. αἱ θὰ ἴῃ ΓΘ ΠΟΗΊΪΠΘΠῚ [Ὁ}}} ῬΟ556 ἃΡὈΙ ΓΘ αν. Αἰ αἸσθί Π1115 : Ογθα 16 φα 6 ΠῚ ΠΟῚ 
οϑί Βαβι πὶ ἀπὸ Πφς [Γᾶρστηθηία ἃ) ΠΌΒΘΌΙΟ πη{π8έ11ΠῚ 6556 : 564. ΠΟῚ [ἃ ἱΠοΓΘ 0116 οϑί 

ρϑίχη ᾿ ἃ χιφάδπη ἰοοὰ ΕΙΒΘ Δ πᾶ 5115 ἃΠΠΟΧιΪθ56. 504 5ἱ ἰΐὰ δέ, ἱπ46 ΠΘΟΘΘΒΆΡΙΟ 
βοααϊίαν, αὐ ἘΠΒΟΡΙ πὰ ΒΔ 5118 Π15. ΠΟῚ ΠΠΠΊΙδπῚ αἰ(οχτθγίηΐ ΠΠΡ ΓΙ]. ὙΘΡΙΠῚ 51 56Π1|6] 
ΠΡΓΑΡῚ ἀορυΘΠΘ πα ἀδηζαγ ἴῃ ΟὈ]Ρἃ., 4ΦΟΙῸ 8 ΠῚ ΟΕ ΟΠΊΠΙΠΠῊ Γἰ 1106 ἃ ΠΟΡΪΒ (ἸΟἱ ΠΟ ΡΟΒΒἰπί. 

Ἠδο δρὸ ταίίοπο Δ ποίτ15 ΒΟΥ 5 αἰχὶ, ΠΆΠΘΓΘ Τη6 ΡΓῸ Δα ὰπηθηίο ΠΡ ογαπι αα]ἀ4α ἃ 
ΟΧ ΌΒΘΌΙ ΘΟΠΊΠΊΘη ΑΓ 5. η΄ ΒΔ511}1 ΟΓΔΙΙΟΠΟ5. 84 ΘΓ 1 1ΠῚ (ΓΔ ηβἰαί πη οϑί. 5604. αἱ 4υΐβα 0 
ΠΊΘΙΪ 5. Θὰ 46 ΓΘ ἡπα!οοί, συ] ]Π} Ιοραΐ ἀϑϑί 6 σθημΠἃ ΟΡΘΡὰ ΒΆ51Π|: Ιοσαΐ ργφ βου πὶ ρΓ- 

ΟἸάΓα5 {Π85 ΟΥ̓ ΙΟΠ65.. ἴῃ 4ΌΪΡῈ5 ΦΌΟΘΘΠ ΠΟΥ ΓΘῸΠΙΘΠζΠ) (8 ΠΊ ΘΟΡΙΟ56 ἰδ Πη416 ἴδ 0116 ἰγδοίδί,, 

ΘΕΠῚ τἰ (ΘΠΊρΡι 5 46,556. νἱἀθαίαν. ΠΟη ΙΟ]ΊΘΏαΙ πηδίθγϊα. Το σαί [ἢ ὈΓΪΠΊΪ5 ΟΓΑἐΙΟΠΘ ΠῚ ΘΔΠΊ.. 

4υ8 ἰηίοι' αἰγογβαβ ΦθοΙ πηὰ ἀαδΓία Θϑί., 48 ΠῚ 51] ΠῚ ἱπηρὰΓαίιι5. ἃ΄ ΠΟῊ 1ΐα ΠΕ] (1ΠῚ ΡΓίτΙ5 

84 Ροριαπη ΠᾶΡυ δ : ἀξ ἰἁπηθη 1] θη 1η1., 4 οἱ ᾿ρ586 ον ί ἀἸοθηαΪ ορίϊπηι5 Τηδρδίρι", 

(απίπη} ἴῃ Δα ΠῚ ΓΔ ΟΠ ΘΠ) ΓΑΡαΪζ., τ ΘΔ ΠΊ ἃ ΒΆ51110 ΠΊΠΠΘΙ5. ΘΧΊΠΪ ΙΟ00 ΡΟρΡΟΒΟΟΙί. Τμαρδί 
ΓΔ ΪΟΠΘ ΠῚ Υἱ βιὰ [θΓ 8 ΠῚ. Οἱ ΠΠηΘΠῚ ᾿ΠΠΡΟΠΘΡΘ. ΟἸΠ] οοσ!ίαγοί,, βαθι(0 οἱ ῬΓΦΙΟΓ 
Θχϑρθοίδι πη] 46. απ 048ΠΊ ΠΟΘ Πα]0 ΔΑΠΊΟΠΙ 15. (8Π| ἃρρΟβίίθ ἰη 6 οἰοραηίου θὰ (6 

οδἰαμηϊαΐα Ἰοαα 5 οδϑί. αἰ 4|06Γ ΦΌΪΥ5. Ὑ6] ΡΓΔ(Ι551Π10}5 τη θ] ογὰ ΠΙΟΘΓῸ. ποη ροἰαἰδδθί. 

ΕΠ. αιιοά τηᾶρὶ5 δα ΓοΙὴ ΡΟΓΓΠοι, ᾿Ιδρᾶΐ οΓ [ΟΠ Θ ΠῚ ἰῃ ῬΒΔΙΠΊ11ΠΊ ΠΘΟΙ πη 1Π} (δι ΐατη., ΘΙ ρδη- 
{551 Πγ8 1 181 4] άθιη οἵ ΓΘ 0015 ἃ0 ὙΘΙΌ15 ΤΟΙ  Ἰ55]ΠΊὰ 1 : οἱ (πη θη ο]115 ῬϑΑΙΠῚΪ 0. δαΐ 
{τὰ γϑγθὰ ἰαπίαμη αἀἰσοπαϊΐ οορίᾶπη ΒΆ51110 51 Π}]Πἰϑίγανθρο. φρο 4] ρᾶα]0 δἰ(θηΐιι5. 60Π-- 
5 ΠΘΡαυθυῖί, ΠΊΘΙ 5. ΟΡΙΠΟΙ., (6 ΒΆ51110 Θχἰ βίη} 1, 4αδπι τι Ραίοί ἰδηΐιπι ἃ0 (Δ! θη 

ΥὙἹΓῸΠῚ., ΠΙΒῚ ἘΌΒΘΌΙΠΠ) ΘΟΙΠΡΙαϑϑθί., Ραμ 005. (0564 8Π| ῬΒΔΙ ΠΊΟΥ 1ΠῚ ὙΘΙΒΙΟΪΟ5. ΘΧΡΙΔ ΠΡΟ 
ΠΟῊ ΡοΟί 1556. ; 



ῬΆΔΖΕΛΤΙΟ. ΧΧΧΥΠΙ 

5. ὙΠ. Ρακοα φάη. γι ποίαγὶ ἀοϑοηΐ ἵη, Ῥβαϊηνὶς 1, 7, οἱ 28. 

40. Απηίθαμδπη1 δα 8ἃ}1ἃ {ΓΔ ΒΘΔΠη05., Πδαα 1Ππ{1Π16 6556 1! σἂν Π1115 ΠΟΠΉ ἃ Ὠἰο Δα ποίαγο. 
ΝΟΠΊΟ ; απο 5οίδιῃη. ἀυθιίαί, πρὸ ἀπ ΠΡ] ρΟ556. ΔΙ ὈἰγΓοῦ υαϊη ΟΥαίΟ Θὰ, αι ᾿πΐο 851 
ΟΡΟΙἃ ΓΘΡΘΡΪΓαΡ ἴῃ ῬΒΔΙΠΊΠΠ ὈΓΙΠΊΠΠΊ., ΒΔ51:1}} γΘ6 Γ6 51. ἘΠ᾿ ἰδηθη γϑῦθὰ 1118, πάντα ὥσπερ 
ἐν μεγάλῳ τινὶ καὶ χοινῷ ταμείῳ τῇ βίόλῳ τῶν ΨΨ αλμῶν τεθησαύρισται, 4185 ΄ἴῃ ΒΔ5111 ΡΡΟΟΘΠΊΪΟ Ὅς φυοάααι 

Ιοσπίαγ., οαϊία φαοαια ἰῃ ἘΠ ΙΒΘΌΙΪ ἴῃ ῬΒΔΙΠΊΟΒ. ΡΓΟΪΟΘῸ ἱπγοηΐμηι5. ΕἸ χθυϊηΐπθ ἢθο οΧ ΤΕ Ἐακο 
ἘΠΒΘΡΙΔηΪδ5 ἴῃ ΒΆ5)Π8Πηἃ. ἃπ 6 ΒΑΒΗΠΔηΪ5. ἴῃ ἘΌΒΘΌΙΔηἃ., ΠΌΘΟΥ Ροίοβί. 56, ααυδηίιπη 

ΘΟΠΪ]ΘΟἴ ἃ ΔΌΘΙΓΟΓ, 6 ΒΆ51|Π1 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘ ἴῃ ἘΠΙΒΘΌΪ ΡΓΟΪΟΘῈΠΊ ἰγϑηβίογο. ἘςΘηΪηγ συθυθὰ 1ΠΠ| 8 
ἴῃ ἘΌΒΘΡΙΟ ΘΟΠΠΘΧἃ 6556. ΠΟ ΥἹΑΘη(., ΠΟΩῸΘ ΟΙΠῚ ΡΓΘΟΘΘη{0 015. ΠΘ4ῚΘ ΟΠ 5.|056- 
4αθηίριι5. : οοηΐγᾶ, ἤῶθο ᾿ρ8ἃ ΠΡ ΠΟ6. ἀρ ΒΑ5ΠΠππῚ Οαπὶ ἰοία ΓΘΙΙὰ ΟΓαἰΪΟΠ 6. ΘΟΠΟΓΟΓΘ 

ΡΟΥΒΡΙ απ 65. Οποα δἰ(ἰποί δ Ογ ΟΠ 6ΠΊ ̓ ῃ ῬΘΔΙΠΊΠΠῚ 50 Ρ(ΠΠ]11Π1. 411 ἴῃ Β4511} Θα ΟΠ 1- 
Π5 5θααϊία.. ΡΟ ΠΟΡΪ5 (αἰ, αοα ἴῃ Θὰ ΠΕ] ἀθρι ΘΠ ΘΠ ΘΓ ΠΊ115. ὙΘ δ σ! πη ΠΟΙ]. 
Ιὰ οϑί. 6] 8 ογδί!οη 8 1πΦ 86] ΡΟΡΌΪαΠῚ δ Θίι. ΟΠΔΊ ἰδηθ ῃ Δ]106111 58{15 οσοηδίθί ΟΠ Π65 
ΒΔ511 ἴῃ ῬϑΔΙΠΠῸ5. ΘΓ ίΙΟΠΘ5. 86 ΡοραΐαΠπὶ Πα (ἃ 5 6556. ἘΠῈ5. ΤΟΙ ΓΑΓΟΠΘΠΊ ΓΘ ΘΓΘ ΟΠΠῚ ΠΟΠ 

ΡΟΒΒΙΠΊ5.. ΘΔ ΠῚ αἴβοθγθ ἃ βϑρΟΙ ΟΡ Ὲ5. ΟὈΡΙΠΊ05. ΠΙῸ4, παρὰ τὸν χτίσαντα, “αοα ᾿ΘοΙ(αΓ ἴῃ θς υἱ ργα 
ῬϑΑΙΠΊΟ 98, Πιιπ]. 2, Δ]Π0 ἃ Ὁ 4115 ᾿πίουργθί ι15 ΟΧρυβϑαπὴ δϑί : απὰ 46 γὸ ρϑιιοὰ ἀἴσογο λον 
Π|Ρ6ί. Ουρά αἷξ νἱν γα 55] ΠΊι5 Τα ϑοι15 ἴῃ 5815 δα πο ῬΒΔΙΠΊΠΠῚ ΠΟί5., ἀπποὸ5 Πἃ5 ΑΡοβίοι! ον. τ. 25 
γΟΟῸ5. ἰίὰ γϑυίθηαδθ 6556. ργωίογὶίο Οὐθαίογθ., ἴῃ 60 5θαπαίι5 δέ ἨΠΑΡ ΠῚ. 4αϊ ἰηΠ|0 
ΠΡΓῚ 19. 46 Ττη. γοῦρὰ Αροβίοι ποὴ 8}1{6Ρ τϑάαιαϊί. ΝἝΟ ΟΡ 1ᾳ 5οΙθτα. ῬΓΟΡΔΡῚ ἀθροθέ 
Θ] α5Π1041 ἱπίογργοίδίϊο, «αοα 58 ποι ββί ηππη (ΟΟ Ἰ55Ι ΠῚ Π16. Ὑἱραπη ἨΠΔΓΙ ΠῚ ΔΙΟΙΟΥΘΠῚ 

Βαροαΐ., 564 απο πιοπίθμη Αροϑβίοιὶ ορίϊπηθ θχρυγὶπηαί. Οοπίγα.. 4αὶ ἃπΐ οὐπῇ ἘΓΆΒΠΊΟ 
γϑυίογιί, βέργα θην φιὶ οοπαϊαϊί, ἃυΐ οἰ] 8115 4] Βα πη. ΡΥ ΤΟΥ ΟΥθαίογθην. Π18ΠῚ 
ΙΘΠ Θ᾽ 55 π|6 ἃ Ῥδ0Π ργοροβιίο ἈΡθυγϊζ. Οὐᾶγα.. αἱ ἰάθη ῬῬοςιι5 τηοηθί, ἢδιιὰ ἹΠΠΠΊΘΓΘΗΒ. 
ῬΘΌΓΘΠΙΘηΒι15 οϑί ἘΡΆΘΠη5 ἃ ΤΠ Θοα. ΒοΖὰ, αμοά ἰία ἰηἰθΡργθίαί 5. Θϑδθί, αὐ Αοϑβίοι! βαπίθηςἃ 
ἷη ἔαἸσιιπη βθηϑιτη ἀθίογαογθίι". Νὰ ΘΧχ ἱπορία {Δ ἘΤΆ5ΠῚΪ ἱπίθυ γί πη 6 θαυ 
ΠηΡίο5. {Π05 46 αυϊθι5. ΒΘΓΠΊΟ οϑί ποὺ ἰοοο, οἰ απ} 8|1416Πὶ ΟΥΓΘΔἰΠΓῚ5. δ᾽ πηὰ] οἱ Ὥρο 
ΘΧὨΙΡ 556... ΟΠ ΠΟ 5010 ΒΟΥ ΠΉ]Π6. 4π04 ΘΟ ΠΠΪΠΟΓΕΠῚ 5 ΟΓΘα(ΕΓῚ5 ΓΘ] ΘΓ ἸηὉ Π]Δ]ΟΓΘΠῚ : 

410 ΠΙΠῚ] ροίοϑί αἰεὶ ἃ ϑογιρίαγο βθηδὰ δα ΓοΙηοί 15, δα ΐ Πηδ 615. 6 ηπη1. (Οηβίαί Θηΐτη 6Χ 
ΑΡοβίο!ἱ υϑυθῖβ., ἀΘθια πὶ Ώ6Ὸ ΠΟΠΟΡΟΠΊ ἃ ΡΘΗ Ι5. 1115 (οί πὶ 8 4018 ἰγδηϑίδία ΠΊ 6856. 
ἘΓΡῸ 016 Ορ(ίπιο νἱξπρογδίι5 θϑί ἘΓΔΒΠΊ15 ., 48] νυ] θαΐδπι ἸΘΟΙΙΟΠΘΠΊ , οἵ 567 ὉἹθγ 1 ΟΥ̓ Θαΐιι7.5 
ροίϊιι5. φμαηῖ εγθαίογὶ, Πδυα ἰζἃ ΠηΔ]8 ΠῚ, ΡΘϑϑΙ Ππηὰ ΘΟΠΙΠ]υζΑΡΙ,. ΗΔ Ρ]ᾺΠΘ , Ηἰδὶ γα] 46 [ἈΠ]ΟΣ, 
ἃ ῬΑΠ βϑηἰθηία πα ἀπ ΔΌΙα56 1}, αὶ ἀἸοοί ργς ΡΟ ΟΠ 6 ΠῚ παρὰ ΠΟΘ Ιθ60 γἱοθ ρΓΘΡροβί- 
(Ἰοη]5 ἀντὶ ροδίίδπη [Ὁ͵556.. ὙΠ] 486 {18 ΠΔΡΘΓΘ, 50 αἱ ἀρΡΟΒίΟΙΙΟαπῚ {ΠΠπα, Καὶ ἐλάτρευσαν τῇ 
χτίσει παρὰ τὸν χτίσαντα, 58 {15 ΘΟΠΠΠΊΟ(Θ [ἃ μα. 1Π6 ΓΘΑΑῚ ροβϑιί, δέ οοἰϊμογμηΐ 6α πιυ σοπαϊία ΤΑ ΕΣ 

δι Ρ7Ὸ 60 φιιὶ οοπαϊαϊί, ἃαΐ, ἰο000 6715 αιιὶ οοπαϊαϊί. ῬΟΘΡΙ ΒΒ] ἀπὸ ΒΟΓΙΡ ΓΕ ΠΊ 1ηΐ6- δα ἀριμάϑηι 

ΡΓοίοα. ἘΠΒΘΌΙι5. οἱ Βαβη 15. Πῦρ ῬΒΔΙΠΩΪ ΥἱΒΘ5ΙΠ}1 ΟΟἴαΥ! γ γᾶ, «“ἀογαίθ ])οἩυ νι ἴηι αἰ ΥΊο 5.1}. Ἧ 

βαποίο 67ιι8., ἴία ἰηἰοΡργοίαπίαγ, αἱ αἰοδηΐ ΔΓ ΔΙ ΙΟΠΘ ΠῚ ΠΘΡῚ ΠῸΠ ἀθθογ θχίγᾶ ΘΟΟΙΘΒΙΔΠῚ : 

ἰ4 φυοα γῖγο δα ἰ5ϑίπηο ἃ υἰδαπι οϑί Ιοηθᾶ Θχρἰδηδίϊοπθ ἃί4 16 ΟἸΓΙΟϑἃ Πα ΊΡΌΓΘ. 564, αἴ α ΘΟ]. 

ΠῊΪΠΪ ααϊάθηη γἱἀθίαγ, Οραθ ΠΟῸῚ ΘΓ ἰὰπ| ΠΉ]15 γΟΓΌΙ5. δα ϑϑηίθπίδπη ΕΠ5ΘΌΙ οἱ Β85111 πέρ ῖθο 

ΘΧΡοποηᾶδμη. ΝΆΠῚ, Πἰδὶ γα |46 (ἈΠ01, 5815 (αἰβϑθί ἀσθΓΘ, ΘΟ! Θβί ΠῚ [15 ἴῃ ΙΟΟΙ5. ΒΘ Π]ΘΠΟΔΠῚ ρ. χχχιν. 

ΟΠ 6588 ΡΙῸ ἰἴρ80 ἰδπΊρῖο,, 564 ΡΓῸ οδίμο!οα ΘΟΙΠΠληΟπ6. ΗῸο ἰδ Ὶ Ὸ ἀοοοί αΐΘΡῈΘ χχχνι. 

ἰπίογργοϑ ΟὐΟΙ5.. ΟἸΠΠ65 ΟἸΠΠΪΠΟ., 4] γοΓ8 ὨΘῸΠῚ ΔΟΓΆΓΘ γοϊαπί,, ἸΠΟΤΘαΙ ΟΡΟΓίΘΓΘ 1Π 

ΘΔί ΠΟΙ Ιοἂπι βοοϊοίδίθηι : οχίγᾶ 4 8Π| ΠΘΠΊΟ ὨΘΙΙΠ} Υ6Γ6 ΔύΟΓΑΓΘ ροίαβί. 

ξ. ὙΠ1. φυὐἱά εοηἱονάνιην 51: 46 ΤΙιοοάογὶ Πογαοίοοία σΟἸΙιθηαΥῖο. 

41. ἘαΙαϊΕ Ἰὰπὶ ἀπάσμη δεαα ἰβϑι πιὰ Ὑἱγ ΒΑΙΠἀ581 ΟΟΥΘΓΙΙ5. ΘΘΤΘΘΙΟΒ {65 (0ΠΊ0Β ; Ϊῃ 

ΖυΪΡυ5 οοπίϊποίαν ῬΑγΑρΡΗ 55 ἰπ ῬΒΆΙΠΊΟ5, ΟΟμηΠ]Θ ΠΡ [5 ἴῃ ἰά6Πὶ ΔΙ ΠΟ Πίιπ], Οδίθπὰ. 



ται βοῖθο 
νυ] σαΐ!5 ἴη- 

τογρτγείαϊιο- 

ΒΙ08. 

ΧΎΧΥΙΙ. 

ΧΧΧΥΗΙ ΡΕΒΕΑΛΤΙΟ. 

4υδ γοσδηίΐ, 6 Π}0]015 ΟΡ Ρ(ΟΡΙ 5 ΘΟΠδαγοϊηδία. ΝΌη οϑί αυϊάθπη ψιρα να]ᾷθ ἸΔΒΌΓΘΙῚ ; 
4αἷβ ἀξ ρΑΓΔΡΉΓ51ΠῚ δαί δαί 8 ΠῚ ΒΟΓΙΡΒΘΡΙΓ :- 5606. 41 50ΡΙΡΙΟΓΟ ΘΟΠΊΠΠΘΠ (ΔΙ, δὶ ῬΘΘΒΙ ΒΔ Πὴ 
ΒΕΒΡΙΟΙΟΠΘ ΠῚ ἃ ΒΆ51Π10 ΔΠΊΟΥΘΙΘ ὙΘ]1ΠῚ., Τη Ὁ] Πἢ 50111ΟἸ{15 6556. 46 060. 5610 πιιπὸ ΘΟΠΠΘη- 
(ατῖπὶ ΤΠΘΟάοΙῸ Ἠργδοϊθοίῳ 0 60 461 τηοχ Αἰχὶ νἱγῸ ἀοοίἰβϑίπηο Βα  Πᾶθὰν ΟΟΡ ΘγῖῸ 

{(Ἰθαΐ; Π60 ΠΘΡῸ δααιπιοίιΠ) ΘῈ ΠῚ ἔπι|556. ἰῃ ΠᾶΠΟ ΟΡΙΠΙΟΠΘΠΊ ὩΡΘΌΙηΘηΐΟ ΘΊΡΑΥ ΒΒ ΠΊ0 οἱ δ 
ῬΘΙΒΔαΘΠ ΠῚ ΔΟΘΟΙΠΊΠΊΟΘ 55 Πη0. : 566 Ιῃ51 (δη6Π. ΟὉ Θἃ5 4185 5ία{1πΔ ῬγΟΐ γἃτη Οαιιδϑὰ5 
Δ55Θ ΠΕΡῚ ΠΟ 4860. Αἱ ργωβίαί νυἱγαπη ΘΡ Πα Ἰβϑι πιστὴ ἃπαῖγο. Οαίοημαηι Ἰίαχιο, ᾿μαυϊΐ, 6; 
μίγίβημο ρἱοηϊογθην οοηίθα πὶ; φεαηι η6 βοίαηι ἀαγοηι, (Ὀπιηιοηίαγ μη, (Υ̓τΡΟυιηι αἸΟΥυυ 1, 
ἴῃ ομαγία φιϊάοηι., 864 ρογαηπίίψια, οἰοφαπίον" οοηϑογὶρίιηι, 65 Οβαγοα αὐάογο ρίαριί, 
Ππαοίοηιι5 φυΐάθηι ἱποοηηϊζιηι; πἰδὶ φιοά., ἀπῆν απίο ηιοηβοην Ποηιαηι Ὁθηϊθη8., 3 αἰϊοαπαηι 
Ῥορίϊεὶθ., αὁ Οιϊγὶπαίοηι Πηιϊποη5ϑϊηυὶ ΓΥαποϊβοὶ Οαγαϊπαϊϊ5 Βαγϑογῖμυὶ Βιϑ οί οοαηι 
φΡογϊιϑίγο,, οἱ οὐην Μαπιιβογὶρίϊ5 ρογυοίιι5{18., χυδ ἴῃ, ροΥ φαηιθηο ἀοεογὶρία ἰδιάθηι βοΥυ σηπία". 
ΘΟΉΓΟΥΟ,, γΘΡΟΥΘΥἱηι 6586 “ΓΓμοοάογὶ Πογαοίοοίω ; οἰιι5 ποηιυΐη ἰΐα ογαπί Ἰηξογρία : ΘΕΟΔΩΡΟῚ 
ἘΠΙΣΚΟΠΟΥ͂ ΗΡΑΚΛΕΙ͂ΑΣ ΘΡΑΚΗ͂Σ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α ΕἸΣ ΤΟΥ͂Σ ΨΑΛΝΟΥ͂Σ. Ποο ἰρΡ50 ἴῃ ἰοθο 

Θαἀθηατπ οὐράν ΟΟΓᾺΘΡ 5. (Θϑ πο ηϊ ατὴ {Ππ4 ἩΪΘΡΟΠΥΠΙΪ 6 ΠῦτΟ 46. ΟΡ ΡίΟυ 5 ἘρΟΙΪο- 
ΒΙ Β(ΙΟΙ5. : ΤΠἠθοάογιι5 Πογαοίος Τ|γαοίαγιην δρίβοοριβ. οἰοσαηίϊ5 αρογίϊψιιθ 56 ΥηιοΟ 8, οἴ 
ηιασὶβ ᾿υϊϑίογίοω Ἰηίοἰἰφομίϊς., φαϊαϊέ βυιὺ (οηϑβίαπίϊο ργϊποὶρο Ο(οηιηιοηπίαγιοβ τη, αἰ ]ιριίηι 
εἰ ϑοαπποηι., οἱ ἴηι Αροϑβίοϊνιηι οἱ Ῥϑβαϊίογίνηι. Ἐχ ἀΟΪθ5. ἀπ ΘΟΠΠΡΘτΘ ᾿ἰοοί, ῬΥΒΉΠΠ 

Οομηθηίδυ πὶ {Πππ| ΓΓΏΘΟΘΔΟΓΟ {γι θυ{11ΠῚ| 6556. 6χ Πθ Οοάΐοιιη] Ὗ αἰἰοα που ΠῚ οἱ ΒΑΡΡουῖ- 
ΠἰΙΔΠΟΡΙΙΠῚ : ΔΙ ΓΘΡΠῚ.. ἤΠΠηΟ ΘΕΠΊΔ6Ιη ΟΟΙΠΠΊΘΠ δ ΡΠ} ΘΠ απ ἃ Τ᾽ ΘΟΔΟΙΟ {|556.. ρου (6 
Οοηδίαηίϊο. 564 51 ᾿ίὰ οϑί, ἔγαβίγα Ὠδοίθ 5. ΟΡ ΑΥΠΠΠ5 : ΠΟΡΪΒ. ΥὙ6] ᾿ΠΥ]{15 ΒΑΒ}Π1π|5. ᾿Πίο0 Ὁ 
ΡΙΑσἸΑΓΙΟ5. ΠΕ ΠΊΘΡ ΑΙ. ΝΘΑΙΘ ΥὙΘΓῸ ΡΓῸ ἀΕΔΙΙΟΙΤΊ(6 Ρ]ΑΡΊΓΙΟ ΠΑ ΌΘΌΙΡ : 564 ΡΓΘΟΙΡΌ ΠῚ 

ἀαομηάδῃη ἰΟΟΙΠ ἰηΐίθ 605 ΟΡ ΪΠΘΡΙ 1. Εἰθηϊπη ἰᾷπὶ πλι(ἃ 5ιπ|. απὸ ἰοἰ!ἀθ πη ὙΘΓΌΙ5 
5ΥΠΑΡΊΒ4ῈΘ δἰθηαἱ οἱ ἢ ΤΉ ΘΟΘΟΡΙ ΘΟ] ΘΠ ΓΙῸ ΙΘΘΊΙΠ(ΠΣ, οἱ ἴῃ ΒΆ51Π1 ΟΥΑΙΙΟΠΙΡΙ5.. αἱ, 5] 
ΤἬΉΘΟΘΟΡΙ ΟΡ 6556. 5616] [αί ἈΠ}, 18Π| ἸΔίΓΟΟΙΠΪ 5 ΒΡ] ΟΠ θη ἃ ΒΆ51110 ΓΟΠΊΟΥΘΓΘ ΠΟῚ 
ῬΟΒΘΙΠΊΠ5. 

42. ΝΘὺ Ἰοῆθθ σΖιφγοπαα ΘΧΘΠΊΡΙα δππηΐ. ΟΌΠῚ Ὧ6 ΠΙΦΡΘΠΕ5. ΦαΙ ΘΠ 5656 Ῥ855|ΠῚ 
οἴϊογδηΐ. ἘΧΒΟΓΠΘΓΟ αα]ἀθΠ ΟΠΊΠΪὰ ἢφο ἰοοᾶ ἰΟΠΡΊΙΠ οΘ55θί, οἱ 8040} 1Π 0.116 : 564 [ὈΓ( 5515 
6 ΤῸ [ὈΘΓΙΐ ΔΙ 1Ιαιἃ ἴῃ ΓΘ] .ΠῈ ῬΓΟΐΌΓΓΘ., τ ΟΧχ Π15 46. 8115 5 ΠΠ015 σΟΠ] ΘΟ ΠΘΡῚ ροβϑίϊ. 
Ηφο ᾿ἰίδαπο ἸΘϑαπία! ἴῃ ΟΟΠΊΠΙΘΠΐαΓΙΟ ἴῃ ῬΡΪΠ.11ΠῚ ῬΒΔΙΠΊΠ) : οὐχ ἀπέχλεισε δὲ τοῦ μαχαρι- 
σμοὺ τὰς γυναῖχας, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἡγεμωνιχωτέρου τὸ ὅλον ἐνεδείξατο. Μιᾶς γὰρ φύσεως » καὶ ἀνὴρ χαὶ γυνή. 

Οὐχ εἶπε δέ: ὃς οὐ πορεύεται. Ὁ μὲν ν γὰρ ἐν τῷ βίῳ τογχννα: οὔπω μαχαριοτὸς, διὰ τὸ ἄδηλον τῆς ἐχθά- 

σεως ὃ δὲ ἀναντιῤῥήτῳ τέλει τὴν ζωὴν γι: οὗτος ἤδη ἀσφαλῶς μαχαρίζεται. ἡμἑογ65 ἐαἸ 61) 

ἃ δοαϊ αὐπα ποη οαοἰιιϑὶξ. 564 οα ργἱποὶραϊϊογὶ τοίην ἀοοϊαγαῦϊέ : εἰχιίάθηι υὐγυΐιι8 παίει 
δ: οἱν οἱ ηνμϊζογ. οη, αἰαὶ αὐιίοηι, Οτὶ πη, αδὶξ. Οἱ Θηῖηι δα ϑϊϑ{ ἴηι μαο υἱία, Ἠδο(ιηλ 

δοαΐι8 αϊοὶ (ἀοδεοί., ργορίον ἀπρειιιαμξηῖδαι δυοηΐζι5 : αἱ φιῦῖ ἸγΥο[Γαφαθλ βπὸ υἱέαηι οοποϊι5ϊ1. 
μὶς 7αην {μΐο ὑδαίιι5 ργωαϊοαίυγ". ἘἙδάθτη ΓΘρΘΓἃ5 δ 'π ΒΒ} ΟΥ̓ ἃΙΙΟΠΘ ἰῃ ῬΓΪΠ11ΠΊ ῬΒΔΙ ΠΠ ΓῊ. 
ὉΟΠΙΠΊΘηζΔΓπ5. ἴῃ ῬϑΔΙ γαῖ ἀθοΙπηιπη 4αδΡίαμη Θχ ἢ ]ροί. Πα π6. ποπ ρᾶμποᾶ, (τς (οἰ 6 πὴ 

ΘΥΠΆΌΙΒ5 ΓΘΡΟΙΙΡΘ 51{ ἰπ ΟΓΔίΙΟΠΘ θᾶ, {π| ᾿η(6 ΒΑΒΙΠ 8 Πὰ5 δα ἃ θϑί ἰῃ Θαμη 6 Ῥϑδἰμημμη. 5868 
ΟἸΠῚ ΟΡΌΒΟΙΠ ἢ} 15 γνησιότης ρΟΒδὶΓ [π΄ ΠΠΙΠὰ ΓΘΥΟΘΑΓΙ,, ΘΧχ 60 ΠΕ 48 ΠῚ ΘΧΘΟΡΙ ΒΘ ΠΑΙΙΠῚ 
ΠΟΙ ΟΘΠΒΕΠΙΠΊ15. ΒΘ4ΟΪ αΣ ἴῃ ΒΔ511 Θα ΟΠ 6. ΘΠΔΡΡΔΙΟ ρΓἰπηὰ ἴῃ ῬΒΔΙΠ. ΠῚ ὙἹΘ ΘΠ] ΠῚ Οοίδ-- 
γΌΠῚ . 418 Π] 51 ΟΠ] ΟΟΙΠΠΠΘ ΠΑΡῸ ΘΟΠΊρΡΑΓΥΘ δ. θα 6 1 ἴῃ δος ΟρυΒΟΌΟ αἀΘΡΓΘΠΘΠ665. 
510 ΘΗΪΠῚ ἰΘΟΊ ΠΊΠ5 ἴῃ (ΟΠ ΠΊΘΠ(ΑΓΙΟ Ρᾶδ. 491 : ὡς μὲν πρὸς τὸ αἰσθητὸν. ἐπεὶ αἱ γεφέλαι πλήρεις 

γενόμ. ενα! ὕδατος, ψόφον ἁ ἀποτελοῦσι, χαὶ ἣ θάλαττα πνεύματι ἘαΡΑΌΝΟΗ, ἔνη; βίαιον ἦχον ἐχπέμπει, δειχνύντος 

τοῦ λόγου, ὅτι πᾶσα ἣ χτίσις μοὐνουχθαι βοΐ, τὸν ἑαυτῆς δημιουργὸν τ ἐμ τρα, Κἂν βρόνη δὲ ἐχ 
νέφους ἐκραγῇ, οὐχ ἄλλο τι χρὴ νομίζειν, ἢ ὅτι ὃ Θεὸς τῆς δόξης ἐθρόντ σε, χαὶ ὅτι ὃ Κύριος τὴν ὑγρὰν 
οὐσίαν συνέχει δι᾿ ἑαυτοῦ, οἴ οΘίοΓὰ ΠΟ Ρᾶιοᾶ., 4128 “ΕΙ56116, 51 ᾿αθ6ὲ, Ιθσογα ροίοϑί. Ἐδαθῃη 
δαίθπῃη Θχϑίαηί ἴῃ Β 8511} ογαίίοπθ., πὸ 4] ἀθιη οοπίποηίθν., 56 ἘλβοττΞ ὺς ΠΟΠΠ.Π15. ΝΘο 
Αἰ551Π}}Π1ἃ σθοαιθ. Πα θθηΐαν ἴῃ ἤπμης ῬΒΔΙΠῚΪ Ὑθγβϑηὶ : Ζ0α: Ποηιϊηὶ ἱπίογ οἰ οηἰς Παηγηϊαλ 
ἰφηῖδ. 564 ὉΠῚ [ΘΟ ῚΠλὰ5 πϑι(αίο οἱ οΙοραηίον ἰῃ ΒΑ 0. ἵνα. ... τὸ μὲν δριμὺ καὶ χολαστικὸν τοῦ 



ΡΑΆΡΕΑΤΙΟ. ΧΧΧΙΧ 

πυρὸς τοῖς ἀξίοις τῆς χαύσεως προσαπομένηῃ οίο., ὕἐ... ἐσιιδ φιυνάοηι αϑρογλία5 αὐ ἰογφιοπαὶ ργὸ- 

ῬΥϊοία5 τ5 φιυὶ αὐἀτιϑίοηθ αἀϊσηὶ βυμιΐ 56γυοέιγ" οἷο... ᾿ππ5]4(6 οἱ θαυ αν οαϊίαμη ἴῃ (Ομ θη γῖῸ 
᾿ΠΥΘΠΪΠη115, ἵνα τὸ μὲν δριμὺ καὶ καυστικὸν τοῖς ἀξίοις καύσεως προσαποϑείσοι, ἑΐα ἱ αὐογθϊίας φιιῖ- 
ἀηι οἱ υὐγομἀὶ υἱϑ τιϑίϊοηο αἰφηιῖβ ἀοριυν(οίν". 5641 [6116 οΥΘἸἀθυ ΠῚ πη ΘΠ 11ΠῈ 6556 ΠΠ ΑΙ ἸΟΓ ΠΠῚ., 
40], ῬΓῸ προσαπομένη, προσαποδείσοι ΟΒοἰ (ἃ ΠΓ6Ι] 5ΟΓΊΡ56 ΓΘ. ΟΟΠΙ ΠΟ Π(ΑΓΙΪ διιοίοι:, 4 5. 116 
[ὉΠ ἔδοῖἔ πο γ6 δι. αὖ οὐπὴ ῬϑΔΙ μη τη Ὑἱροβί πηιπη ΠΟΠ 1 ἰηἐοργοἰαγοίιιν, ΒΑ 511 ἰῃ ΘΠ ἀθ1η 
ῬβαϊπηιΠ} ΟΥΔ(ΙΟ 6 πὶ ΘΟμρ αΡὶξ. Το. ποηπ}|ἃ Δα βου Ί ΘΓ. Τὰ ᾿οτίαν Ιοοἱ αν: μαχάριος δὲ ὃ τὴν 
ἐν τῷ βάθει αὐτοῦ πληγὴν γνωρίζων, ὡς δύνασθαι προσιὼν τῷ ἰατρῷ λέγειν, Ἴασαί με, Κύριε. Ἔν- 

ταῦθα μέντοι εὐχαριστία ἐστὶν ὑπὲρ τῆς ἐπαχθείσης ἰατρείας .... Οὐ πάντων δὲ Θεὸς ὃ Θεὸς, ἀλλὰ τῶν 

οἰχειωθέντων αὐτῷ δι᾽ ἀρετῆς .... οὐδὲν, φησὶ, γέγονε μέσον τῆς ἐμῆς φωνῆς, καὶ τῆς σὴς χάριτος, ἀλλ᾽ 

δμοῦ ἐνέχραξα, καὶ προσῆλθεν ἴασις. δοαίιι5. αὐίοηυν ἱἰ6, χιιὶ ἑη, [μιπαο ςιιαηι ρίαψαηι ἀφηοϑεῖί, κί 

Ῥοϑϑὶέ αὐ πιοραϊοιην αοοοίοη5. ἀϊοθ7 6: ϑαπὰ π|6, Ποιηΐπθ. Πο Ἰΐαφιιθ φγαίϊαβ ασὶί ΡΥ0 οὐ" αἰϊοη 
φιναηι [μογαΐ οοηϑοηινέιι5..... 1) 6υι5 αὐίοηι ποη, οηυηιιην Τ)6ιι5,. 5641 Θογυη, φιυὶ οὐ ουἱγίιίοηι ἱρϑὶ 

[αηυϊίϊαγ 65 σι. ΓΝ δῖ, ὑμιιμὶί, ἐπ ογ οο581: ἱπίογ σοοοην πιθαην, οἱ φγαΐίαην {αν ; 56 βἰηυνί κί 

οἰαμιαυὶ,, οἰ αίϊο αἀνοηῖί. ΠΡΟ 4] γο!θυῖ ΘΟ ΘΓ ΡῈ οτη ΒΔ ΒΙΠ Δ Π15., αἰλᾶχαο Πδια αἰΒΒι ΠΏ ΠΠἰὰ 

ΓΘρΘεϊθί. ΡΙασὰ 48] οαριί, ΙΘραΐ ΘΧρ πα ([ΟΠ 0 Π} ΠΟΡ ΠῚ Ὑθγϑι πὶ, Ῥϑαϊ 6 Ποηυῖηο, οἵ, (οη{- 
του γιθηλοΥγῖ βαποί αἰ 6718: 415 ἴῃ Ἰοοἶβ, πα 56 ἃ}185, ᾿πθρίθ μ᾽ αϑ! γιατ ἃρὶΐ ποίου 
(Ομ ΘΓ Ϊ. [61 ΘΘη ΘΠ πππ (6 Θη υ ΓΟ Π6 ἴῃ ῬΒΔΙ πη {Ὁ Β᾽ ΠῚ 1ΠῚ ΒΘΟ 1. 'ῃ ἃ 
ἴλη} τη διπηΐ. ατι85 6 51} ἢ ΘΠ] 6 πὴ ῬΘΔΙΠ]11Π} ΟΥ̓ ΑίΙΟΠ6 ἃ ὙΘΓΒΡῈΠῚ 5 Πηΐᾶἃ 6556 ΟΟηδίαΐ, 
Θὰ τπ|ΐ Πη}]1 1 Πα ἸΙΟΆΓ 6, α8Π ΘΧΒΟΙΊΠΘΓ6. 1,Θσαηίαι" ᾿σἱίαι ας ἴῃ ΟΟΠΙΠΊΘΠίαΓΙΟ Π ΘΠ ἰὴ 
ΠῸ5 ὙΘΓΒ 5, (Ὀη οηυϊηιὶ Π)οηιῖηο ἐπ οἰίπαγα,, οἱ, ϊβογϊοογάϊα 1)οηυϊγιὶ ρίθηα 684 (ΟὙὙΩ.. οἱ. 
7 εγϑο Ποηιϊυὶ οοἰὶ βγηιαίὶ βιιηί,, οἱ βρίγίίι, ογῖϑ 67.0.8 ΟἩλγῖ5 οἱγίιι8 Θογαι : αι ἸΟΘἃ 51] ΟἸΠΠῚ 
ΒΒ. ΠΝ. ΘΟ ραγοηΐαν, ΠΪΠ1] αἰράσαθ ἰμίοι 56. αἰ ΠΡΟ 5015 ἀα ΙΒ 6 ΟΟ1}15 οογπθί. ΝΟΙΌΠΗΙ5 

(Δ ΠΊΘ ΟΠΊΠΪὰ ΠΠΠΘΟΙΙΠΊΠΠ6 ἰῃ ΟΟμηηθηίανῖο οχϑβίδηί ἴῃ {Ππ4, Ζογϑο 1)οηιϊνιὶ ΘΟ... ὑγΊθι ΒάΒ,Π0, 
ΟἿΠῚ ΘΟΙΓΕΠῚ ΡΤ ΘΠ πηαχἰΠΊᾶτη ὁχ ἘΠΙΒΘΌΪΟ 5 Πλ(8 Δ 6558 Οὐ ἀἁτηι5. 606 πιπη. ὅδ. 

48. Οἰοὰ 5ἱ αιιὰ ᾿ΠΠἸοαγ Πη115., ΠΟ] Δα ΔΠῚ 5. {Π οΡ6 υἱἀθαηίιι", Ιοδὶ ἰΠΒΈΡΘΙ Ροίοϑί Θχροβί- 
[10 ΔΙΙΟΡΙΙΠῚ ὙΘΥΒΙΠΠΠῚ., ΘΧΘΠΊΡΙΪ οαιι8α., {{Ππ|5. (Ομ Υθ αη5. 8ἰοιί τίγοηι αηιια8' ἡιαγὶβ : 1[6Πὶ 
1ΠΠ15. Θμοηΐαηι ἴρ86. αἰαῖ οἱ [ποία φιί. Το 6 με δία ἃπ60, 5] (οἵ ῬΒΔΙΠῚΪ ΘΧρΙ ἃ Πδί10 
Ιϑσαίαι", θα 6Π1 ρᾶϑϑίπη δὲ ἴῃ (ΟΠ ΠίαΡΙῖ ἃιιοίογο οἱ πὶ ΒΆ51}10 γορουίαμῃ ἰν]. ῬΑ ΘΓ 51 ἴῃ 

Οοιμηπηθηίανο Ιϑραΐίαν ῬΒΔΙΠγ115 Δ Θ ΒΙΠλι15 Φαδυα5., ἴρ56 αοαιθ ἰἃ ἀαοα ἃ ΒΆ51Π0 [ἴῃ 
ΘΕ] ἋΘῃη ῬΑ] ηλιΠ ἀϊοίι πη οϑὲ, Θχ θ 11. σα} 15. τοὶ (ΘβΠΠΟΠ ΠῚ ππι1Π} ΡΘ Ϊ ροίοϑί οχ ἢ 5 
ῬβΆ]ΠηΪ γου 5. Ζύησιία ἠλοα οαἰαηνι8 Ξογ δ υοϊοοϊίον ΞοΥἰϑοη 8. Ν ΠῚ ὙΘΓΒΙΟΠ] Π Ὁ} 5 ΘΧΡΙΙΟΔΙΙΟ, 
4αάτη ἴῃ (οΙηπιθηΐατῖο ἰοοπημ5, 51 πΠοη ἰοία,, αἱ 615 ρᾶγ5 τηᾶσηδ 6Χ ΒΆ51ΠΠ1 ΟΥ̓ ΑΙΙΟΠΟ Βαη)ίὰ οϑί. 

ῬοΙπ6 ΓΘ ΘΑ ΠΊ6ΠῚ ΠΗ ΠΟΘ οοπἢγπηδί {Ππ4 ΟΟμπημηθηίυ μὰ. 834 : τροπιχῶς ἡγούμεθα ταῦτα 
λελέχθαι διὰ τὴν σάρκωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὅς ἐστι τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν. Διότι ὃ μηρὸς 

σύμοολόν ἐστι τῆς κατὰ γένεσιν ἐνεργείας. ᾿πειδὴ δὲ μέλλει συνάπτεσθαι τῇ ἀσθενείᾳ τῆς σαρχὸς ὃ 

Χριστὸς, χαλῶς πρόσχειται τὸ, Δυνατέ. Νεγίστης γὰρ δυνάμεως, τὸ δυνηθῆναι Θεὸν ἐν ἀνθρώπου φύσει 

γενέσθαι. δ σιιγαίο οαἰϑίϊηναηνι5 ᾿ς ἀϊοία 6586 ργορίον ἱποαγπαϊίοποηι Κ΄ ογϑὶ Ποὺ, φιυιο( ογη)ιὶ 
σίαάϊο αὐιίϊιις 651. Οιοπϊαιι ζοηνι" 5 ηιϑοί τι, 65, ορογαίίοηὶβ φοπογαίοο. Οὐ ὍΘΥῸ ΟἸνγ δέν 
ἵηΠγηυϊ αἰ σαγγὶβ οοριαγιι5 6556[, ρείογο αὐάϊίιν., Ῥο(οη ἰ5δί πη. “ααίμιω θπην ροίογίϊω 
ογαί, ρο886 Π)θιμη παϑβοὶ ἵπι παίιγα Ἰιοηυὶιὶς. Βα 46 πὴ ΒΑΘ Π15. ΘΧΡΙΙΟλΠ5. ΜΠ, “οὐ. γ6 
φίαάϊο ἔνο 5ιιρ6} [δηνγ {μυην., ροίογίἰ55ἴην6., ὙΘΥ 15. 1566 πλ αἰ 1. 5160. (ἀΠΊΘη 5, αἱ [Ἰ5ΙΟΥ 

510 {Πππ|5. Ἰηζουρυοίαίίο. Τάθπὶ οπηηΐπο βοηίοπάτιπι (6 ἃ}1|5. αὐ θυδάδπη ῬΒΆΙΠῚΪ ΥΘΡΒΙΘΠΠ15, 

Ζιαοιια. ΘΧρ]οα Οποπὴ [015 ΘαἸαπη Ὑἱἄθπμιι5., 5660} ἴῃ ΟΟΙΠΠΙΘΠίΑΙΟ 5 ἰἰθι πὶ πῃ ΒΆ51Π| 

οΓαἰίομο. ἘΪῈ5. σοΠΘΥΪβ. ὙΘΥΒΙΟΙΪ διπί, ΜΏΡΥα οἱ φιίία οἱ οαβῖα ὦ υοϑέϊηιθη 8 {ὶς α 

ἀοηνίδιι5 οὑυγηοὶβ., οἱ, Οηινηὶβ οίογία βἰϊω γοηὶς αὖ ἱπίιι5. οἱ, “ἀἀιοθηίιν γοσὶ οἷν ῸΣ 
μοβί θαπι. ἘΠ ὙΘΡῸ «αίβα 5. αἰγιμηιθ Οριι5 Θγοϊνουῖ,., τπυ]ία ἃ ὙΘΡιΠῚ ἃπΐ 6. ΒΔΒ51}} 

ογαίοηο ἴῃ ΟΟπμπηθηίδιίπι, ἃπί 6 ΟΟμηπηθηίγῖο ἴῃ ΒΆ511 ΟΡ ΟΠ Θ πὶ ἰΓΔηΒΙ ἴα 6556 ἴλο}6 

6Χ Ἰοσουιμη οΟἸ]αἰοπο οοσποβοοί. Ῥαποὰ αυίοηι βιηΐ ἴῃ ῬΒΑΙΠΊΠῚ ΒΟ ΧΑ ΘΘΒΙΠΏΠΠ) ῬΓΪΠΙΙΙΠΊ; 

«πὰ ΟΟΠΙ ΠΟ Π(δΥ 1 ΒΟ ρίουὶ οπὰ Βά5110 σοπμημηΪὰ 5ἰηΐ : 5044. ἰἈΠΊΘἢ ααδηίαμιμπι 4 οπηι- 



ΧΧΧΥΙΙ, 

ΧΙ, ΡΑΒΕΛΤΙΟ. 

4116 οΘϑί, Γ6Π1 56 ἰἰὰ ὨΆΡΟΓΘ, υἱ ΟἸΧΙΠΊΠ5. οβίθπα!. [,Θοίδπι ἐσ! ἔπ γ0 10. ἴῃ πἰΓΟα 6. ΟΡΘΓΘ 
ΘΧΡΟΒΙΓΟΠΘΠῚ ΠπἾ115 Ὑ υβίοα] 1, ΝΟ, ἡιουθθῦονῦ απιρίϊιι5 : Φαδπη 41] ᾿ΘσϑΡΙί, []5ὶ Πα Πι1 ΠΊ ΠΟΘ 
δΟΟΙΒΑ 1. Οἰιο6 51 ΟΠ ΡΙ ΠῚ ΠΟ 50{ΠΠῸ 0 ΓΘ ἤθη γἱἀθίαν, γιαθαί Θχ ρα Παί!οΠΘ ΠῚ γϑὺ ΒΟΓιΙΠῚ {Π| 0-- 
ΓΌΙη. ΟΥ̓ 80 δοηοαϊοοθαηίέ. Ἰ)ΘΠΙ 16 ΟΟΠΊΠΊ ΠΑΡ ἀποίον οἱ ΒΑ 5115. 1[ἃ ἱπίοΡρυ οἰ πί τ" νου θᾶ 
118 ῬϑΔΙΠῚϊ σΘηίθϑί ΠῚ αυδγίϊ, 1)61|8 ποϑίογ' ηνβογοίιγ", οἵ, (ιιξίοαϊοη5 ραγυτιίοβ Ποηλΐπιι5.. τ 

ΔΙ Ζυι Π 610 πηἰ115 Ἰη ΘΓ ΡΓΘίδίϊο οἵμπη ΑἸ (ΘΓ 15. ̓π θυ ρΓθίαί!ΟΠ 6 ̓ρ515 υ ΘΓ 5 ΒΥ} ] 5416 σοηγθηϊδΐ. 
Τη(ΘΠΠ|5 6 ΓΘ ΠΙσϑί ΟΠ ΘΧ 115 4185 ΘΧΒΘΟΡΙΡΒΙΠΉ115., {1ΠῈ| ΤΠ] ΧΙΠΊΘ ΘΧ [18 480 4ΕΪΒ4Π6 ἴῃ ἰΡ515 {ΓΒ 
Ιθρϑγθ ροίδβϑβί, ἃί ΒΒ} Πὴ [556 Ρ] σἸ ΓΙΠη.. ΠΟῚ ΠΠῚ1ΠῚ ΔΙ] ΠΘΠῚ 6 Πλ1{15. 56 ἃ ρου πη ἰπ - 
ΒΙΒΠ6ΘΠ1 : δΐ Ἰδίῃεθο ΠΠ ΓΑ ΙΟΓΠη ΟρΟΓὰ ἴῃ Β 5111 ΟΓΔΙΙΟΠ 65. ̓ΓΓΘΡΒΙ556 : ἃ: τη χ᾽ ΠΠΔ ΠῚ ΡᾶΓΘΠῚ 
ΟΓΑΓΙΟΠΙΙΠῚ 41:5 ΒΔ51111 ΠΟΠΊΪΠ6 ΟἰΡΟΙ ΘΓ Πίμ, ἃ] ΘΕ ΠῚ ΠΟΠ ῬΟΡΓΪΠΘΓΘ : ἃπΐ ἀοπίαιθ ΤΠθοαο- 
ΓῸΠπη Ἠργδοϊθοίθη (ΟΠ ΠΊΘηἰΑΓ1Ϊ Δι ΟἰΟΓΘ ΠῚ ΠΟῚ 6556. 564 ΒΑΒΠΠΠΠ} ἱπίθυ ᾿Πϑῖση65. Ρ] ΙΔ ΓΙΟΒ 
ΓΘΟΘΗΒΘΙ], 4115 ΔΠΪΠΊΟ 00 [δγὰΐ ῦ Ἐχ Α]ῖὰ ραγίθ., οἱϊ γϑυβί 116 οὐ (ἀπ πλυ!α ἃ ΠΠὈΓ ΡΠ 5 
ἴυ1558 ἰπβϑῦία Β851}1 ογδίοη 5 ΝΟ γὙ] 60 πο α6., Φαοηη040 ΟΓαίΙΟη 65 Βαβι] (οί βου ]ο- 
ΓᾺΠῚ Βρᾶί]0 Δι ἀβουὶρίς , ἴῃ 4 ΡΙ15 ΔΙ ΟΧαὶ ἀἰἸο(ἸοἢἾ5. ΒΑΘ Περ ̓ πα Ἰοῖα ποη ΟΌβοιΡὰ οχϑίαθ!, ΡΓῸ 
ΒΡΌΓΙ5 ΠΑ ΠΘΓΙ ρΟβϑίηΐ 2 ΘΙ αι ΠῚ ἰρὶ τιν Θϑί αἰ ραςθπλι5 ἤσπο ΟΟπιπητθηίαν πὶ ΤΠΘοαουὶ Ηθιὰ- 
ΟἸθοίδο ΟΡ᾿1ι5 ΠΟ 6886, 566 5ΟΓΙρΡίΟΓΙ5. ΔΙΙΟΌΪ 15... 4] οἴαΠ 6 ΒΑΒ,Π10 ΡΘΡΠΊα] ἃ βιπηβου, ΒΆ51Π|0 
51Π11}} οἱ ΤΤ ΠΘΟΘΟΓῸ Ροβίθγϊου 51[. 564 Διο ας: ΡΥ ροίοϑί ἀγα ΠῚ Βου ρίου {6 ροβίογϊον., Πα 5415 
οϑί,, 468 580 ΘΟΠΊρΡΟΒπΘΥΪζ (ΠῚ ΠΠ ΘΠ ἈΡΙ.1ΠΊ, ἃΠ ΡΟΓΪ 15 ΘΠ] 46Π1 6 ΠΊΕ] ΟΡ 1ΠῚ ΟρΡΘΡΙΡῈ15 ΘΟΠΟΙΠηᾶ- 
Γἰΐ, ΑΑἀ ἀλη) αι: ΒΟ 6 ΠῚ 50] ΘΠ πη ΠΘΩ116 ΙΟΠΡΊΙΠῚ (6 ΠΊΡΙΙ5., ΠΟΙῸΘ πη! πὶ Δ θογοῖη δαί 
Βα Π| ΓΘΟΌΪΓΙ ΓΙ ΡΠ. ΠΡ. ΝᾺΠῚ γοχ {|| αἰϊιι8., 125 ΠῸΠ ΓΆΓΟ ΒὈΪ5. ἁαΐ ἴθι" 'ῃ θδάθηη (π|- 
ΠηΘΠ(ΡΙΪ ρᾶ ΘΙ Πὰ ΙΘρ (α., Ὑ6] 5018 βαί[5 οβδίθῃα [ θὰ πὶ ΟΟΠηΠιθηίαρ πη, 4αἱ ποιηΐηθ ΤΠΘΟΘΟυὶ 
Ἠθι'ΔΟΙθοίς Οἱ ΓΟ ΠΟ Γ(αΡ., 6] 115 ΠΠΙῈ5 ἔδί 1 ΠῈ ΠΟ 6556, 564 πηι ΠοΓιιτη : Ὁ 416. πο ουΡδίι- 
ΓᾺΠῚ. 4 ΠΟΟ ΟΡΘΡΪΒ ἰπ οί ΓΕ] ΠῚ ΠΌΠΊΘΙΟ ΓΘροποθί. Ἐξ ὙΘΙῸ δὶ γΓθ5 αΠσϑηί 5 Θχροηάδίαν, 
ἤδο γόο6, αἰζιι5, ΠΊ040 ἀδβίσηδγὶ Οὐ β ΘΠ ΘΠ, ΠΠ060 ἘΠΙΒΟ] πὴ ( ϑα θη 56}, ΠΟ 0 Αἰ ΠΔΠΒΙ1ΠῚ, 
ΠΊ00 ΠὨΙαΥΠη πη, τη0 0 ΑΡΟΙ Πα Ια η1., τηο 0 ΒΑΒΠΠ πὶ. πηοάο ΟΠ γϑοβίομηιμη., πιο ΤΡθο- 
ἀογοϑίαπη ἃυϊΐ ἃΠ105 οϑυΐβ, ποσανρὶ πο ροίογὶξ. 56 ΘΧΘΠΊΡΙα ῥᾶιιοὰ 6 ΠΊ0] {15 5] ΙΟΘ ΓΟ ΡΓωϑίαί, 
ΧΟΡ ΓῸ5 ἰΐὰ πηδηϊ δϑίὰ ἢ δί.. τα Πυ 1015 ἀπ] αἰοπὶ Ἰοοιι5 γι αδίαγ. 

44. Τηϊ πη 80 ΕΠΙ5ΘΡΪΟ ἀποθ 6 νἰβπη οϑί, {πα ΟΟγἀογίδηὶ (ΟΠΙΠΙΘΠίαΓΙΪ ρὰγ 5. ΠῚ ΠΗ ΠἰΠΊὰ 
ΟΧ 60 ϑΒιΠ|{ἃ 6586 νἱαθδίιι". ἘΌΞΘΡΙΙ ᾿ρὶ(γ νου θὰ διηΐ ΠΟ ΘΧχ ΘΓ ΛΓ [0Π6 ἴῃ ῬΒΔΙΠηΠΠῚ ρτῖ- 
ΤΠ] : ἐπεὶ φυσιχῶς ὀρεγόμεθα πάντες τοῦ μαχάριοι εἶναι, τέλος ἀγαθοῦ τὸ μαχάριον δριζόμενοι, πεπλανη- 
μένως γε μὴν πολλοὶ τοῦτο μεταδιώχειν ἐν σωμάτων ἡδοναῖς ἡγοῦνται... .. εἰχότως ὃ λόγος ἐν τούτοις ὅθεν 

ἐχρὴν τὴν καταρχὴν ἐποιήσατο τῆς κατὰ Θεὸν ὑμνῳδίας, τὸν ἀληθῶς μαχάριον καὶ τέλους ἀγαθοῦ τὸν παρὰ 
Θεῷ ἠξιωμένον ὑπογράφων. Ομαπαοηιίάοηι τοὶ ἴρ5ο0 παίιιγ ἐπβέϊηοίιν, οπιηο5 ϑοαιἰ{μἀϊηοηι αρρ9-- 
ἔην, δομὶ ἤπιθηι δίαζιιοηῖ68 [οἰἸοϊαίοηι, ΟΥΓΟΥΘ ιι6 ηιθηἰ5 ἀπιοίὶ σοηιρίμιγ65 {ἰαηι ἴηι ποϊμρίαί- 
διυι8 ΘΟΥΡΟΥἰβ φιιφγοηάαηι ριίαηέ..... πἶπο ιγ6 πη ηιπογιιηι αὐ Ποιηι Ἰαιιἀαπάιιι οαογάϊιηι 
ἀνιοίιηι 651. ἀοϑογ δ ιγιι6 χιιῖς παι Ὁ 6 γ6 ὑδαίιι5 51. αἴφιιο δοπιηι ποθι αὶ Π).60 οοηϑβοηιαίι". 
510 δαίθμη ΟΟΠη ΘΠ ΔΡΙΪ διιοίον ἸΟ αι (ι : μακαριότητος μὲν φύσει ἅπαντες ὀρεγόμεθα, τέλος ἀγαθοῦ 
τὸ μαχάριον δριζόμενοι. Ἀλλ᾽ ἐπειδή τινες ἐν σωματικοῖς ἀγαθοῖς τοῦτο εἶναι νομίζουσι πλανώμενοι, εἶχό- ᾿ 
τως, ὅθεν ἐχρῆν, τὴν ἁρμονίαν ὃ λόγος ἐποίησε τῆς χατὰ Θεὸν δμνῳδίας, τὸν ἀληθῶς μακάριον χαὶ τέλος 

ἀγαθοῦ παρὰ Θεῷ ἠξιωμένον ὑπογράφων. βεαίιυαϊηοηι φιΐάοηι παίμγα οηνηθ8 ἀρροίϊητιι5, Πη θην 
δοπῖ ὑοαίιιαϊγιοηη 5ἰαἰιιθηῖ68. Σ΄ ἜΥιιηὶ συιηι ΘΥΓΌηΘ6 πομηπμἰὶ ἴηι οοΥρογοὶς δοπὶς παπὸ 5ἰίαηι αγ- 
δι{γ θην", Ὠλογΐο., π6 οοπυοηϊοθαΐ, αἰυϊπο ἰαμαϊς Ππαγηιοπίαηι [δ ΞΟ γιο σοποϊηπαυϊξ, ἀπῆν 
ὉΘΥ6 δοαίιηι οἴ φιῖὶ α 160 πηι δοηὶ αἀθρίιι5 ε8ί, ἀοϑογίδιί. Ἀοοδα!ς, αιοα βουὶρίοι: αἴθυια 6 " 
ἘΌΒΘΡΙΕΒ οἱ ΟΠ] θη ἸΪ ἀιιοίοι., Ἔχ ρ ἃ πὰ ΟΠ 6 ΠῚ γθυ θΟΓα ΠῚ {ΠΟΡ ΠῚ, Εἰ ογὶ{ ἰαηιιιαηιὶ ἰἰφηιιηι 
φιιοά ρίαπίαίιηι 65: οἰο... 6. 15 ̓Ι566 πη οἱ 5υ}}015 ογαϊαίαν. Ἐξοπὶπὶ ἰη ἘΘ5ΘΌΙΪ ΟΡΘΙ 510 6α]- 
[1Π} ᾿ΠΥΘΠΙΠΊΙ5 : ὃ ..... τῷ θείῳ σχολάζων γόμῷ » χαὶ τοῖς ἐξ αὐτοῦ λογικοῖς νάμασιν ἀρδόμενος, σφόδρα 
οἰκείως φυτῷ παρ᾽ ὕδασιν ἐῤῥιζωμένῳ παραδέδληται. Ουϊ.... . ἀϊοϊπα ἰοφὶ υαςσαΐ, οἱ ερὶγϊ{υσίϊθιις 
Τυοὶβ ἐαΣ οα Πιιοηίϊδιι8 ἰγγϊψαίιν", αἀπιοάιιηι ἀρροϑῖίο ᾿ΐφηο, Οὐ) γαάῖοο8 ργοαϊηιο ἀηιια8 ροϑβιί 
δι, ΘΟη!ραΥαἴμ. Τὴ ΟΟΠῚΠΙΒΠἰἉΓΙΟ γΘΓῸ, ὃ γὰρ τῷ θείῳ σχολάζων γόμῳ,, καὶ τοῖς ἐξ αὐτοῦ νάμασιν 
ἀρδευόμενος, τῷ παρ᾽ ὕδασιν ἑστῶτι δένδρῳ ἀπείχασται. Ομ θηῖηι ἀϊυΐπα ἰοφὶ υασαί, οἱ Υἱυυι 5 6715 



ΡΆΞΕΛΤΙΟ. ΧΗ} 

ἐγΥϊψαίνν", αϑϑἰηιϊαΐιι5 6581 αγϑογὶ ἡιαία ἀχιας οοηϑίϊί. Ἐΐ «αο ΠῚ πο πλμ] πὶ γοίογί 
αἰγα τη Θὰ 48 ὑΓΔΠΒΟΡΙΠΙ ΠΊ115. ΘΠ ΡΘαπί ᾿Πίο ιν 56. ΠΘῸ Π6 ; ῬβαἰΠΠΟΒ5 5 ΠΡΌΪΟΝ ΔΠΪΠΊ115 ΠΟῚ οϑέ 
ΟΥΑΪΠ6 ΡΘΓΟΌΓΓΟΓΘ : 584 αι! 486., αἱ ΘοουΓΓΘί, δἀποίαν 6 58 {15 ΠΡΟ  Πλι5. ΟἷἿο αὶ ἀΡα πη αΐ, 
ἀΙΟΓΉΪΠῚΙΒ 51188 ΟἸἸΟΒΙ ΔΕ] 5 ἰ5ΓἌ 6 ΓΘ ΡρΟδϑὶί, Π1Π1] γοίαΐ. Θὰ ΓΘ ἃ] Ῥϑαἰμ στη Υἰσϑβιπηθιτη οοίδ-- 
ΥΠΠῚ {ΓΔ Π5Ι ὈΙ ΠΊΛΙ5.. 6. 40 ΠΟΠΠ.]]ἃ ΘΧΘΠΊΡΙΙ ΙΟ6Ὸ ΡΓΟΙ ΓΘ Πα, 5Ϊ ἰαπηθ ἢ ὈΓΪ5. ΠΙΟΠΙΘΓΙΠΏΙ5 
ΤαΒΘθ απῚ οἱ ΟΟπηπΙΘ (Δ 111] ΒΟΓΙ ΡΟ ΘΠῚ , (πὴ ἰΠ]{Ππ|π| ῬΑ ΠῚ ἀθο  Πλϊ φαδΡΕΪ ᾿π ΘΡργοίδη (1, ΠΟ 
ΓΆΓΟ ΌΟΩΙ6 δά θη ᾿ἰ546Π| γϑγὈ 5 ἀἴσθγο. Ηθο ἰϑιίυν ἸΘσηΠΓ ἰῃ παρα οπμ6 ἘΠΒΘΡΙ ἴῃ Ῥ58]-- 
ΠΉ1ΠῚ ΥἹ ΘΙ ΠΠ11ΠῚ ΟΟἰΑΥΊΙΠῚ : ἐν οἷς ὃ λόγος τὴν εὐαγγελιχκὴν χάριν τὴν εἰς πάντα χυθεῖσαν τὰ χαθ᾽ ὅλης 
τῆς οἰκουμένης ἔθνη προευαγγελισάμενος .... ταῦτά τε χομίζειν παρακελεύεται, οὐκ Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ταῖς 
πατριαῖς τῶν ἐθνῶν, ἢ κατὰ τοὺς λοιποὺς ἑρυ:ηνευτὰς, Ταῖς συγγενείαις τῶν λαῶν... .. Διὸ καὶ ὠθέλισται 
παρὰ τοὺς “Εὐδομήχοντα, ὡς μὴ κείμενον μήτε ἐν τῷ “Εδραϊκῷ, μιήτε παρὰ τοῖς λοιποῖς ἑρμηνευταῖς..... 
᾿Αντὶ δὲ τοῦ, Ἶδν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ, ὁ μὲν ᾿Ἀχύλας, Ἔν διαπρεπείᾳ ἡγιασμένη, ἐξέδωχεν - ὃ δὲ Σύμμαχος, 
Ἔν διαπρεπείᾳ ἁγίᾳ. Βούλεται γὰρ ἡμᾶς ὃ λόγος μετὰ τοῦ πρέποντος χόσμου ταὶ τῆς τῷ Θεῷ προσφιλοῦς 
δικαιοσύνης τὴν προσχύνησιν ποιεῖσθαι. Οεἴθιι5 Ξαη6 οταηφοίϊοαηι φγαϊϊαηι ἴῃ. οηλη 65 (οἰΐιι5 οΥδὶς πα- 
{Ἰοη.65 αἰϊ Πιιϑαην ργς θη αη8.... . ἢ αἴεΥΥ6 δ οί, ποτ, συιάτο8, 8564 [αηυϊϊας φοπίζιηι., αἰ 
8θΟιη νιη1 γοἰϊᾳιιο5 ἐπ ογρΥοἴ65. ΟΟΘ Δ[ΙΟΠ65 ΡΟΡῈΪΟΓΠΏ. .. . Ομαγ ἢ ἴῃ ϑορίμαφίηπία ἱηίογ-- 

Ῥγοίϊθιι5 οὐθίο ποίαηίιγ., ψιιοα πεηι6 ἴηι Ποδγαἴοο δαθηιρίαγὶ, πο ἀρια γοἰϊψιιος ἐπ οΥργοΐος 
σομιραγοαηί. 060 ατιοηῖ ἐἰ {ἴιι5. ΤῊ τ]ὰ βαποία 6]115, “Ἄφιῖα ΤῊ ἀθοοΓ 6 βαποί Ποαίο, δψην- 
ηιαοίμιβ ὑθγ0. Τὰ ἀΘΟΟΓΘ ϑᾶποίο, οαταϊέ. 7 εξ οηΐην πὸ 8 οην ἀοὀὶίο ογπαίΐι. αο [260 αἰϊοοία 
7ιιδεϊἰα ἀὐἀογαίϊοηοηι ρογα! 676. ἨφΘΟ ὙΘΙῸ ἴῃ (ΟΠ) ΠΠΘΠ(ἉΓΙΟ : ἐν οἷς ὃ λόγος τὴν εὐαγγελιχὴν γάριν 
καθ᾽ ὅλης χεθήσεσθαι προθεσπίζει τῆς οἰκουμένης. Παραγγέλλει γὰρ τὰ λεχθέντα χομίζειν, οὐχ ᾿Ιουδαίοις, 

ὡ- 

ὰ -: “" -“ ΕῪ ῃ κ ᾿ ἜΣ - “- αν» 
ἀλλὰ ταῖς πατριαῖς τῶν ἐθνῶν" ἢ χατὰ τοὺς λοιποὺς, αἷς συγγενείαις τῶν λαῶν. ᾿Ωδέλισται γὰρ παρ 

: 
-" «ε ΄ὔ ᾿ ᾿ ᾿ - ἣ, ,ὔ -. ΕΥῸ --ῳ-Ὁ - Ἂ 

τοῖς “ὐδουήχοντα τὸ, Υἱοὶ Θεοῦ, ὡς μὴ ἐγχείμενον τῷ “Εδραϊχῷ, μηδὲ παρὰ τοῖς ἄλλοις... . Ἀντὶ ὃ 
τ -Ὁ-Ὁ 7 ᾿ - , 7 δ Ὺ 

τοῦ, ᾿Εν αὐλῇ ἁγίᾳ, ὃ μὲν Ἀκύλας, ᾿Εν εὐπρεπείᾳ ἡγιασμένῃ, ἐξέδωχεν" ὃ δὲ Σύμμαχος, Ἔν εὐπρεπεία 
(ἢ 

ἁγίᾳ. Βούλεται γὰρ ἡμᾶς μετὰ τοῦ πρέποντος χόσμου καὶ τῆς προσφιλοῦς τῷ Θεῷ δικαιοσύνης τὴν προσ-- 

κύνησιν ποιεῖσθαι. ἤι χιῖδιι5 ΟΥ̓ αουίιηιν ηγαίϊαηι ουαη οί αι ΡΥ αγϊυ γι οὐϑοηι αἰ μπἀοη αι 
ραάϊοῖε. “ιθδοί οηΐηιν ὑἰἰα χι γοοθηϑίία βυηΐ αἰογγ 6. ποη υ]ιτρο5. 566] ραίγϊας φοπίϊιηι ; τοὶ 
ϑοομηαιην γοϊΐφιιοβ, (ΟΠ [ΟΠ 65 ΡΟΡαΪΟΥ ΠῚ. ““ρια δορίιαρσίηία οηἴην δα ριυιηοίιηι 68. {ἰι6, 
ΕἼΠῚ Π6Ι. φιοά ἐν Ποῦγωο τὰ πον μαθοαΐιν", πος ἀρια αἰϊοβ. (ἰρίογιηι ργο. Τῃ διὰ βᾶποίδ, 
“φυῖία φιϊΐάοφην, Τῇ ἀθοογο βδποίΠοδίο. οαταϊί; «δ ηϊηναοίνι 5 τοΥο. Τῃ ἀθοογο βαηοίο. 7 μ{ οηΐηι 
η05 οὐ ἀθοοηςὶ ογπαίι οἱ αηιῖοα [260 7ιι8{{{1π [α 0 γΥ6 αὐογαϊϊοηοηι. Ὑ 6}1π| ΙΘσαί αν ἴῃ ᾿ρ515 ΠΡΓῚΒ 
ἰοία Πι17115 ΙΟΟ] ΘΧρΙ ηδί0, ἐσ] 4116 πηἃ ΟΕΠῚ αἰΐογα ΘΟ Ρ ΔΓ ΘΠ : 40 ΟἸΑΡ 5 ἀρρᾶγοαί (οπ)- 
ΠΙΘη ΓΑΙ δαοίΟΓ ΠῚ ὨΪΠ1] πη 915 ἴδοΘΓΘ., Πα 8ΠῚ ἘΠ 156 }}111Π} Ρἃ ἃ ΠῚ ΘΟΠΊΡΙΪΆΓΘ. Θθοα ΑἸΧΙΠΊΙ5, 
γοσάθ]0. αἰτιι5. τη 00. ΠῈῸΠῚ ΔΌΘίΟΓΘΠΊ,, ΠΊΟΘΟ Δ] (ΘΓ11ΠῚ 5] ΠΟ ΔΓΙ., ΘΓ 15 ΘΧΘΙΊΡΙΠΠῚ 1η Ἰηΐθγ- 

ΡΓΘίδίοηθ ῬΒΔΙ ΠῚ Υἱ θβιτηϊ ΠΟῊΪ Παθοίαν. ΝὰΠ) νὸχ θᾶ. αἰΐι5.. αἱ ΘΧχ ΕΌΒΘΌΙ ΘΟ] ΘΠ (ΓΙ 5 

Ραίοί, Εσβοθίαπι ᾿Ιρϑιτη ᾿ηα]οαΐ. ΟΠ {6 π} 5 4165 ΓΓΙΦῈΘ βου ρίουγι, Ῥβθιαᾶο- ΤΠ ΘΟΘΟΓΡΟ οἱ 
ΕσΒΘΌΙΟ, σΘΟΠΠλΠΪὰ 50Ππΐ γ6] [Ρ50 1Π|{10 ΘΠΔΡΡα ΟΠ ἴῃ ῬΒΑΙΠΠ ΠῚ {γ ΘΒ] ΠῚ 1ΠῚ ΘΘΟΙΠΟΊΙΠ : 

5664 συ αἸσαπίαν ἴῃ ἤΦο 6] ᾳ546Π| Ῥ58]Π1 γυθῦρὰ., Ομ βηαῖέ εἰσι! αἰΐηιν οογάα δογιι., ΠΟ ΡΪ- 
ΘΘΡΙ Δα ΒΟ 6 ΓΘ. ἘΌΒΘΌΪυ5, Καταμόνας δὲ εἴρηται ἀντὶ τοῦ ἀφωρισμένως παρὰ τὰ λοιπὰ ζῶα. Καρδίας 
δὲ λέγων, τοὺς λογισμοὺς ἐδήλου, καὶ ὅτι ἀφωρισμένως ἕκαστος ἄνθρωπος ὥσπερ ταμεῖον ἀποχεχλεισμένον 
ἔχει τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν, ὡς μηδένα δύνασθαι ἑτέρου χαταλαμθάνειν λογισιλούς. Οὐδεὶς γοῦν οἶδεν ἀνθρώπων 

τὰ τοῦ ἀνθρώπου .. .. Συνῆπται τὸ, Ὁ συνιεὶς πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν. Μόνος γὰρ αὐτὸς συνίησιν ἐξ ὁποίας 
προαιρέσεως τὰ τῶν ἀνθρώπων ἔργα ἐπιτελεῖται" μηδενὸς ἄλλου δυναμένου συνιέναι, ποίᾳ προσθέσει χαὶ 

δποίᾳ δρμῇ ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων πράττει ἃ πράττει. 5:5} Δ(1Π| ατοίιιηι 68{ χιιαϑὲ Ξ6ραγαίϊηι ο΄ 560γ- 
βίην α γοϊϊχιυὶς απϊηιαίίθιι5. Πλιιην αὐιίθην οογάία φηοηιογαγοί., οοηίίαίοηο8 βἰφηϊβοαυῖέ : φεῖα 
φιυυθοι μοηλο 5θογϑιν ηιοηέθην βιαηι οοι, γϑοορίαοιζιηιν οὐσοἰνιβιην Παθοί, αἴ πθηιΟ αἰΐογῖι8 
σοφιίαξίοηο5 ἀοΡΥο θη άοΥ6 υαϊοαΐ. ΝΌΠΠ 5 ̓οΊτατ ΠΟΠΊΪΠ1ΠΊ ΠΟΥΪΐ 4 διιηΐ ΠΟΙηΪΉΪ8.... “(αι 
ἰοο, Οἱ ᾿πί6ΠΠρὶ[ οπηπηἶὰᾶ Ορογὰ ΘΟ ΠῚ. 7956 παηηηι6 80ἰ1|8 ἐηίοἰἰἰσὶί ὁ: οὐ ϑηιοαὶ οἰ οοἴϊ0η6 
νοίιηξαζι5 Ὠοηυϊηυη, ορογα οἀαηένν", οὐην πτυϊἰιι5 αἰτιι5 τη{οἰ ἰἰ γογ6 ιιοαΐ 62: οἰ) ϑηιοαϊ ρΥΟροϑιΐο, 
θα; φμο ηνοίμ υοϊωηπίαϊι5 γυϊυὶβ οηυΐηίην αγαΐ χε αφὶί. Ῥδοι(0- ΤΠΘΟΘΌΟΓΕΒ γ6ΓῸ. Καταμόνας 

ΧΧΔῚ 



ΧΙ. 

ΧΗ ΡΆΖΕΛΤΙΟ. 

δὲ, ἀντὶ τοῦ ἀφωρισμένως, χεχωρισμένως παρὰ τὰ λοιπὰ ζῶα᾽ καρδίας δὲ λέγει τοὺς λογισμούς. Καὶ ὅτι 
,ὔ 

ἀφωρισμένως ἕκαστος ἄνθρωπος ὥσπερ ταμεῖον ἀποχεκλεισμιένον ἔχει τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν, ὡς μηδένα δύ-- 
νασθαι ἑτέρου χαταλαμάνειν λογισμούς. Οὐδεὶς γὰρ οἶδε τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἑξῆς... .. Συνῆπται τὸ, 
Ὃ συνιεὶς εἰς πάντα, ὡς μιηδενὸς ἄλλου δυναμένου συνιέναι, οἵα προσθέσει χαὶ δρμῇ ἕχαστος τῶν ἀνθρώπων, 

ἃ πράττει, πράττει. 5: . ΠΔ([π ατέοηι ροϑιυῖξ ργῸ ϑ8θογϑβῖηι, βοραγαίϊηι α γοἰχυῖς απϊηιαηίϑιι8 : 
οογάα απίοην Ἰηίοἰἰὶέ οοηίίαίίοηο8. Εἰ φμοπίαηι χιῖδοί μοηιο 8εγγογαίην ψ αὶ σοηοἰπιβιηι 
φιοάάαηι ρόηιν πιοηίθην βαηιν παθοί, τα τ πθηιο αἰίογῖνι8 οοσίίαίϊοηο5 υαἰοαί ρεγοΐρογο. ΝΘΠΊΟ 
ΘΠΪΠῚ 5010 4ιι διιηἰ ΠΟΠΊΪΠΪ5., Θία.... “47υη τίν" : Οἷἱ Ἰη (6 }Π6 10 ΟΠ] ηΪὰ,, αο 8ὲ τυ ιι5 αἰζιι8 ροϑ851: 
ἐπίοἰἰογ 6. φιαπαηι ἐπ οηοη οἱ φιο ἐηιϑεϊηποίν, φυυλυθε μοηυϊγυιν ασαΐ φιώ αηὶξ. Ἡϊο, αἱ ἅ}188, 
ΟΡΘΟΡγΡὶ ρΡοίοϑί, ΠΡγᾶτγϊουιπι ἰποατα [ἀο(ΠΔ 6556, δι ὑγρΟσγαρΡΠΟΡα ΠῚ. αἱ για ας δ} 
ρα ΤἼΘΟάοΡαπ ἀΘργ  μΘηδηίιν. ΝᾺΠι πὶ ᾿ΘοΊαι", ἀφωρισμένως, χεχωρισμένως., ΟὈΒΟΙΠ ΠΏ} 

ΠΟη Θϑί γόοσϑιη δἰ (θυ πἰΓἃΠ| παρέλχειν ; [4416 ΘΧ 60 ΘΥΘΉΪ556., 404 ΟἸΠ ΥῸΧ τπὰ ἴῃ ἘΠῸ (ΘΟ 06 

ΓΟΡΟΙΙΓοίμαγ, δἰίθγα υ6ΓῸ ἴῃ Ἰίθυο, ΠΓΑΡΙῈ5 “ΕἸ Βρ  ἃπη αἰ ΠΊ 16 ΔΡρΡΟΒαΘΡΙ. Π ῖη46., 10] ἰορὶ- 
ΠΊ.15, συνιεὶς εἰς πάντα, ὈΓΦΘΡΟΒΙΠΟΠΘΠΊ, εἰς, ΓΘαΌΠαΔΓΘ ΦΠΟΠΕΘ. ΘΟΡΓ.ΠῚ Θϑί : ΘΔΠΊΠΕ16. ΘΥΓΟΙῚΒ 
Οδι58Π1 6556. Ππ0( γΟ0|5 συνιεὶς 5Υ11}08ἃ ΟΪΓΠπ|ὰ ΟΒΟΙ (Δ Πίο ιν ὈΪ5 θα (ἃ 511. ΠΘΠΙαπ6 [66] ΟροΡίογο, 
πράττει ἃ πράττει, ΠΟ ἃ πράττει πράττει, 6] {ἸΓΟΠ65. ᾿Π(6]Πσαηΐ. 564 δά ΡΙΟΡΟΒΙΓαΠΊ ΠΟΒΕΡΕΠῚ 

ΠΟ5 ΓΘίδυἃπηι5. ΠΙᾺ ῬϑΆ] μη (γἸ σοϑίπηΐ (6 ΡΠ, ΤὨποίο Τ)οηυϊγ μη. ΟΉλη168 86Π Οἱ 6718. ΟΡΊΠΙΟΠΘΠῚ 

ΠΟϑίΡἃ ΠῚ] ΠῚ ρᾶγτη ΘοπἢΠι δ. Ηθς ἘΠΙ5ΘΪ γϑυθὰ δαηί : πάντα ταῦτα γνωμιχῶς ὃ Δαέὶδ εἰς τὴν 
ἑτέρων ὠφέλειαν προφέρεται, αὐτὸς πρότερον ἀπολαύσας αὐτῶν .. .. Παρακελεύεται τοίνυν τὸν φόύον τοῦ 

Κυρίου πρὸ ὀφθαλμῶν τίθεσθαι τοὺς ἁγίους αὐτοῦ - ὑπὸ γὰρ αὐτοῦ τοῦ φόδου ἅγιοι ἀνατελοῦνται .. .. ὋὉ φό- 

ὅος Κυρίου ἁγνὸς, ἀντὶ τοῦ, ἁγνοποιός..... ΚΚαὶ σημεῖον τοῦ φοδεῖσθαι τὸν Κύριον τοῦτ᾽ ἂν γένοιτο, τὸ χα- 
θαρεύειν μὲν πάσης ῥυπαρίας αἰσχρᾶς πράξεως, φυλάττειν δὲ αὐτοὺς ἁγίους χαὶ σώματι χαὶ πνεύματι, ,Θἰο. 

ως οπιηΐα Ῥαυϊά αὐ αἰϊογιιι ε{ἰΠ αἰογη, Ξοη θη ἰαγυίηι ὨΊΟΥ ΡΥῸΓ[Υ, φιογ μην ῬΥΊΟΥ ἦρ86 ροί{ι8 
ογαί.... Ῥγωοῖριέ ἰίαφιιο βαποίϊ8 1) οἷ. τι {ἰλοΥ θη 6718 ΡΥ οοτἐϊ5 μαδοαηέ : αὖ ἐἰ10 χιιὴ}6 {ἱΠ 1076 
βαποῖὶ οἰἸοϊινείν".. .. ΓΓΊΠΊΟΥ ΠΟΙΉΪΗΪ οἀδίμ5, υἱἀοίοοί., οαβίο8 6}}ΠΠοἸθη8. .. « Αι ἴσην ἡ ιὰ 
ουϊάοης [μογὶΐ {Ἰπιογὶς Ποηιϊηϊ. 8 φιιὶβ α 5ογαἰδιι8 οἱ ργαυῦὶβ Ορογῖθιι8 ριγιι5 οἱ υαοιυι8 [ὩΟΥ11, 
8056 βαηοίιην ΓΟΥ̓ΡΟΥ͂Θ εἰ βρὶγίι βογυαυονὶί,, οἴο. 516 γοιῸ ἸΟΖαϊαΡ ΟΟΠΊΠΙΘΗΪΑΡΙ ἃθποίον : 
πάντα γνωμιχῶς εἰς τὴν ἑτέρων λέγει ὠφέλειαν, αὐτὸς πρότερον ἀπολαύσας αὐτῶν. Καὶ παραχελεύεται τὸν 

τοῦ Κυρίου φόδον πρὸ ὀφθαλμῶν τίθεσθαι τοὺς ἁγίους, ὕφ᾽ οὗ ἅγιοι τελοῦνται. Ὃ γὰρ φόδος Κυρίου ἁγνὸς, 

ἀντὶ τοῦ, ἁγνοποιός. Καὶ σημεῖον τοῦ φοδεῖσθαι τὸν Κύριον τοῦτο ἂν γένοιτο, τὸ καθαρεύειν πάσης αἰσχρό- 

τητος χαὶ σώματι χαὶ πνεύματι, οίο. Οηιηῖα Ξοπίοη 1056 αα αἰϊογιίι ΡΥΟΓ[οΥῚ μἰἰ αἰδην., Οπη, 1ρ86-- 
ηιοί ργίιϑ ἐὶς [γυιϊέιις. ο55ο(. ΚΕ 7εδοι βαποίοϑβ {Ἰηιογθην Το υϊηΐ απο οὐοιἰ08 οΟἰἰο αΥθ. ἃ πιο 

βαποί ρον [οἰνιίνν. ΝᾺΠῚ {ποῦ ΤΟΙ ΪΠΪ βαποίιβ, τὰ 68{. βαποίβοαηβ. Αἰφιῖὶ ἢ {πιο Υὴϑ 
Τοοηυϊηὶ εἰ φηλιιηι 6556 ροβ8ϊΐ, 8ὲ χιυὶς ριυυγι5 511 αὖ οηιηὶ {μγρ1{μἴγι6. ἑαηι ΟΟΥ̓ΡΟΥῚ8 φιαηι 8ρ᾽γ1-- 
ἔνι, οίς. Ῥαποᾶ οἱ ὁχ Ῥβδ]Π10Ὸ 4 Δ] Ρσ βῖπη0 αδγίο ΠΠ060 Δ} ΊΟ ΘΓ. Πώο δαΐίθπ διιηΐ Θχ οχρίᾶ- 
Πδί(ΙΟΠΟ Ὑουβί οι} {Π|π5: ϑδϑασί ἐμ αομίω.. 46 πος τη060 ἰηἰοιργοίδίιι ἘΠΙΒΘΌΙΕ5 : πρῶτον 
μὲν γάρ φησι, Τὰ βέλη σου ἠκονημένα γενήσεται χατὰ τῆς χαρδίας τῶν σῶν ἐχθρῶν " ἔπειτα, Λαοὶ ὑποκάτω 

σου πεσοῦνται, ἐλσθέντων τοῖς σοῖς βέλεσι τῶν ἐχθρῶν. Ναῆηι Ῥ»ῖηιο αἷΐ. δασιίε ἕὰᾳ δουίς ΠΘηΐ 

ΔΟγΘΡΘΙ5 ΘΟΟΙ" 1ΠΙΠΊΪΘΟΓΠ) (ποτ απ). ἀοίηαθ τ67γ0. ῬΟΡΕΠΙ 5810 (6 σδαθηΐ, ρει 518. Ὑηγηγν1855100.6 
(οἰογιίην {μογιίηι ᾿ηϊηυϊοῖβ. ῬΒΘΙο- ΤΠΘΟΘΌΓΙΙΠῚ ΔἸ ΠΉ115, 516 ἸΟ ΙΘ Πίθιη : πρῶτον γὰρ τὰ ἤχονη- 
μένα βέλη γενήσεται κατὰ τῆς καρδίας τῶν ἐχθρῶν, ἔπειτα λαοὶ ὁποχάτω σου πεσοῦνται, ἐλσθέντων τοῖς βέλεσι 

τῶν ἐχθρῶν, Ργϊηιηι οηΐηι βαφί βοηΐ αὐοιίω ἔπ, σογ 6 ἐηϊηυϊοογιηη., ἀοἰπ6. ρορπ 5ι 16 6α- 

ἀοηΐξ. ροϑίφιαηι βασι{ἰ5 βιυδαοίὶ [μογῖηί Ἰηϊηιὶοὶ. ῬΙαΓ ἃ 5.10 η}1Π|5(Γ ὉΠ ῬΒΔΙΠΊΠ15 ΔΓ ἃ Θ᾽ ΒΙΠΊ15 
οοΐανα5. ἘὉῚ 1Π8, Ετ αμιατζίνυγν δογυιην υοίογαϑοοί τη, ἡη [6Υη0 α αἰογία οογιν., ΘΧΡΙΠΙΟΔη5 Ἐπ56-- 
ὈΪα5. 510 Ιοφυϊίαν : ἀντὶ δὲ τοῦ, Καὶ ἣ βοήθεια... .. ὃ μὲν Ἀχύλας, Καὶ χαραχτὴρ αὐτῶν χατατρίψαι 

ἅδην ἐκ κατοικητηρίου αὐτῶν. Ὃ γὰρ χαραχτὴρ αὐτῶν, ὃν ἑαυτοῖς ἐξετύπωσαν, τὸ μὲν χατ᾽ εἰκόνα 

χαὶ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ ἐξ αὐτῶν ἀφανίσαντες, εἴδη δὲ χαὶ μορφὰς ἀλόγων ζώων χαὶ ἑρπετῶν διὰ 

τρόπων μοχθηρίας τῇ ψυχῇ, περιθέμενοι, κατατριδήσεται .... Καὶ τοῦτο μὲν τῶν ἀσεδῶν τὸ τέλος. Θἱ δὲ 

εὐσεδεῖς χατ᾽ ἐκεῖνο χαιροῦ πρωΐας ἀξιωθέντες χαὶ νέου φωτὸς, ἀνατολῆς τῆς τῶν ἀσεδῶν χαταχυριεύσουσιν, 

ἢ χατὰ τὸν ᾿Αχύλαν, “Ἑνὶ κρατήσουσιν, ἣ κατὰ τὸν Σύμμαχον, Ὑποτάξουσιν αὐτοῖς. Τῶν γὰρ ἐνταῦθα τα- 



ΡΕΆΞΈΕΑΤΙΟ. ΧΕΙ 

Ψ πεινωσάντων τοὺς εὐθεῖς ἀσεῤῶν, ἐχεῖ δύσεται τὴν ψυχὴν πρὸς τὸ μὴ συναπαχθῆναι τοῖς ἀσεθέσιν, ἀλλ᾽ ἐν 

ἑτέροις εἶναι γωρίοις τε χαὶ ποιμνίοις. Ῥ͵Ὸ ὑϊο ατΐοηι. ἘΠῚ αὐιχ! !Πτη.... φωΐία., ἘΠ ΟΠαγαοίον 

ΘΟΓῸΠῚ ΘΟΠίθγογθ ᾿πίθΓ11ΠῚ 6χ ΠΑΡΙΔ 10 Θογιη]. αὶ οπαγαοίογ χιιοηι βἰδὶ 6} Ἰπαογιιηί, οἰὶ- 
ηυϊναίω 6α 3ο᾽ρ815 Ποὺ Ἰηνασίηθ αὐ 5]ηυϊ)  {υμϊπ6. αἴφιιο ἐΥΥαἰϊογηια λιν αγυϊηναϊλιην γορ{ἰἰλυιηλᾳιιο 

[οΥηυΐβ ρον πυαγὶοϑβ Ἰηιργοθὶία5 Ὠλοίο5 αἸοϊηι 86 αἰϑοϊίϊ5.. ἡ. αδιὶίαοιίο ἐπ [οΥηϊ σοηίογ οίιιν".... 
Εἰ ὶς φιιΐίάοηι Ἰηιρτογιην ἢη18. Ῥὺὶ αὐοΐοην {0 ἱθΉρΟΥ6.. ναί ἧα οἱ πουα ἰτ6 ἀοπαίϊ, οΥϊοηίὶ 
ἑηιρτογιην ἀοηνἰγαδινηίιιγ" ; 506 Ξοοιη την ΑΙ φιλίαι, Τρ ἃ θα ηΐ : 506 βοοιηυλνν «δ ηιηιαο]ιιηι. 
ΒΌΒΠ]ΠοΙΘηΐ 5101. αι οἰην τηιρὶὶ ἷὰ ργοθογιν απηιαβ ἀοργθβ8ογῖηί, ἐἰ 6 απϊηλαηιν Ρ1ΟΥ 1) 
ἰϊδογαθῖί, κεἰ η6 πα οὐ ἱηιρὶϊ5 αδαιιοαηίιν"; 564 τη, αἰϊὶβ ἰοοὶβ οἱ οὐἱίτδιι5 ἀοσαηί. δῖ. δαί(θπΠὶ 

ΠππῸ Θαμη61η ΙΘΟιΠη που ργ ἰδίαν Ῥϑθααο- ΓΏΘΟΘΔΟΓΡΕΒ : ἀλλὰ τῶν μὲν ἀσεδῶν τοιοῦτο τὸ τέλος. ΟἹ 
δὲ εὐσεύεῖς χατ᾽ ἐχεῖνο καιροῦ πρωΐας ἀξιωθέντες, καὶ ἀνατολῆς νέου φωτὸς, τῶν ἀσεύῶν καταχυριεύσουσιν" 

ἢ κατὰ τὸν ᾿Αχύλαν, Κρατήσουσιν: ἢ χατὰ τὸν Σύμμαχον, Ὑποτάξουσιν αὐτούς. “Γῶν γὰρ ἐνταῦθα ταπει- 
νωσάντων τοὺς εὐθεῖς ἀσεύῶν, ἐχεῖ χρατήσουσι. Κἀμοῦ δὲ τοῦ ταῦτα λέγοντος ῥύσεται τὴν Ψυχὴν, πρὸς τὸ 

μὴ συναπαχθῆναι τοῖς ἀσεδέσιν, ἀλλ᾽ ἐν ἑτέροις εἶναι χωρίοις τε καὶ ποιμνίοις . .. . Ὃ δὲ ᾿Αχύλας ἀντὶ τοῦ, 

Βοήθεια, Χαραχτὴρ αὐτῶν κατατρίψει ἅδην ἐκ χχτοικητηρίου αὐτῶν. Ὃ χαραχτὴρ αὐτῶν, ὃν ἐν ἑαυτοῖς ἐξε- 

τύπωσαν, τὸ κατ᾽ εἰχόνα ἀφανίσαντες, χαὶ ἀλόγων μοχθηρίαν μιμησάμενοι, συντριδήσεται. Αἐιιὶ ἴηυ- 

ῬΊογιυη, φιυϊάθην ἐαἰὶ5 68: [))υ18. (ιδίογιι υἱγὶ ρὲὶ 50 ἰδ! ΟΥ̓ ἡλαΐιζἰηο οἱ που ἰοὶβ οΥἕι αἰσηὶ 
παδὶὶ, αἀοηυϊηαθιιηένν" ἱηιρὶϊ5. τοὶ, γα ία {1 ᾳιῖίαηι, ΤΩ ρου θα ηΐ : υοἱ ιαία διηιηναοίμμηη,, 

ΒῈΡ] οΙΘηΐ {105. Πηρῖοϑβ θηΐην χιῖ εἰ γοοίοϑ “με ταγιιηί, ἐδὲ οιιρογαθιί. Εἰ ἡιθαην χιοαιιο ἰκὸ 
αϊοσοηῖ5 απϊηναηι ἰἰρογ αὐὶΐ, τι6 οἱηνιῖ οὐ ἐηιρὶὶ5 αὐαιοογ ; 566 τη, αἰτὲβ ἰοοῖβ αὐ φγοηῖθιι8 ὉΘΥ 867"... 
φιυίία ὉογῸ ΡγῸ., ἈῸΧΊ απ), ἰοσὶί, ΟΠ ΑΓ δοίθυ ΠΠΟΤ ΠῚ (θΓΡοί Ἰη ΘΓ πὴ 6 ΠΟ Ὲ] 0 ΘΟΙΙΠΠ1. 
ΟἸναγαοίον ἐἰογιηι., χυιθηι ἴη,) 56ηιοἰρ815 Θα ΡΥ Θϑβογηΐ, ἐἰ μα φιιοά αὐ οἰηυϊ {αϊηθηι δγ αἱ αὖο - 
ἰοηίο8, οἱ δγιίογιν ργαυϊίαίοην Ἰηνϊίαγιίο5. οοηίοΥ οέι". Οὐ 4] ἀαίθηγ ἰῃ 5 ἀθργο παῖ 

γὰρ οίδί 15. {ΓΠ αἰ 1 [0515 ἃ ποίου 115 ΠΟ] ΠπΊ, ΤΠ 56 Ό]ο οἱ Ῥβοιᾶο- ΤΠ ΘΟΘΘΙΟ : ΟΠῚ ΠΟῊ ΤΠ ΪΠΊἃ 
ῬΆΓΒ πί ΠΙΟ, [ἃ 4110], ῬΟί᾿5 ΠΡ Ρ 15. Δ βου Θ Παἃ 510. ΤΠ 116 ὉἨΠῚ ΘΟ Π.115 ἴῃ ἘΌΒΘΡΙΟ, ἀσεδῶν, 

ἐχεῖ ῥύσεται οίο.. ΠΟη γὰ 46 Δα πηοά τη ἀπ Ιΐο., Ζαϊη 101 Πα] ΟἸμ βου πη ΠΡ γ 1. Ῥαΐο Ἰοτ 
ΡΟΐα5 ἰΘρΘΠΠη 6556. {1 ᾿η Ῥβριιο- ΤΠ ΘΟάοΟΙΟ : χἀμοῦ δὲ τοῦ ταῦτα, οίο. Νὰπ) Ποο Ρᾶοίο οΥἃ- 
{Π[0ΠΘΠὴ ΡΙ8Π6 ΘΟ ΓΘΓΘ οοηδίαί : οοηίγᾶ, Δ|11 116 ΠΘΟΘΒΒΆΡΙΟ ἴῃ ΠΒΟΡΌΪΟ ΒΡ μ1Πὶ 6ϑὲ., ΘΠ 
᾿ποογία αἰοίαη 51 ῥύσεται τὴν ψυχήν, π66 ΔἸ [ΠῚ 510... ΟΠ} 15 ΔΗΪΠη ΠῚ [ΘΓ ΙΓ 115 51. Π 685. Ἐῤ 
ΔΙΙΟΧῸΙ 18 Ῥ5ΔΙΠ}1 Θχ ΘΟ 6Π1 Ι000. Ζ᾽ ογμηιίαηιοη, [)οιι5 γοαϊηνοί απίηιαηι ηϊοαηι οίο.. νοὶ βοίὰ 
ἂρογίθ ἱπαϊοδηΐ Τ᾿ Βο θ απ ΠΟη ΔΠ}1Π6Ρ.. ἁίαψπθ ἴῃ Ῥβοιαο- ΤΠΘΟΘΟΓΟ Θαϊίαπὶ 6ϑί, ΙΌ411 ἀθ 1556. 
ὨΙχογὰΐ ΘΠ} θαυ, ἰΌγο., αἰ 58 ᾿ρ515 ἃ ΠΊἃ., ΠΟῚ ἃἰ [ΘΓ] 5 ΤΘαϊπιθγθίαν. ΕἘῤ ααΐϊὰ ΒΆΒ1ΠΙ 
οδιϑὰ ΟΥἸο85 Πρ ποίῳ ϑυβοθρίς βαηΐ, 6]5 ἴῃ ῬΒΔΙΠΠΟ5 ΟΥΙΙΟΠΠ1ΠῚ ΟΓΪΠΘΠῚ ΒΘ ΠΕ, ΠΟΠΉ1Π]ὰ 
4ᾳΟ0486 6 Ῥβ8]Π10 φαϊη πᾶ ρθβί Π10 ΠΟΠΟ ἴῃ πηθα! τὴ ἃἰογαπηι5. Η:ο ᾿οτίαν βου ρία ϑαηΐ ἃ Επ- 
560 10 ἴῃ ΠΠ4 Π} 5 ῬΒΔΙΠῚΪ., Οὐΐβ αδάποοί ηι6 τη, οἱυϊίαίοηιν ηυυηϊίαηι, Θἰο. : ἐπιστήσας τῇ τῶν 
προλεχθέντων διανοίᾳ ὃ προφήτης ὑπερεχπλήττεται .... Διὸ μαχαρίζει μὲν τούτους, οἷς ἐπιδημήσειν ἤμελλεν 

ὃ Θεός: εὐχὴν δὲ τίθεται καταξιωθῆναί ποτε χαὶ αὐτὸν τῆς τούτων θέας, οἰο. «διμργααϊοίογιηι βοη θη 

ἐπϑἰϑίθη5 ργορ]ιοία. ϑιιργα πιοάιηι ἡ γαίμγ.. . . Οὐαγ6 δθαίοϑ τἰϊ05 ργαϊοαίΐ, αὐ ιιο8 ἀοο6881ι- 

γιι5 6γαΐ 1)6ιι5, οΥαἴϊοπθηιηι6 Φηυ{{{{, 1 ἴρ86 ηυοφιο ἤο υἱάογο ἀἴσηιι5 μαθεαίΐαγ. οίο. Ῥβουαο- 
ΓΠΘΟΔΟΓΙΒ ΠΟῚ 5605. Ε]Ὲ5 Πῶς διιηΐ σγουρὰ : εἶτα ἐπιστήσας τὴ τῶν λεχθέντων διανοίᾳ ὃ προφήτης 

ἐχπλήττεται... .. Καὶ μαχαρίζει τούτους, οἷς ἐνδημήσειν ἔμελλεν ὃ Θεός - χαὶ εὐχὴν τίθεται, καταξιω- 

θῆναι καὶ αὐτὸν τὴς τῶν εἰρημένων θέας, οίο. Φεῖμαο Τγηι5ϊϑ6η.8 56) 8ιυυὶ ΘΟΥ 2) σι αἸοία 51, οὐβίι- 

ρ6ϑ8οῖ!.... ΕΞ δοαίοβ ργωάϊοαί ἐἰϊ05, ἴηι, φυυῖδυι5 1) 1.58 ΘΟΉΙΠΙΟΥ αἴνιγιι8 68 ; οἱ ΟΥ̓αἰϊοη θην ροηϊΐ, για 
γοηαί ἀϊφηιι5 μαβογὶ υἱϑίοηθ θογην φιο αἰοία βιηΐ!. οἰο. ΝΟ 56. 511 (Ι551Π1}16ΠῈ ὈΓΦΘΒ 1{| ΠΟ 
Ῥβϑιᾶο- ΤΠ ΘοάοΙι5. ΝᾺ ΠΙ, 4αΪ 615 Π105 θϑί, ΠΪπῸ ἴηΠ46 ἃ) Τ᾿ ΒΘ ΌΪΟ ὙΟΟ65 56 8Π1 Πλε{πὰί11:. 
564. ἘπΒΘΌ πηι ΑἸ πη {{ἅπηι15., αἵ ἈΙΙΦαἃ Θἰϊδ πη ΘΧ 8115 βου! ρίου θιι5 ̓ Ιοθαΐ Δ βου οΓθ. Ῥίανρὰ (αΪ 
συρι!πηΐ, ΠΌΓΟΒ 0505 Δαθδηΐ, Βιδαθο. 

4δ. ϑιιοορααΐ 74π| ΑἰΠδΠΆ5165. Ου} 5. ΠΟ γουθὰ ϑιηΐ ἴῃ 14 ῬΒΑΙΠ}Ϊ βοχί!, Ζαϑογαυὶ ἴῃ 
φοηυλίνν ἤνθ0 : ἀκούσωμεν οἵαν ὃ βασιλεὺς μετάνοιαν ἐπεδείξατο. Οὐχ ἁπλῶς ἔχαμεν, ἀλλ᾽ ἐχοπίασεν 

Χ 5 “ ΄ τ Η͂ ᾿ » 7, , ΄ ᾿ 
στενάζων οὐχ ἁπλῶς ἐδάχρυσεν, ἀλλὰ τὴν χλίνην ἔλουσεν, χαὶ καθ᾽ ἑκάστην νύχτα. Καὶ οὐ τὸ παρελθὸν 



ΧΕΙ, 

ΧΙΙ͂Υ ΡΆΒΕΛΤΙΟ. 

σχοπεῖ, ἀλλὰ χαὶ ἐπαγγέλλεται τοῖς (516) πρὸς τὸ μέλλον διὰ πάσης τὴς ζωῆς" καὶ ὃν οἵ πολλοὶ ποιοῦνται 

αἰνέσεως (510) χαιρὸν, τοῦτον ἐχεῖνος ἐξομολογήσεως. “μηἠϊαηλιι5 γοηὶβ τἰϊῦιι5 ρωηϊίονίΐαηι. φυιὶ 
ποπ β8οίμην ἰαδογαυῖϊί, 960 οἴζαηι ὑηροηυϊϑοθηο ἠϊασῆο αἢδοίινι5. 658: ἀοίογα ; ποῦν βοίἰνηι 
οοἰϊαογηηναίιι5 68{. 5644 ἰαυῖί ΡΩΥ 5ἴπφιίας ποοίο8 ἰθοίιηι βιυυμίηιν. ΓΝόαιο ἱαηιθη, τὰ {16 γοβριοϊζ 
φιοά 7αην ργΦίογιϊ!., 5641 οἰηυϊτα [αοίμγην 586. μοὶ ἰἰοοίνιγ Ρ67 ἐοίννηι οἱΐω ἱθηηριι8 : οἱ φιιοά αἰϊὲ 
Τοηῖριι8 ἰαναϊϑιι5 τηϑιηυηΐ. τὰ ὑἰ 6 σοι [655ϊοπὶ ἀοριίαί. Ἐδά ΘΙ Οπηηΐπο Ἰοσαηίαν ἴῃ Ῥβουθο- 
ΨΠΘΟΘΟΓΙΟ: α{1 6χ {Ππ|5 ὙΘΡΌ 15. Π:5. ΒΕ] 6 ΓΘ ΠΟῚ σ᾽ Υ ΙΠῚῈ, ραίθ(. 516 οΡσὸ Ἰοαιαν : 
ἀχούσωμιεν οἵαν ὃ βασιλεὺς μετάνοιαν ἐπεδείξατο. Οὐχ ἁπλῶς ἔχαμεν, ἀλλ᾽ ἐχοπίασε στενάζων " οὐχ. ἁπλῶς 

.υ. ὦυ 

δάχρυσεν, ἀλλὰ τὴν χλίνην ἔλουσε, καὶ χαθ᾽ ἑχάστην νύχτα. Καὶ οὐ τὸ παρελθὸν σχοπεῖ, ἀλλὰ καὶ 

ἐπαγγέλλεται τοῦτο χαὶ πρὸς τὸ μέλλον διὰ πάσης τῆς ζωῆς. Καὶ ὃν οἱ πολλοὶ ἀνέσεως ποιοῦνται καιρὸν : 

τοῦτον ἐχεῖνος ἐξομολογήσεως. “μαϊαηνι8 χιαίοην γοα ᾿ἷς ραηιίοηίϊαηιν ἀοηιοηβίγαυογιί. Παμα 

δἰηιρίϊοὶ ηιοάο ἰαθογαυϊί, 564 ἰαθογαυϊέ φοηιοη8 : μαναὰ οτἰφαγὶ γαΐΐοηο ἰαογηηναίι 5 γμὶΐ, 86(ἃ 
ἰθοίιιηγν 8μμιην ἰαυϊί. Ἰάψιιο ρ6γ οἰηφιίαςβ ποοίος, Νοηιο ργοίογιζιην ἀπηιίαχαΐ ἑοηιριι8 βροοίαΐ, 
φογμηιν οἰζαηῖ 10, [μευιγυιην 86. Ρ6Υ Ἰοίαηι οἱίαηι τα [αοίιγιην, βροπαοί. Αἰφιι6 ἱφηιριι5 φιιοὰ αἰϊὲ 
αοεεϊπαηί φιϊοίδ, μο. ἐρ86 ἱηιροηαϊέ οοη [ο88ϊοηὶ. Ἀθοίθ οἱ οθπιοηααίθ ἴῃ Ῥβθααο- ΤΏΘΟΘΟΓΟ 
Θα! ΠῚ οϑί ἀνέσεως, ΟΌΪ ἴῃ ΑἰΠᾶΠάβῖο ἱπορίθ οἵ τηθηο56 ἃ ΠΠὈΓᾺΓ 5. Βου ρί πη Θϑί αἰνέσεως. 

ΝᾺΠῚ ᾿ρϑὰ (ΘΠΠρΡΟΓΙ5. Γαί]Ο γ ΘΟ Θ ΠῚ ἀνέσεως ΠΟΟΘΒΒΆΡΙΟ ΘΧΙσΙ : ΘΠ ΠΟΘΙ ΠῚ [6 ΠΊρΡι15 46 400 
Πΐο ἁρσίίαν., Ὑα]σῸ ΠΟῚ ἰδ. 115. 5644 ΒΟΙΊΠΟ ἃ. 4ΕΪΘΙΪ ἱπηρο Πα] βο!οαί. Ὑ]αίμηι5 Ῥϑοαδο- 
ΤΠΘΟΔΟΡΌΠῚ., οἴη ᾿πἰογργοίαγοί γ Ππ4|. Παδογαῦὶ ἴη, φορεῖ, ηῖθο. Αἰ ΠΔΠΔ511 ᾿πίθγργοίδ- 
{ἸΟΠ 6 ΠῚ ΘΟΙΏΡρΙΙα556 : γὙἱ θα Π1 5 ΠῸΠΟ ΘΌΠΊ6ΠῚ ΠΟ 146Π}] ΓΌΓΒΕ5. ὈΓΟΘΒ {1556 1η ΘΧΡΙ ΠΔ ΠΑ ]5 
1115 6] υ5416Πη1] ῬΒΙΠῚΪ γογὈ]5, 1 βοοαϊίο α ἢι6 οηιηο8.. οἵα. Αἰ ΠΔΠΔΒΙ1 ἰσ᾽(ι δαιηΐ 118 : οὐ μικρὰ 
δὲ χαὶ αὕτη πρὸς ἀρετὴν δδὸς, τὸ φεύγειν χαὶ διαχρούεσθαι τὰς τῶν πονηρῶν συνουσίας. Οὗτος γὰρ τῆς 

μετανοίας χαρπὸς, χαὶ τῶν δαχρύων τὸ χέρδος. Ἢ ἐλλιπῶς τοῦτο, ἀντὶ τοῦ, δὸς εἰπεῖν τοῖς ἐπεμισαίνουσιν 

ἐχθροῖς: ἀπόστητε ὅτι εἰσηχούσθην, ὅτι προσεδέχθην, ὃ διὰ τῆς ἁμαρτίας ἀπωσθείς. Λε ηυϊπίηνα ἐἰα 

68ἐ αα υἱγνίμίοηι υἷα. [γογ6 οἱ αὐ)ύοογ ἐθιργοϑογιην σοηδογίϊιηι. Πὶς θηῖην 681 ρωηϊοη 
[ιιοίιι5 οἱ ἰαογ ηναγ ιν ἰμιογιην. αν [ογίαβ356 τἰ μα ΡΟΥ οἰ ρβίην αἀὐοίνηι 681. αἱ ὑπ οἰ γαΐει" : 
Οὐποοίο ποδὶς μἰ αἸοσαηηι5 118. χιὶ ἔπι πο 8 ἐγγιιηί αὐἀτογϑβαγὶϊβ : “θ80οαϊίο ψιοηίαηιν οα απ αὐυϊέ 
16, φιιοηϊαηι ἴρ86 5ιιϑοορίινι5 βιην, ιὶ ροοοαίϊ οαιιδα οαριίϑιι5. ἤμογαηι. Ῥβθυδο- ΤΠΘΟΔουὶ 
δαίθη) ΠΟ : οὐ μιχρὰ καὶ αὕτη πρὸς ἀρετὴν δδὸς, τὸ φεύγειν χαὶ διαχρούεσθαι τῶν πονηρῶν συνουσίαν. 

Οὗτος γὰρ τῆς μετανοίας ὃ χαρπὸς » χαὶ τῶν δαχρύων τὸ χέρδος. Ἢ ἐλλιπῶς τοῦτο, ἀντὶ τοῦ, δὸς εἰπεῖν 

τοῖς ἐπιδαίνουσιν ἐχθροῖς: ἀπόστητε, εἰσηχούσθην, ὅτι προσεδέχθην, ὃ διὰ τὴν ἁμαρτίαν ἀπωσθείς͵ 

Παιάὰ ραγυα φιοηιιο αὐ υἱγίιμίοην υἷα 95ΐ, [06 γΥ6 αο τοροίίογο σοηβογίζιην, ἡναίογιηι. Πτς 

θη ἴηι [ιιοίιι5. 651 ρωηϊίοηίϊ., αο ἰμμογιι ἰαογηιαγιηι. 77 οἱ οἴϊαηι 65[ ἢὸ Ἰοφιοηαϊὶ ἐογηνεία 
ῬΡΟῚ οΟἸιϊββϑϊοηθην., ᾳ. ἀ. 1). τ ἀϊσαηι ἱηϑι {απίϊδιις ηυϊ]υὶ ἰηϊηυϊοὶς ηιοῖβ., ΠἸβοοατί6 : 7αηϊ 
Θχανιτίιι5. τη, φιοπῖαην α(ἰηνῖβ8»ι5. βιηι., φμὶ οὗ ρεοοαίιηι [μοΥαην γορηίβιι8. ΤηΒΕΠ{πΘΓᾺΠῚ 
Ρίανα ΟΧχ ΑἰΠδηΔ8511 ἰη ῬϑαΙΠ]05 ΕΧΡΟΒΙΠΟΠΙθῈ15. ΘΟἸΠσογΘ, υθγθὶ φσΡαι ἃ, Οχ ῬΑ ΠΟ ἀθοίπη0 
ααϊηΐο ἴῃ 1Π|ἃ, Ργουϊάοθαην 1)οηυΐπιίην ἐπ) οοηβροοίνν ἤϊ60 36η1ρ61. ΘΧΩΙΘ ῬΒΔΙ ΠΟ ΥἹΒ ΘΙ ΠΊΟ 

ΡΙΠΟ ἴῃ 14. 1615 ])61ι5 Ἠϊθιι8.. γθβϑρῖ(6 ἵπ, η16.... 1οηη6 ἃ βαἰτιίο πιὰ σογϑα αἰοἰϊοίογιηι 

Ἠιθογηι, οἵ ὉΧ 8115 5:18 Ρ ῬϑΔΙΠ15. ΠΟῚ ῬΔΙΟΙΪΒ : 564 οϑί οᾶυδᾶ, ΟΟΓ ἰηοοΘρίο (6βἰβίθη- 
ἀπ ριίομη. 

46. Δοοραδί ΘΡΡῸ ΟΠ ΓΥβοβίοπηβ. 568 ἀηίθα δ πι| ΘΧΘΙΊΡ]α ΤΕ] 5 Ποβίγα ΟΡΙ ΠΟ ΘΠ ΠΡΠΊΔΓΙ 
ΡΟβδι(, 58] 1Ο]Πγ115., ΠΌΠΟΙ. ΘΧρϑαϊξ σρᾶνθ ΠΠΘ Πα ΌΠ ἴῃ (ΟΠΠΠΘη(ΔΓΙΟ [Π6556.. 10] Π᾿ὈΓΔΓΙΪ 
[ΠΡ ΠἀΘ πίον ᾿δὲμ θρῸ ᾿Αδὰμ. βου ρβθγαηΐ. ποσὰ. γὙΘ] πὶ (ΟΠ Θ ΠΡ ΠῚ ἴῃ 118, 72 6ιι5 Πθιι5 
γιθιι5., ΤΘβρῖο6 ἴη, ἢι6. ΟΠ ΕὙϑοβίοπηὶ δαἴθηη βαπΐ ΠΟ ἴῃ ΡΥΪπιὰ ῬΒΆΠΠῚΪ ΒΘΡΕΠΠη1 γουθᾶ : οὐχ εἶπε, 
χόλαζε τὸν πολέμιον, ἄνελε τὸν ἐχθρόν: ἀλλὰ τί; Τὸ ἑαυτοῦ ζητεῖ μόνον, καὶ λέγει, Σῶσόν με, τουτέστι, 

μὴ ἀφῆς με χαχῶς παθεῖν ἐχ πάντων τῶν διωχόντων με, καὶ ῥῦσαί με. Ὅρα πῶς οὐδὲ πάσχων χαχῶς, 
ὀνομαστὶ μέμνηται τοῦ πατραλοίου, καὶ ἐν τῇ συμφορᾷ τὴν φύσιν ἐπιγινώσχων, χαὶ ἐν τῷ πολέμῳ τὸν 

υἱὸν ὁρῶν, χαὶ ἐν τοῖς χινδύνοις τῶν σπλάγχνων οὐχ ἐπιλανθανόμενος. ΝΟΉ, αἰχὶέ : Ῥιυὶ ποϑβίοηι, {οἰ 6 

(6 πιοαϊο ἐπϊηυϊουηη : 5864 φιιοα βυυύηι 68{ ἰαηίνν φιοΥὶΐ. οἱ ἀϊοῖέ : ϑαΙνα πη Π16 ἴα, ἢθ0 684. 
6 }θ))ιἰ{{ω8 τυ! ἠλαϊο ραίϊαγ αὖ ογηῖδιι5 ρογϑοφιοηίίθιι5 ηι6., οἱ ἰἰδόγα πηι. Ζἴάο φιοηιοᾶο 



ῬΕΖΕΑΛΊΤΙΟ. ΧΙΗΥ͂ 

η16 Ἠιαὶθ ιιϊάοηη, ῬαίἸθγ.8, Ἰιοηυϊ αἰ ηι ΠλΘΉἰηῖ: ραν γ οὶ, οἱ ἡναίμγ αλλ ἐπὶ ἐαἸαηυϊίαίο ἀφηοϑοθης, 
οἱ ἐπι Ῥοίϊο γοϑρίοϊθη8 [ἰἰὐιιηι.,. εἰ ὧηι Ῥογοι 8 ποη, Οὐ ἴυϊβοθη5 οἱβοογιηι. Το αν. γΌΓῸ 
Ῥβοιδο- ΤΠΘΟΔΟΓ5. ΠΟ πιοᾶο : οὐχ εἶπε: χόλασον, ἄνελε τὸν ἐχθρόν. ̓ Αλλὰ τί; Σῶσόν ΜΕ Τὸ γὰρ 
ἑαυτοῦ ζητεῖ, οἷον, υὴ ἄφες με χαχῶς παθεῖν. Καὶ τὸ, ᾿κ πάντων δὲ ; μέτα φειδοῦς. Οὐ γὰρ ὀνομαστὶ 

μέμνηται τοῦ πατραλοίου, ἀλλὰ χἀν τῇ συμφορᾷ τὴν φύσιν ἐπιγινώσχει, χαὶ τῶν πατριχῶν σπλάγχνων 

οὐχ ἐπελάθετο. ΝΌΝ ἀἰαϊί : Ῥιμηὶ Ἰιοβίοην., Ἰηίθγ 66 ἐπϊηυϊοιιηι. «δο πιὰ Ὁ ϑ γι πὶ τη6 ἴδο. 
Οιυιοά οηΐην 56 ἐοποογηοϑαί, τἰϊια πρέξ κί: σιαβὶ ἀϊοαί : Νὰ 8ἴπαβ τὶ αῃ]ϊὶφὶ. Πα απίοηι, 
Ἐχ ΟΠΊΠΙΡ 5. οὐ ἡποαοΥαἰϊοηθ α()ιοίιηι ο5(. ΙΝοηιϊηναΐίηιν οπην ραγγ οί ηϊεη ἱοηθην πΟΉ, 
{ποὶϊξ., φιιῖγ, οἰΐαηι ἐμ, οαἰαηινίαίο παίιγαηι αφηοϑβοῖί. οἱ μαίογηογιίηι τἰϑοογυι ποη, οὐἰϊυϊβοϊίιγ. 
Ὑοχ αυϊάθιη πολέμιον ἀΘ65 ἴῃ (ΟΠ ΠΠ]Θηίζα 10, 564 [ἃ [66 1556. ΟΟΥ ΘΓ πη, χ ἰπίθγργοίαι!οιο 
Ραίοί. Τα 6πλ ΟΠ ϑοβίοπηβ 11 ἃ 6}5 Ῥβδ]Πηὶ γογ θὰ, ΜΖ οηυῖηιι5. γμαϊοαθὶί ροριιίος., ἰπ(οΡρυοίαί αν 
ΠΟΟ πΊ060 : διδάσχει τοὺς ἁπλῶς χαὶ ὡς ἔτυχε νομίζοντας ἅπαντα φέρεσθαι, ὅτι πρόνοιά τις ἐφέστηχε 
τοῖς πράγμασιν, ἀπαιτοῦσα τὰς εὐθύνας τῶν γινομένων. 7)006θ6 605. ηιυὶ οηιηΐα οαϑιι 6( ἰθηιογ6 Πογὶ 
Ῥιυίαπέ., γοϑιι5 χιαπιάατυ ργ6 6586 ργουϊαθηίαηι.. ἡ Θογυν χα ἤιυηί γαϊοπθην οαϊρί. 
Παιῖα αἰ551Π|}Π{πὺ Ῥβθυάο- Ῥ]θούογαδ, αὶ 510 ΒΟΡΙΡϑιΐ : διδάσχει τοὺς νομίζοντας ἁπλῶς χαὶ ὡς 

ἔτυχε ἅπαντα φε ἔρεσθαι, ὅτι πρόνοιά τις ἐφέστηκε εν, ἀπαιτοῦσα εὐθύνας τῶν γινομένων. Ποοοέ 605; 

ψιυὶ ριυιίαγιέ οηυηῖα ἰΘΏ16Υ6 δἰ [Ογζιϊίο [ογὶ, Τηνηυΐηογ 6 γοθιι8 ᾿ιηναγιὶβ ργουϊάθηζίαην φιαηι- 
ἄαηι, φι [αοίογην ρώπαβ οαροβοαί. Ῥϑουαο-Τ ΠΟΟΘΟΓΙΠῚ ΥὙ6] ἰῃ ἰρ80ὺ ῬϑδΙπηϊ ἰηΪ {10 
ΕἸ ΒΟΒίοΠῚ] γ θὰ ΘΟΠΡΙΪᾶ556. ΟβίθηἸ ΠΊΠ5. : ΠῸΠῸ Θυμηθπ 6 ἢπθ 4ΠΟα 18 ΠΟΠΉΙ]]ὰ 510] 
Β[1Π]51556.,. 485 5Θααθπία ργοθαθιηΐί. ΟΠ βοβίοιηὶ ἰσιίαν. γοῦθα ϑαηΐ ἴῃ 11, Οὐηβίοϑον 
Τοηλῖηο : εὐχαριστήσωμεν, φησὶν, οὐ ταῖς ἑτέρων χαίρων σφαγαῖς, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ τὴν ψῆφον ἀποδε-- 
χόμενος. ... Τί ἐστι, Κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ; Ἀντὶ τοῦ, ἐπὶ τῇ δικαιοσύνη αὐτοῦ. Ογαίϊα8 

αφαηιι8. ἵπηιῖέ. ἤοη, αἰϊογιθην σανθγι5 οὐαϊδιι5. 864 1)6ὶ 5θηίθηϊαηι ϑιιβοὶρίθηι..... Οὐϊὰ 

68{., ΘΘΟΘΠΘ.ΠῚ ι5{{{14Π| 6] 5} ΡΥῸ 60 φιιοά 68, ΡΥΟΡΙΘΟΥ 7ι5{ἰ{ἰαγι 6}1ι58. Τὰ ΟΠ Ππηθηίαυο 

ἃιιίθ 510 ΘαἰίΠΊ ΠΥ ΘΗΙΠΊΙΒ : οὐχ ἐπιχαίρων ταῖς ἑτέρων σφαγαῖς .... Εὐχαριστήσω, φησὶ, ἀποδε- 
χόμενος τὴν δικαίαν αὐτοῦ ψῆφον. ᾿Γὸ γὰρ, Κατὰ τὴν δικαιοσύνην, ἀντὶ τοῦ, ἐπὶ δικαιοσύνη σου ψαλῶ͵ 

ΜΝοη φιιοα αἰϊογιγν οὐνηὶ οΡ65 ἀοἰοοίοηί. ΟΥ̓αίϊαβ.. ἐπι, ἀραην, 6715 7ι5ίαην 8θη16η {ἰαλη 
αρργοϑανάο. Οιοά οηῖην αἱΐ., ΘΘΟΙΙ ΠΑ 11ΠῚ }π|5{{{18Π|, ἑάθην 68{ αο 5ὲὶ αϊοαί, ΡΥΟΡΙΟΥ 7ιι5{{Ἰαηὶ 
ἔμαηι οαπίαθο. Ῥοββὶπι οἱ οχ Ῥβα!πΊ0 οοίᾶνο τη0]1ἃ ΘΟΥΓ ΑΘ : 5664 [4 ΠΘΟΘ556. ΠῸῚ 6588 ΓΐΪ, 
ΔαΙΠΠΊΟΠΘΌΙΠΊ15 501} Θα ΘΠ} ἴῃ προ α 116 ΘοΡΙρίογθ ᾿ἀθπ θη ΓΘΡΟΥΙΡΙ, νἹἀθ]]οθί τη 118. 1Ζ)οηνῖη6 
Τοοηυῖΐπιν8 ποϑίογ, φιαην αὐἀηιὶγαδὶϊ6., οἷο. : ̓ ἰΘὰ ἰπ {4 Ομοπῖαηι οἰουαία 65: πιαφηϊβεοηίϊα 
ἔνα ; ἰίθη) ἴῃ 1114. ΞΞὰ ΟΥ̓ ἴηι [αγυέζινηη οἱ ἰαςίοη μην, ροΥ [οοἰδίϊ ἰαινάίθην ργορίοΥ ἐγηυΐοοβ ἔνι05.,. τ 
αδθϑέγιαϑ., ΘἴΟ.: (θη ἴῃ 118, Θμοηίαηιν υἱάθθο σὐίοςβ ορογα ἀϊσίζογιυηιν ἐμογιηι. ΠΟ [46Π} αἰοἰ 1 ΠῚ 
γο]0 46 Ῥβδ]πη0 ΠΟηΟ. ΟἸ}115 ἴῃ ΘΧρΙηδίίομθ θδάθπι 4] 14 πὰ π60. αἰοαπίαι ἃ}0 αἰγόσαθ ἰηίον- 
ΡΓΘίΘ., ἴῃ 1ΠΠ8 50 Π1οοί, Οοηβίοδον {ἰδὶ, Τοηιΐη6, οἱ ἴῃ 1118, Ῥαγαυῖί ἐπ. }μαϊοῖὶο {ἰυΓοπιίηι βιμιη ; 
ἴη {Π4Δ σαοαμθ, ζ΄ αοίν5 68, 1)οηνηιι5 γο[ιιγίιην ραιμρογὶ : αὐἀγιίογν ὑπ Ορρογζιιγαἰδιι5., ἴῃ 
ἐγὶθιυυιίαίίοπο. Ἀίαᾳαθ. αὐ 46. 8115 ΙοοΙ5 ΘοΟη]θοίμτα ΠΟΡΪ ρῬοβϑὶί. Ὑ ΘΓ ΟΓΠῚ 1ΠΟΡ ΠῚ, Πυΐχώ 
8): φοηί68., ᾿η ΘΡΡΙ ΘΠ 6Π1 ἰίᾷ... αὖ ἴῃ πἰγοάαθ. ΟρθΡὸ ἰΘρ αι", ΔαΒουΊ 6 ν6. ΠΡ] (π1ΠῈ 6ϑί. 
ΟΠ γϑοβίοιῃηϊι ᾿ϑιίαν ἢ ϑιιηΐ : διαφθορὰν τὴν κακίαν λέγει. Οὐδὲν (48 οὕτω διαφθείρει, ὡς χαχία. 

Οὐδὲν γὰρ ἀσθενέστερον τοῦ πονηροῦ. Τοῖς οἰχείοις ὅπλοις ἁλίσχεται.... Καὶ ὅρα πὼς ξύρίως χέχρηται 

ταῖς λέξεσιν. ᾿νεπάγη, φησὶ, τουτέστι » κατὰ χράτος χατεσχέθη, ἄφευχτος αὐτῷ γέ ἔγονεν ἣ ἐπιθδουλή. Καὶ 

πάλιν, Ἔν παγίδι ταύτη, ἣ ἔχρυψαν, συνελήφθη ὃ ποὺς αὐτῶν. Δεσμοῖς ἜΥΞῸΣ φησὶν, οἵ πονηροὶ 

περιπείρονται. 7η1οΥἹίιηι 8ἴ06 οοΥΥρίϊοποην ἀϊοὶξ οἱίψινηι. ΙΝ Δ οηΐην ὠὐχιιθ οογγηρὶἐ αἰ 
υἱζζυνγι. ΠΉΡΥΟῦΟ θηῖηι ᾿μοηνἴη6 γυὐ]υὶ 68: τηιδοοὶ ἐλιι5. ΓΥΟΡΥ 8. αγ᾿ηυῖ5 σαρτίιιν".... 1 16 ατιίοηη 
φιιαηι ΡγΟΡΥὶΘ υἱαίιγ ἀϊοίλονῖθιι5. ΤΠ χε ϑιιηΐ., ἤοο 68ΐ, ΡΕΥ υἵηι γοίοηίω βιηΐ. βιηΐ οἱ ἐπουϊ: 
ἰαὐῖλϊο5 ραγαίωῳ Ἰηβιαϊο. ΕἸ γιγϑιι5 : ἴῃ Ιᾶ 160 ἰδίο 416ΠΊῚ ἃΡΒΟΟΠ θυ ηΐ, ΘΟΠΡΡΘΠΗΘΗΒΕ5. οϑΐ 

ΡΘ5 ΘΟΡΆΠΊ. 7 ἡηοι να, ἐπιχιυϊέ,, μι 8οἰοὶ ποηιιοιηέ, αϑίγὐηφινίν" ἱθιργοδὶ. 510 γ ΓῸ Ἰοσαϊίαι 
Ῥϑθιαο-Τ ΠΘΟΘΟΓῈΒ : διαφθορὰν τὴν χαχίαν λέγει. Οὐδὲν γὰρ οὕτω διαφθείρει, ὡς καχία..... Τί γὰρ 

τοῦ πονηροῦ ἀσθενέστερον, οἰχείοις ὅπλοις τῇ καχίᾳ ἁλισχομένου; Καὶ ὅρα πῶς χυρίως ταῖς λέξεσιν 

ἐχρήσατο. ᾿ξνεπάγησαν, χατὰ χράτος χατεσχέθησαν, ἄφυχτος αὐτοῖς γέγονεν ἣ ἐπιδουλή. Καὶ πάλιν, 

ΧΕΙ, 



ΧΕΥ͂Ι ΡΆΖΕΛΤΙΟ. 

᾿Ἴδν παγίδι, ἦ ἔχρυψαν, συνελήφθησαν " τουτέστιν, δεσμοῖς ἀλύτοις περιπάρησαν (510). Τπέογ λίμνηι ἡναἰ αν 

φοσαί. ΝΙΝ οι εὶς ἱητογιηε,, οἱ ηναϊϊα..... Οὐαὶ οπΐην τηιθοοὶ  ἴιι5. 651 ἱθεργοῦο.. χυὶ ργ0- 

φγὶϊ5 αὐηιὶς., 5οἰ θεοί ἐπὶφιϊίαίο οαρτίγ "Ὁ ΕΓ υἱάθ φιιαην ῬΥΟΡΥΘ τοοῖδιι8 ἰυὴβ ἐἰϑι18. 51. 
Τηῆχῳ σης, υἱοίοηΐον ἀοίοηί ςιεπΐ, ἐηθαϊγϊοαδῖϊος ἐρβὶ5 [αοί βίη ἱηϑιάϊω. ΕἸ γὙιγϑιιβ : 
Τῇ 460 4αθῖη ἃΡΒΟΟΠἀθγηΐ, ΘΟΙΏΡΓΟΠΘΗΒι διπΐ, ἐὰ 6εέ. οἱποι ὶς ἐηϑο ει  ριι5 αἰαὶ βιυηί. 
ΠΘΡΟΓΙ 5. Π}1Π|ἃ ἰπ ΔΠ105. Πιιι15. ῬΘΔΙΠΊΪ ὙΘΙΒᾺΒ. : 5684.Ἅσ Π6 ΙΟΠΡΊΟΙ 51Π|. Θἃ ΘΧΘΟΙΡΌΘΓΘ. ΠΟῚ 
ΡοΓσαπηΊ]. ἤφθο Ιοοὰ υἱάθυ, οἱ Ἰηΐθι 5656. ΘΟΙΠρΡάΓΑΓΘ 4] γοἱθί,, ΠΌΡΟΘ. ᾿Ρ505 Ιθϑϑγθ ροίουϊ. 

Βουρίου. [ἃ ᾿πίοΡργοίαίινΡ. Ῥβδ] μη 1ΠΊ ἀθοΙ μη, τ Πγ)υϊἃ Θχ ΟΠ ϑοϑίοπηι Ογαίοη6 ἰὴ 
ΟὈΟΙΠΠ]Θη (ΔΓ 1ΠῚ Γᾶ ηβἰαία 6556 οοπϑίοί, Τὰ ἁυίθηι μαίθί γὙ6] ὁχ ῬΥΪΠη]5. ῬΘΔΙ ΠῚ Ὑ 6 1015, 4 
Ποο πηοᾶο ΟΠ Ρυβοϑίομηβ Θχρίηδί : μεγάλη τῆς ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδος ἣ δύναικις, φρούριον ἀχείρωτον, 
συμμαχία ἀχαταγώνιστος. Παγη βιυηΐ οἷγο5 8ροὶ ἴηι ])οηλϊηληι., ργορβιαζιι χψιιοὰ πο ροίο8έ 
δι ρογαγὶ, αὐ ϊίνινην ἐπϑιιρογαϑῖϊο. Ται ἃ} 6 Ρ Ῥδθαάο- Τ ΠΘΟΘΟΡΙΙ5, Ο} 5 Πθο βαηΐ : μεγάλη 
τῆς ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδος ἣ δύναμις, φρούριον ἀχείρωτον, συμμαχία ἀχαταγώνιστος. αφηα υἱβ βρθὶ 

ἐπ Τοηυΐμιην : ργερϑ᾽αϊιηι 68: ἱπουριιηαθιίε., αὐαϊνιηι ἐηβιρογαθῖο. Οτηϊ 0 πη ρΡᾶαοᾶ, 
Ζῶ 84 νοῦ θαΠπΠΊ οχ θοάθη [Ὁπίθ ἴῃ ἤθΟ Θχρίαπαηο Ῥϑαίμηο. πο ἰπ66. Ὠδιδὶί Ῥβουθο- 
ΤΠΘΟΙΟΓΙΙ5. : 566. ἰἀπηθη Θἃ 708 ἃ πίγοαχιθ ἰηἰθρργοίθ ἀἸοαηΐαι ἴῃ 11|4, Ινοί βιρ6 7 
Ῥϑοοαίογο8 ἰαηιιθο05 οἷο... ΡΓΦΙΘΙΓΘ ΠΟὴ απ60. ΟΠ ΡΥ ϑοβίοηγι ᾿ρϑίίν ἢ διηΐ : εἰπὼν τὴν ἀπὸ τῆς 

χαχίας δίκην, ἐπειδὴ ταύτης πολλοὶ καταφρονοῦσι, λοιπὸν χατασείει τὴν τῶν πονηρῶν διάνοιαν ἀπὸ τῆς 

ἄνωθεν φερομένης πληγῆς, ἐμφαντιχῶς τῷ λόγῳ χρώμενος, χαὶ διὰ φοδερῶν ὀνομάτων προϊών. Πῦρ γὰρ καὶ 

θεῖον, χαὶ πνεῦμα χαταιγίδος, καὶ ἄνθρακας αὐτοῖς ἄνωθεν λέγει ὕεσθαι" τῇ μεταφορᾷ τῶν λέξεων τὸ 

ἄφυχτον τῆς τιμωρίας, τὸ δαψιλὲς τῆς κολάσεως, τὸ εὔχολον τῆς πληγῆς, τὸ δαπανητιχὸν παραστῆσαι: 

βουλόμενος. Τί ἐστιν ἣ μερίς; Τοῦτο αὐτοῖς χλῆρος, φησὶ, τοῦτο χτῆμα, τούτῳ ἐνδιατρίψουσιν, ἐν τούτοις 

δαπανηθήσονται. Εἶτα χαὶ ἣ αἰτία - ὅτι ὃ πάντα ἐφορῶν, οὖκ ἀνέξεται ταῦτα ἀτιμωρητὶ παραδραμεῖν. 

ΠΤ οϑβίχφιαηι αἰαὶ οι ρ» νοίνν φιιοα οα οἱΐίο ΟΥ̓ίνιγ, φιιοπῖαηι ἡ τὰ σοηἩ θη. ἨιΘΉ [ΘῊν 
ἀοίποορ5 ἱμιργοθογιην οοποιἰ. οἱ οί χιυὶ 8.006} }.6 τη [67 {7 . οηιρ]ναίῖοα οἱ γοηὶ ΘαΡΥἹηιΘΉἴ6 
οΥ̓αἴΐοη τΐοηι8. οἵ ρ67 ποηνηα ἰογΥ δια ργοσοάθηβ, Ιφηθηὶ μην οἱ ϑμἰρίνι" οἱ 8ρ᾽ν μη 
Ῥγοσοϊϊαγιην οἱ Θαγϑοηο8 αἰἰοὶξ οἷ 8 ρογη6 ρ[μζιιην., αἰἰοί᾿οηλι {γαηϑίαίοηθ ρωηαηὶ 
ἱπουϊίανιίοηι.. σι ρρίϊεῖλ ργοΟ[ιϑιοηοηι., ζργϊοηάϊ {αοὶ!αίθηι ο σΟΉ ιν Υ]οΘηλ οἵην ὉοἰθΉ.5 
οβίοηογο. Οιὐϊαά οβί, Ῥᾶγδ. ΟΠ ΠΟΙ5. ΘΟΡ.Π1} Πῶο, ἐηηιῖέ, 68: 8078 ΘΟΥ̓Μ : ἤτο ροβϑ8688ῖ0 : 

ἦγ) 60 τὉ7όὸγϑαθιηίι., ἴθ. 60 σοΟηϑιἨϊοηίιγ. Ποῖ σανιϑαην φιοφια αἤογέ, χιοά φιὶ οηιυὶα 
γοβριοϊί, πο, ρογην {1 τ πῶς ἱπιριίηο αϑοαηί. Αὐαϊοπ 15 πη οϑί Ῥϑθααο- ΤΠ ΘΟΘΟΓῚΒ . 
411 516 Ιοχαϊίαν : εἰπὼν τὴν ἀπὸ τῆς χαχίας δίκην, ἐπεὶ πολλοὶ ταύτης χαταφρονοῦσι, χατασείει τὴν 

διάνοιαν τῶν πονηρῶν, ἐμφαντικῷ τῷ λόγῳ χρώμενος, χαὶ διὰ φοδερῶν ὀνομάτων προϊὼν, χαὶ ὑλῶν 

πολλὴν ἐχουσῶν τὴν τιμωρίαν, πῦρ, χαὶ θεῖον, χαὶ πνεῦμα χαταιγίδος, καὶ ἄνθραχας ἄνωθεν λέγων αὐτὸν 

(1 ὕσεσθαι, τῇ μεταφορᾷ τῆς λέξεως τὸ ἄφυχτον τῆς τιμωρίας, τὸ δαψιλὲς χαὶ τὸ εὔχολον τῆς πληγῆς, τὸ 

δαπανητιχὸν παραστῆσαι βουλόμενος. Μερὶς δὲ ἀντὶ τοῦ κλῆρος, καὶ τοῦτο αὐτοῖς χλῆρος , ἐν τούτοις 

δαπανηθήσονται. Εἶτα χαὶ ἡἣ αἰτία - Ὅτι δίκαιος Κύριος - ἀντὶ τοῦ, ὃ γὰρ πάντα ἐφορῶν, οὐκ ἀνέξεται 

ταῦτα ἀτιμωρητὶ παραδραμεῖν. Ομ) ἔρβδαηι, σι θα ηιαϊίϊα ργουοηϊί, ρωπάην γϑοθηϑιμ 886 
(φιία ηυν εὐ πάπα σοπθηνηλη:). ρον οἰ αγϊηυνηι ἡναϊ  γηνογ ιν, Ὁ 6]ιθη 16 Ή{ 567 ΔΟΉ.6 6.5. 6ἵ 
(ογγιθιϊϊα ποηιηα ΡγΟΓοΥοΉ.5. αὐ Ἠιαΐίογὶαβ χιρ ἠιασηληιν τηοἰνμαυνηέ ογμοἸαζιιγη. οὐἱ ἄνι αἷέ 
Ἰγηθηι. οἱ σι] ρ]νλιγ., οἱ βριγιίγν, ργοοοίί, οαγϑοηοϑηιια ἰρηϊίο8 ΘῈ ΡΟΥ ἴρ805 ρίμϊίμγιηι. 
ηιοίαρ]νογῖοο 80 ΥΔ0η.6 ἵπίοϊογαθὶϊο οι ρρίϊούηιν, οἱ αὐδογοην Γαοϊοηιηι6 ρίαγανη αὁ ἀθυαβία-- 
{ἰοποην, ῬΥΟΡΟΉΘΥΟ υοἰθη5. ῬΑΓΒ. αὐίοην ᾿ς ροΟΉϊΥ ΡΥῸ 8076. ᾳ. 4. Πῶς υἰογλμγ, 805 ο8ΐ, 
ἦη. ᾿υϊ5 σοηϑιηιοη νι". Π)οῖπ6 οἴΐαηι οαυϑα αὐ)" : ΟπΟὨΪ ΠῚ }πδία5 ΠΟΙ Π5 : 4. ἃ. 
Οὐ ογηΐηιν οηνηῖα υἱάοί. ἨΟΉ 5166 δ. ἐηυρυνηθ ροΥ ὙαΉ 5176. 

47. Οὐπη ΒΘ Πία 1 (11Π} ΙΘΡΌΓΘ. ῬΟΓΟῸ,, ΠΪΠῚ (Δ60 116 ῬΟΡΒ Δ 60. ΘΠ ΟῚ ΔΙ] Π6 6 ΠηΔοῚ5 
4ΠΠλΠ 6 ΟΠ γϑοβίοσῃιὶ γα ΟΠ] 5 Θχοθρρίιπ) 6556. θη πη ἃ ῬΒθι40-- ΤΠ ΘΟΘΟΓΕ5 ῬΘΔΙ ΠΠ ΠῚ 
ἘΠΘΟΙΠ]αΠὴ που ργίδί αν, αὖ ΘΠ ἰπ6 6 ΠηαΧΙΠΠΔΠΊ 5185 ᾿Π ΟΡ γί 0 Π15 ραγίθιη πηι αἰαδίιΠὶ 
6556 οοηϑδίοί. ἘΓ πθ ἤτιπο ῬΘΔΙΠΊ11ΠΊ ΟΠΊΠΪΠΟ ΓΕΘ Γ ΓΘ ὙἹ ΘΑ Π 11, 1Π]{Ππ|ΠῈ ΟΟΙΠ]ΘΠ(Α ΓΙ] ΠΟ 
ΡΙΒΘΌΙ, Δα βονθονο. Ἐὸ ἰσιίαν Ἰοοὶ πῶς Πα θΘηίαμ" : οὗτος ὃ μαχάριος μόνος ἀπειλημμένος, πάντων 



ΡΙΙΦΈΛΤΙΟ. ΧΙΥΠΙ, 

τὴν ἐναντίαν βαδιζόντων, ἐπὶ τὴν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν χαταφεύγει. Καὶ οὐχ εἶπεν, ὅτι γέγονεν ὅσιος, ἀλλ᾽ χπιν. 

ὅτι χαὶ οἱ ὄντες ἀπώλοντο, ἐπεὶ ἐχράτησεν ἣ κακία... “Ὥσπερ τῶν χρωμάτων τὰ μὲν ἀληθῇ εἶσι, τὰ δὲ 

ψευδὴ - οὕτω χαὶ πολλαί εἶσιν ἀλήθειαι, ἀλλὰ χυρίως ἀλήθεια τὸ ὄντως ὄν. ᾿Επεὶ δὲ καὶ ταῦτα διέστραπτο 

καὶ ἠμαύρωντο, οὐ τὴν ἀπόστασιν ἀπολέσαντα, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων φυγαδευθέντα. ΠΣ 8αηοίνι5 

ϑοἰνι5 ἀογοἰϊοίιι5.. οἠνηῖθιι5. οοηΓαγίαηι υἱάηιν ἱποιιηίϊδιι5.. αὐ Ποὶ ργουϊαοηίϊαην σοηβιοὶί. Εἴ 
πον ἀϊαῖξ : Οποπίαηι βαποίιι5 [μεἰΐ, 56 χιιοί νὴ οἴΐαηι φινΐ βξαποίϊ φιηΐ. ρογίογῖηί., 60 φιιοά 

ρΡγωυαϊιογὶί πιαϊίϊα... Οποητασηιοάιην οοἰονοβ αἰϊχιὶ φυϊάοηι βιιηΐ υογὶ, αἰϊὲ Ὁογὸ [αἰϑὶ : 
6οάθην πιοάο ηνυίί οἰλαηι βιηΐ υογϊίαίο8.. 86(ἷ ΡΥΟΡΥΙΟ τογϊίας 651 τὰ φιιοίί Ὁ676 ο8[. Οτΐα Ὁ6γῸ 

οἰϊαην Ὸ ρογυογϑα ογαηί. οἱ οἠιιβοαία ; πΟΉ φιιοά 58ι5ίαηῃίϊαηι ρογἀϊαϊβϑϑοηί, 86 φιοά αὖ 
ἠορεϊηῖδιι5 γοϊογαία ο886η:. οἷο. ΠΙ5 ΔΌΒΙΠΗΙΠ ἃ πΠῸΠ δ0πηΐ αὐ ἸΘραπίαν! ἀρ Οἤγγ9ο- 
ΒἰομΠη, ΠΟΘ ΙΠ060 : οὗτος ἅτε δὴ μόνος αὐτῆς ἐπειλημμένος, πάντων τὴν ἐναντίαν βαδιζόντων, 

ἐπὶ τὴν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν χαταφεύγει....., Καὶ οὐκ εἶπε, σῶσόν με, ὅτι οὐ γέγονεν ὅσιος, ἀλλ᾽, 

Ὅτι ἐχλέλοιπεν ὅσιος " δεικνὺς ὅτι καὶ οἱ ὄντες ἀπώλοντο, ἐπειδὴ ἐχράτησεν ἣ χαχία... . Καθάπερ ἐπὶ 

τῶν χρωμάτων, καὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν, τὰ μέν ἐστιν ἀληθῆ, τὰ δὲ Ψευδὴ .... οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν. 

Ἄλήθεια γὰρ τὸ ὄντως ὄν, ψεῦδος δὲ τὸ μὴ ὄν. ᾿Ιἰπεὶ οὖν ταῦτα διέστραπτο καὶ ἠἡμαύρωντο, οὐ τὴν ὑπό-- 

στασιν ἀπολέσαντα ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων φυγαδευθέντα, οί. Πὔῆ6 φιοηιιθ γιιϑίι8..,. αἵ 

ιὶ 5οἴνι5. οαην αρ}Υ οἰνοηἀϊ55ο(., οὐίογὶβ οοηΐγα ἱοπαθηζίδιι5., σοη [ισὶ! αὐ οὶ ργουϊαοηίϊαηι... 
Εεποη ἀϊαϊέ : «αἰονην ηι6 (ας. φιιοηίαηιν ἩΟΘΉ, 65. 8αηοίιι5., 564. ΟΠΟΠΪΔΠΊ ἀθίθοιί βδποίαϑ., 
οϑβίοηθη8 609 οἰϊαηι., φιιὶ ογαηΐ, ρογῖϊ586. ροξίφιαηι ἱπυαϊιέ οἱζίιηι... Οιιοηνασηιοάινην τη) 

ὁοἰογῖδιι5 οἱ αἰϊὶ8 σοπογῖθιυι5 αἴΐα φιυϊάθην φυηΐ τογα.,, αἰΐα [αἰβα.... ἡΐα οἴταηι ὑπ, οἱγίμθιι8. 
7 ογίία5 οηΐηι 68: φιιο( γὉ67.6 65[ : πιοπα αοίνηη, ατΐοηι φιιοά πο, 68[. Οτοηϊαηι 6Υ70 ἤο Ἰπυθγβα; 
οἱ οὐβοιγαία βιογαηέ., ποη, φιιοά βναηι ρογαἀϊάἀογαηί Ξιϑ5ίαπίϊαηι, 564 φιιοά αὖ ποηιϊηῖθιι5 [μγαία 
Πιογαπί,, οἷς. (απὶ (ἀπ πη] Πδοίθητ5. Βα πηβουῖς Ῥϑθυδο- ΤΠ ΘΟΘΔΌΓΙΙ5. Θχ ΟΥδίΙΟἢ 5 ΟἤγγΥ- 

ΒΟΒίΟΤΩΪ, ΤῊ ΡΠ Ὑἱάθυὶ πο ἀθθαί, δὶ 80 ΠΠ10Ὸ ῬΙαΥ πιὰ ΠΠΟ4Ὲ6 ἴθ ΘΧΡΙ πα ηο ἀπο ΘΟΙΠΊΟ 
ῬΒΔΙΠΊΟ Πιπδίτι5 -51{. ἘΠ σογίθ ραν 5. Πηαχὶ πὰ ΘΟΡΠΠῚ 4πὲ ἃ Ῥβουαο- ΤΠΘΟΘΟΓΟ αἰοπηίαν, 
ΠΪΠῚ αἰ απ 48 π| γαγία ΟΥΔἰΙΟΠἾ5. ΟΠ ΒΟΒίΟΠῚΪ ΓΓαστηθηΐα., ΘΔ 4116 ΠΊΔ16 ἀϑϑιιίἃ. ΕἾ]Ὲ5 ΓΘΙ 
Θχϑίδηϊ Θχ θηρία ἴῃ ἴρθ0 ἱπίθγργοί ο15. ἰηἰ{ἴο : 564. π6 οορία τηΔ]Ὸ ἰΘοίΟΓ θι15 (Τὴ 
Αἰογαί., πηῖβϑα Θὰ ἰδοίτη5. ΟΥο ροβίιαγοί αὐ 46 ῬϑαΪπΊΟ (Θγίϊο ΘΟ] Π10. ΠΟΠΠΕΠΪὰ ΡΓΟΐῸΓ- 

ΟΠ : 566] ΟΠ] ῬΘΔΙΠΊῈ5 116 οἱ 8111 τη} ἴῃ γα! σα 15 ΟΠ γβοβίομηϊ θα ΟΠ] 5 ΘΒ  ἀΘΓΘη ΕΓ, 
δ ΠΙ5. ΟΠ Ὲ15 ΠἰΠῚ ἀἴσογα Πα Θμη5. Αἴ ΠΡῚ ΠΟΥΔΠῚ 51|8π| θα! ΠΟηθῖὴ ρου θοθΡιὶ Μοηίίδα- 
ΘΟΠΪΠ5. ποβίοι, ἴῃ 4πἃ ἰπίοι οΐογα ἁπθοάοία 111 ἀαοαι6 ῬΒΆΙμηΪ ργοα!θαπηΐ ἤ, ποη ἀμ} 10 
(απ 510 Γαΐαγαμπ,, τ Πΐπο ΘΕ. ΠῚ 51 ΠΉΠ1ὰ ΠΪ5. 4100 ΤΘΕΠΠΙΠΊΠ5.. ὈΡΘΓΓΪΠ ΘΓ] Ροβϑὶηΐ. Τη(θυ Τὴ 
Ῥβοιαο- ΤΠΘΟΔογι μὴ ἴῃ 56 θη 015 ῬΒΔΙΠ}Ϊ5 ΘΧΡΟΏΘΠ( 5. ΘΠ 6556, 6Ὁ] ἔα ἴῃ ΘΧρΙηδη- 

ΕἸ5 ῬΥΪΟΡΙΡ5., οβίθπάδιημ5. Ἐ}Ὲ5 ᾿θὶἑαν σου θὰ διιηΐ, ργὶπηα ῬΒΔΙΠῚ ΠΟΘ αΓΑΡΘΒΙΠ11 [ΘΓ Ὑογ θὰ 
ἸηΘΓΡΓοἰδη(15. : ἀνακτωμένων οἱ λόγοι τοὺς τῷ πλήθει χαὶ τῇ ἰσχύϊ τῶν πολεμίων χαταδληθέντας. Καὶ 

προτροπή ἐστι, τὸ πᾶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ῥῖψαι χελεύουσα, καὶ τῆς ἐχεῖθεν ἐλπίδος ἐξαρτῆσαι τὴν νίχην. Διὰ 

τί δὲ τοῖς ὠσί; τίνι γάρ τις μέρει ἄλλῳ ἀχούει; [Κοινὸν ἔθος ἐστὶν, ὅταν τις πεπληροφορημένα διηγῆται, 

προτιθέναι τοῖς ὠσὶν ἀκηκοέναι... . Ὅρα δὲ πῶς δεινὰ πάσχοντες, οὗ λέγουσιν, τὸ καὶ τὸ ἐπάθομεν διὰ 

σὲ, βοήθησον ἡμῖν". ἀλλ᾽ ὡς οἰχεῖον μηδὲν ἔχοντες ἀγαθὸν εἰς παῤῥησίαν, εἰς τὰ τοῖς προγόνοις ὑπηργμένα 

παρὰ Θεοῦ καταφεύγουσι. ως τυογϑα 5ιιΐ ογὶφοη{Ἰιη. 605.. φιιὲ πυιιΠἰ{υνἀϊηι6 αὸ γοϑογ6 μοϑίτιιην 
ργοβίγαί, φηΐ. ΕἸ ααϊιογίαϊο 65, φιι οίιιι, ἵη, Ποῖ ῬΥΟ] 667,6. ο΄ 6: 6718 8306 υἱοίογταΉι 
βιιϑροηάογο δεῖ. 4411 οἰ αὐγῖϑιι5 ἢ φιοπαηὶ οηΐηι αἰΐο ηιθηιῦγο ηιυιῖὶβ αταϊαί ἢ (ΟΜιηλιγ8 
δηΐηι σον ϑιιοίιο 68ΐ. εὐ φιιαηο φιιῖς οογία παγγαΐ, αὐάαί ατγῖδιι5 56 αὐιαϊοῖ586... Οὐϑογῦα Ὁ6ΥῸ, 
φιοηιοίο ον αἀϑρογα φικρηηθ ραΞ58ὶ 5ἴπί. ποη, ἀϊεσαηπί, Πος οἱ ποὺ ραβϑὲ ϑιηιιι8 ΡΥΟΡΊΘΥ {6 ; 
αὐγυα π05 : 864 αο 8ἷ τλ] ᾿ναϑογοηί ὑοηὶ φιο ἐοπβάαηέ, οοη[ιηίιιΐ αὐ θα ι ἠνα]ογῖδθιις 
βιυὶ8 α 60 [ποία βιπί. Ἀρυὰ ΟΠ Γγβοβίομπηαπῃ δυίθιη ἰΐὰ ἸΘοὶζαι" : τοῦτο γὰρ τοὺς ἀσθενέστερον 
πρὸς τοὺς πόνους διακειμένους ἦν ἀναχτωμένου .... Ἢ εὐχὴ αὕτη προτροπὴ τοῖς στρατοπέδοις ἐστὶ, 

ἜΤ ΟΠ γυβοβίομηὶ Ορθυιμη οα  οπ θη ΜΙ ΟΠ ΤΙ οΟ πα πα πη ἄρ ππ10 ῬΓΟ 1558 ρι σδιπι6 ἔλα Γ68, ΠΟ 68 
αποα πο πΘΔμΉ18. Υ. Ῥγρ δ θη πὴ δα (οπη. δ, οἱ πηοηἰίαπι δα ΠιομΠ Δ πι ἴῃ Ρ5. 18, Ρ. ὅ67, 64, Μοπηιί. 1 τς 



ΧΕΥΙ ΡΕΒΕΑΛΤΙΟ. 

τὸ πᾶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ῥῖψαι κελεύουσα, χαὶ ἐξαρτῆσαι τῆς ἐχεῖθεν ἐλπίδος τὴν νίχην. Διὰ τί δὲ οὐχ εἶπεν, 

ἠκούσαμεν, ἁπλῶς, ἀλλ᾽, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠχούσαμεν ; ποίῳ γὰρ ἑτέρῳ μέρει τίς ἀκούει τοῦ σώ- 

ἔατοεν ἢ Κοινὸν ἔθος τῶν ἀνθρώπων ἐστὶν, ὅταν τινὰ διηγῶνται, ὑπὲρ ὧν εἶσι πεπληροφορημένοι τι), 

προστιθέασιν ἀεὶ τὰ ὦτα, φάσχοντες τοῖς ὠσὶν ἀχηχοέναι ... . Τοσαῦτα χαὶ τηλικαῦτα παθόντες δεινὰ διὰ 

τὸν Θεόν .. . - οὐδὲν τούτων φασὶ τέως, ὅτι τὸ χαὶ τὸ ἐπάθομεν διὰ σὲ, βοήθησον ἥμῖν - ἀλλ᾽ ὡς -. «. οὐχ 

ἔχοντες ἐξ οἰχείων κατορθωμάτων παῤῥησίαν, οὕτως εἰς τὰ τοῖς προγόνοις ὑπηργμένα παρὰ τοῦ Θεοῦ χκα- 

ταφεύγουσι. Πίος ο68{ οηϊηι 6718 ιιὶ 608 γϑογοαΐ οἱ γο[οὐΐ., χιιὶ βιηΐ ηιοὶ  ἰογὶ οἱ Ἰηιδοοϊ ἰογὶ 
απῖηιο αὐ ἰαϑογο8 5ιιϑοϊρίοπαο8. Πς ργοοαίϊο 68. α( ηυϊ 65 αὐδπογίαίίο, χιώ γιέ μθογβα 
ἔην, Ποιην σΟΉ]οογ6., 5ἰαίμογοηιιθ οα 806 ἴπ {ἰνιηι ρθη άογο υἹοίογϊαηι. Οὐ αὐίθην ποΉ, αἰατέ 

αὐϑοίιίο. Απαϊυΐϊηιιβ. 864. Νοβίγὶς ατγῖδιι5. αταϊυϊηνις ἢ φιαηπαῦι οηϊηι αἰϊα ΠΟΥ̓ΡΟΥῚ8 ραγίο 
αἰέν ἢ... Ηἰς ο51 πτὸ5 σοηϊηνηὶβ ἰνοηιϊηιίηι., χιὶ φμαηπάο αἰΐψα παγγαηπί, (6 φιῖθιι5 βιηΐ 
[μοὶ σον ϊου 68... 56ΏΆΡΟΥ αἰιγ68 «α)ϊοϊη., αἰσοη 68. 56 ατγῖδιι58 ατιαϊυῖ586... Ομηι {οἱ οἱ απία 
ραββὲ 6586η1., ΡΥΟΡΙΟΥ Π)οιηι... γἰδιῖί φογιν ὑπίογιηιν οι. ουἱαοίϊοοξ : Πος οἱ τἰια ραβϑ8ὶ 

. 8: μ))υ115 ργΟΡίον 16, α ποϑὶς ατιαϊίϊιην : 864 ἱαηιχιαηι Παἀιοῖαηι 6χ: 58 [αοίὶβ ποτ, παθογθηΐ, 
αα οα. φιι 1)6ιι5 πια]ογῖθιι8 ἐἰογιιηι [οοογαΐ., σοη[σίιη. Ἰ)6. οἰοίθ ΓΟ γὙ6}1Π} ΘΟ Ὁ Γἃ5. ᾿πίθν 
5656 ΟΠ γϑοϑβίι ΠῈ1 ΟΥΑΙ ΙΟ θη οἱ (Ομ Θ ἢ ΡῚ ΠῚ : οἱ ΘΧρουὰΡο ΦαΘΠ]ΔΠΠ πὴ {ΠΠΠπ||5 ἀἰοία ἴῃ 

πος Θχρίημᾶη10 ῬΒΔΙΠ1Ο ΡΑ551Π) ΘΟΠΡΙαΡΙ Ῥβθαο- Τ ΠΘΟΘΟΓΙΙΒ, ΒΘ ΡΙῈΒ ΘΟΠ ΡΔΠΘΗ5, ᾿ἸΠίοΓ ΠΠη 

ΠΟΠΏΪΠΙ ἱπηΠγ 8 η5. : 5604 ᾿ΐὰἃ (ἀΠΊΘ ἢ. τυ ρᾶΓΟΠῚ ΠΠΔΧΙΠΙΔ ΠῚ ΘΟΙΠῚ.. 4 ρῥγοίου!.. 6 Οἢνγ- 
ΒΟΒίΟΠΊΟ ἃ ὙΘΓΡΕ ΠῚ 511Π|[8Π| 6556. ΠΟΙΠῸ ΠΟ γἱαάθαΐ. Οἰιοα 51 4 ΒΡ 18 ΠῚ ΠΠΠΡῸΒ5 Δα ΓΘ ΠΟΙΙ, 
ΠΠΡΘηΐο5. δήθ ηη15 οἱ αιδ ἃ}0 πἰροαιθ βουρίον θ ἀἸοαπ αΡ 1ἢ αἰ ἰπηἃ ῬΑ ΠῚ] γ θὰ. 4110 ΠΠΘ 1115 

(6 γϑιψαὰ Ῥβθαπο- ΤΠ ΘΟΘΔΟΥΙ ᾿πίθΡρυ οί αςο πη Θχ δι! πη ΓΘ Ροβδιί. Ηφο δαηί ἰρι(αν ΟΠ ϑΟβίο πὶ 
γ Γθὰ ἴῃ {Ππ4. Εαϑβιαγφο, Τοηιῖηο. αὐἰγιίῦα μ08 : στῆθι ἀντιλαμδανόμενος ἡμῶν, χαὶ ῥῦσαι ἡμᾶς 

διὰ τὸ ἔλεός σου. “Ὅρα ποῦ τὸν λόγον κατέχλεισαν. Μετὰ μυρία αὐτῶν χατορθώματα, πόθεν ἀξιοῦσι 

σώζεσθαι ; Ἀπὸ ἐλέους, ἀπὸ φιλανθρωπίας...... Τί ἐστιν, “Ἄνεχεν τοῦ ὀνοματός σου ; Ἵνα μὴ αὐτὸ βεθηλωθῇ. 

«ἴα π08 αο οη6η}8.. οἱ ἰϊϑέγα πὸ8 ΡΥΟΡίοΥ ἨιβοΥοοΥ ται ἐπαηι. 7 166 φιιοηιοαίο σοπ οἰ 86 γΗΐ 
οΥαϊοηοηι. ᾿οϑβί ἐμ ηιογαδιία σι αὖ οἷς γοῦίο οἱ οχ οεἱγίιε Γαοία [μογαπέ.. αὐ 6Ή ΑἸ 

βαϊμίοην αϑϑοηιὶ «Ρηιιι ἐοΉ86η1 3 .ΧΛ,(1 ηυϊβογϊοογάϊα,, α δοπιηηϊίαίο οἱ οεἰοηιοηίϊα... Οὐϊὰ 68ὲ, 

Ῥγορίοθι. ΠοπΊΘη {ππ1Π1} δ ἐρϑιην ργο[αποίμν. 8515. ἀυθ μη ΘαἸ(11Π} ἸΠΥΘΗΪΠΊ115 ἴῃ (ΟΠ ΠΊΘΠ ΔΙῸ, 
ἀνάστηθι ἀντιλαμθανόμενος ἡμῶν, χαὶ ῥῦσαι ἥμᾶς διὰ τὸ ἔλεός σου. Ὅρα ποῦ τὸν λόγον χατέχλεισεν. 
᾿ἈΑφεὶς γὰρ τὰ κατορθώματα, ἀπὸ ἐλέους χαὶ φιλανθρωπίας ἀξιοῖ σώζεσθαι. Τί δέ ἐστιν, ἽἝνεχεν τοῦ ὀνόματός 

σου; Ἵνα μὴ αὐτὸ, φησὶ, βεδηλωθῇ. Εαβγσο ργΥοίο θη π05, οἵ ἰἰδόγα 08 ΡΥΟΡίθυ' Ἠνβον 1 οΟΥ̓ ἀϊαηὶ 
{αηι. 7146 φιοηλοίο βοΥηιοηθηὶ οἰαιιϑογῖί. ΟἨιὶ58185. οηΐην θογῖβ ορογίθι 8. ΡΥΟΡΙοΥ Ἠυϊβογὶ- 
οογάϊαην οἰ δοηϊφηϊίαίοην ροϑίιίαί Ξαἰταγὶ. Οὐ ρΟΥΥο, ῬΙΟΡίρου ΠΟπΊΘη {τπιπη} Λο ἐἰπ4, 
ἐπι. σοπίαηιϊηοίιιγ". ῬΟΒί ΠῚ 51Π 9 }}Π{{π| (6 ῬΘΔΙΠῚΪ5 ΠῚ ῬΔΙΟΙΒ αἰβρας(αίαμη οϑί, ὉΠΙΎΘΓΒΘ 
ΠΠΠῸ (ἸΟΔΠΊ ῬΘΔΙΠΊΟΒ. ΦΌΔα ἃ σΘΒΙ ΠΠ ΠῚ ΦΟΔΓία ΠῚ. ΦαδΓἃ ΘΒΙ ΠῚ ΠῚ 4] Π ΠῚ. ΠΙΔ ΓΘ ΒΙΠῚ1ΠῚ 

Βοχία )., ΠΌΔΑ Θ ΘΒ ΠΠ1ΠῚ ΒΘΡ(ΠΠ]ΠῚ., Πα Δ ἃ ΘΒ] ΠΠῚ ΟΟΐαγιπ) οἱ ΙΔ ΓΘ ΘΒ ΠΠ ΠῚ ΠΟΠΙΙΠῚ 
[γα στη θη 15. ὨΪπῸ {ΠΠΠηῸ 6 ΟΠ βοβίομηο Θχοοιρί15. ΓΘ θγοΙῖ. Δα 811ἃ ΡΓΟΡΘΓΔΡΙΠΊΙ5... 51 ΡΓΡΪῸΒ 
ΠΊΟΠΙΙΘΡΙΠΊΠ5 ἴῃ (ΟΠΊΠΙΘΠίἃΓΙΟ., ἰοπΠΊ0ὺ ΡΓΪΠΊΟ Ρ. 896. ἋἸ6]. 40 ΠοΙΘπὰ Ἐπαοοίδαμ6 οἱ ἃ 8115 
ΓΘΘῸΠη {ΠῚ ΠΡ Ὲ5. ΘΙ ΕΓ Π}15. ΘΟΠδίγιιοία [1556 ΦΟΡΟΒΟΙΥΤΉΙ5 (ΘΙ Ρ]ὰ ΤΠ ΡΠ Ποἃ : 410 Πη Δ ΘῚ5 ΠΉΪΓΟΙ 

ποὺ Ορυβ. ΤΠΘΟΘΟΙΟ-Ηογδοϊθοία Δ βου! μοίι556. ΝᾺΠΊ ΠΡΟ Πίρυ {ΓΟ ΓΘ ΠῚ, 4π80 {πρεὶΐ 
Ἐππαοοίὰ 14. αι πλ 85 160 Τοραπη {Π|0. απ85 (ΘΠ 18 βαμηίπιοϑα Τ᾿ ΠΘΟΘΟΥΙ «ἰαίθ ΠΤ ΓΌΒΟΙΪΥ- 
ΠῚ15 ΘΟ ΠΠοαΡ ηΐ. Νὰ. αἰ ᾿πίθγῖ μη 51:168Π} 46 τη ]{15. 115 Γθοῖπη ΠΠΪΔῈ15., ΠΟῚ 58.015. ἰη(6}Π9Ὸ 
4ιἃ 46 Επαοοῖᾶ Πρ 5ΘΓΠ]0 ἨΔ ΘΔίμΡ. 

48. ἘΧ 15 αι ΤΘ(αΠΠηῈ15 [Δ 6116. 1η(6]]Πσ]έι ΟΠ ΠΙΘΠ ΑΓ 1ΠΊ 41 ΠΟΙΉΪΠ6 ΤΏΘΟΘΟΙΙ ΗοΓὰ- 
οἰθοίςβ ΟἸΓΟΌ ΘΓ (ΕΓ, 6] 15 ΠΟΠ 6556. ΠΘ0 6] {ΣἸ}] {10 πο Ρο556. Αἰζαμηθη πθ ΤΙ ΠΘΟΘοΓοία5 

ὩΒΥΤΏΒΟΙΕ5. 6556 ΥἹαθαίαι., ΠΟΠΠ.]]ὰ ὁχ 60 δά άθγ μοί. ΤΠδοαογοίαβ ἰριίαν 118 ῬΓΙΠΩΪ ῬΒΔΙΠῚΪ 
γοῦΡρὰ, Εἰ [οἰζιι 67118. ποη, ἀοηιιοί οἰο.. ᾿Ἰηἰουργοίαίαν. ἤοὺ τη060 : χαὶ γὰρ οἱ τῆς ἀρετῆς 
ἀθληταὶ τῶν μὲν πόνων χατὰ τὸν μέλλοντα βίον χομίσονται τοὺς καρποὺς..... χαὶ συλῶσι τῇ ψυχαγωγίᾳ τῆς 

τὸν πόνων βαρύτητα...... Οὐδὲν ἐναντίον τοῖς θείοις νόμοις ὅγε τοιοῦτος δρᾶσαι βουλήσεται, τῷ θείῳ γόμῳ 

τὸ οἰχεῖον θέλημα συναρμόττων. Εἰοηῖην υἱγίι 15 αἰ]οίο Ἰαθδογιηι φιυϊαάθηι [Πιιοίυ8 Σ [εΐγα 



ἘΚΔΈΕΛΤΙΟ. ΧΙΙ͂Χ 

οἱία γϑρογίανϑιιί... οἱ αγιϊηιὶ αοἰοοίαίλογιο ἰαθογιην ἠνοϊοοίϊαηι {αἰ πη... Ναὶ ἐοηίν αν τοι 
αἸοϊγηὶς ἰοσίθιι5 Πιιγυιβηιοαϊ Ποιὸ ἔχοογο τοίοί, τ φιὶ αἀἰυϊηω ἰοὶ βϑυιαηιν ἱρϑῖν5 τυοἰνηαίοην 
αοοοηιηνοαοί. Ὑ ΟΥ̓ θὰ γ61Ὸ ῬΒΘ0- ΤΏ ΘΟΘΟΙΙ Πα ϑηΐ : Καὶ γὰρ οἱ τῆς ἀρετῆς ἀθληταὶ τοὺς μὲν 
τῶν πόνων καρποὺς χατὰ τὸ μέλλον κομίζονται... καὶ χλέπτουσι τῇ Ψψυχαγωγίᾳ τὴν τῶν πόνων βαρύτητα.... 

Οὐδὲν γὰρ ἐναντίον τοῖς θείοις νόμοις διενεργήσει, τῷ τοῦ νόμου βουλήματι συναρμόττων τὸ θέλημα. 

«δἰφιυάθην αἰ οί οὐγίιζϊ5., ἴη. {γα χιυάίθην οὐία ἰαϑογιιηλ {[γυιοίιι5. το ογοηΐ... αἰφιι απϊηνὶ 
αἰαογίαίο ἰαθογιηι ἠνοϊοβίϊανι [αἰ{ιιηί... ΠῚ, φγιῖλι, ἀὐυϊγιῖς ἰοσίδιι5 σοηίγαγίνην ρον ροίγ αὐτί, 
ΟἰῊ, ἰθγὶβ ἀοογοίο υοἰιυπίαίθην ΘοΉ [ΟΥηλαη5. ΜΙ αἰαΐ γοοι] 85 απἀϑάδμη Ῥβοιαο- ΤΠ ΘΟΘΟΥ 5 ΠΊΟΓΟ 

580 : 566. Π6Π]0, ΟΡΙΠΟΙ;, Πἰ5] γ0]Θ 5 [Δ]]Θ ἔπ"... ΟΠ ΡΟΓΒρΙ απ πη 51. πο ΠῸΠ ἃ] π 6 48 ΠῚ 
6. ΤΠΘΟΘΟΓΘΙΪ σΟΙΠΠΊΘΠ(ΔΙ 15. δ Πηἃ 6556. ΒΟΙΘΠΒ5. ὈΓΩίρουθο Δ] Ι4τιὰ οχ ΘΧρ] δ ηδί!οη6. ΒΘΟΙΠ6] 
ῬΒΔΙΠΩΪ., οἱ ἀἰθίποθρ5 ΡιΓΘίουθο 4 ἃ ΔΠΟ0 106. ἴῃ ᾿ηἰθυργθίαί οι αἰϊοῦιιη ῬΒΑΙ ΠΟ πη Ἰοοὶ 
Ροβϑαηΐ; ΠΘ4Ὸ6 ΘηΪΠη Π1]Π1] ΡΙΌΡΟΒΙ πη οϑί (4115. ΘΗΪΠΊ ρΟϑδὶί}) ομηηϊὰ δαποίανθ. Τπίθυ1ΠῈ 

[ἈΠΊ6η.. τι 41]105 αἸΠΠ]Ο 6. ΦαΘΓΘΠαῚ ΘΧΙΠΠΔΠΊΠ5.. ΠΟΠΠ.Π]1ἃ 6 ἰουἴο ῬϑΆΙ ΠΟ Δ ΒΟΥ θΘΠΊ5. 
ΤἬΘΟΘΟΙΘΙ ᾿οἹίαι Πφθο 5αηΐ ἴῃ 1|ἃ, 2 ὁ66 ηιθα αὐ Π)οηυΐγιι οἰαηιαυὶ : τὸ δὲ, Εἰσήχουσέ μου ἐξ 
ὄρους ἁγίου αὐτοῦ, κατὰ τὴν πάλαι χατέχουσαν εἴρηται δόξαν. ᾿Ἐνομίζετο γὰρ ἐν τῇ σχηνὴ χατοικεῖν ὃ τῶν 

ὅλων Θεὸς, ἐπειδὴ χαὶ τοὺς χρησμοὺς ἐχεῖθεν τοῖς ἱερεῦσιν ἐδίδου. Ἐ{ ρᾷμ|0 ροδί ΘΧΡΙΔΠΔΠ5 {Ππ4, 

Ἐγφο ἀογηινυϊ, Θίς., 510 Ιου ιν : ᾿Ἔπειδὴ ὡς ἐν σχότει διάγειν νομίζουσιν οἵ τοῖς ἄγαν ἀνιαροῖς 
περιπίπτοντες... σημαίνξι τοίνυν χατὰ ταὐτὸν τὰς θλίψεις χαὶ τὴν τούτων ἀπαλλαγήν. Πίος απιΐοην, 

Ἐχδααινι π]6 46 πηοηΐθ βᾶποίο 8510. αϊοίνην 656 ργορίου ορϊηϊοηθηι., χα οἰΐην. οδέϊηιι. 
Επϊϑίϊηιαθαίνο" Θγηϊην τυ θυ βου μην 1}261ι5 ἴῃ ἑαδογηαοσμίο ᾿αδίίαγο, χιοηπίαηι οἱ ογαοιία {{{ἰης 
βϑαοσογαοίδι5 ραπαοϑαί... (μα τοἰνέ ἴηι. ἑθποῦγὶβ οἴυογο 86 οαϊϑίϊηνανί ἐἰ[ὶ., φιυὶ ἔπ γ65 αὐηιοάιηι 
ἐγ 1565 ᾿ποιγγιηί... ἴπια ἐσίίυν" ἀθηιϊοηϑίγ αἱ αΠ]ιοίογ 68 οἱ αὖ ὑἰ 15 {ἰδογαἰἱοποηι. Ὑ οὐ) Ῥβοιαο- 
ΤΠΘΟΘΟΙῚ 78Π| ΘΧΒΟΡΠἉΠη115, 40 5ηξ Θ᾽ 5Π106] : Τὸ καὶ, ᾿Επήκουσέ μου ἐξ ὄρους, χατὰ τὴν πάλαι 

κατέχουσαν εἴρηται δόξαν. “νομίζετο γὰρ ἐν τῇ σχηνῇ χατοιχεῖν, ἐπειδὴ ἐχεῖθεν χαὶ οἵ χρησμοὶ τοῖς 

ἱερεῦσιν ἐδίδοντο... Ὡς γὰρ ἐν σχότῳ χαὶ ὕπνῳ διάγειν νομίζουσιν οἱ ἀνιαροῖς περιπίπτοντες, χατὰ ταὐτὸν 

οὖν σημαίνει καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τὴν τούτων ἀπαλλαγήν. {||ι4 ατιίθηι. ἘΣ Ιν πη6 46 πηοηίθ., 

αἰοίνηι 681 )υαίω τυοΐογοην. χα ἔθη οὐτποῦαΐ. ορὶηϊοηθην. Ῥιαθδαίιγ" Θηϊην ἔην, ἑαθογαοιίο 

ἠανιίαγο,, χμοηαην ἰδὲ βασογοίιι5 φιοχιο ογαοσιία ἀαθαηίν)"... δὲοι οηῖην 10) ἑοηποῦγὶβ οἵ 
ΒΟΠΊΟ Ὁογϑαγὶ 56 δα ϊϑίϊηναγιί ηιυνὶ ἵη, 768. {γ18165 Τηοϊαιιηΐ., 510 οἰἸαηὺν α οἱηυϊ οα Ρ ϊοαΐ αἰ]ιοίϊο-- 
η68, 6ἐ παγμην ἰἰδογαίϊοηοηι. 584 οἱ 11π6 ΘΧΘΠΊΡ ΕΠ} 8] ΠΟΙ Πη115 6 Ῥϑαΐπιο βαχίο., ΡΥ ΠΒα Δ ΠῚ 
ἃ ῬΠΘοΟάοΓΡΟίο ἃΥΘΙ] 1. ΙοἸίαν 510 Ἰπίογργοίαί ιν 14. Το υἶη16. 6 τη γον πο. οἴο., 
Ἡϊατρικῶς με, φησὶ, παίδευσον, μὴ δικαστικῶς" ἰατριχῶς, μὴ χολαστιχῶς" μὴ μετρήσης τῇ ἁμαρτία τὴν 

τιμωρίαν, ἀλλὰ τῇ φιλανθρωπίᾳ τὸ δίκαιον χέρασον. ᾿Π)λέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἶμαι, Ἁρμόττουσα τοῖς 

ἡμαρτηκόσιν ἣ τοιαύτη φωνή. Ἀσθενείας γὰρ ἡγουμένης, οἰο. 7 αἰθγη.6. 16. Ἰηᾳιῖξ, οογγὶριαϑ, 

ΠΟΉ 7υϊεὶβ Υἱίιν : ἠνοαοὶ ὨΔΟΥ͂Θ., ἩΟΉ, ΤΟΥ̓ΤΟΥ 8; 6 Ἠϊοίϊαγὶβ υἱηαἀϊοίαηιν ροοοαίο. 86 δοηϊηηίαϊο 

7υϑ{{ἰπαην ἰθηρογα. ΝΙΊΒΘΓΘΓΡΟ Πη6], ΠΟΠΊΪΠΘ , ΠΟ Δ 1ΠΕΠΓΠΏ15 511. ΜΠ) ϑηιοάϊ το ρθοοα- 
{ογῖδιι5 οοπυθηϊί. ΙΝαην τη ἢ γηυϊίαί 6 ργοοαοηίο, οἷο. Πα βθοὰβ Ῥβθααο-  ΠΘΟΘΟΡ ΕΒ : Πατριχῶς 
μὲ παίδευσον, μὴ δικαστικῶς" ἰατρικῶς, μὴ κολαστικῶς " μὴ μετρήσης τῇ ἁμαρτίᾳ τὴν τιμωρίαν, ἀλλὰ 

φιλανθρωπίᾳ τὸ δίκαιον κέρασον..... ᾿Ελέησόν με. Ἁρμόττουσα τοῖς ἁμαρτηχόσιν ἣ φωνή. ᾿Ασθενείας γὰρ 

ἡγουμένης, οἷο. αίογηθ πι6 οΟΥ̓Υρία5., ποῖ Υἱίι 7ιυἀϊοῖβ  ἠιοαϊοὶ ὨιΟΥΘ.. ΟΉ, ἰΟΥ̓ΤΟΥ 5; ἨΘ 
αὐπηιοίϊαγὶς υἱπάϊοίαην ροοσαίο, 464 δοηϊφηϊίαίο 7ι5{ἰ{Ἰαην ἐθηιροῦα. ΠΊΒΘΓΘΙΘ Πη6]. (Ὁ ΘΉ 618 
“Ῥοοοαίογίθιι5 το. Πυρη θηῖηι τη ἢ Υηιϊα8 ρΥωοοαϊέ, ο(ο. 

49. ΡΙυγα ὁχ Τ᾽ Πθοάογοίο ΘΟΠΠΡΘΓΕ ἰηϑ θυ ἂμη : 566 οαπὶ Θὰ {πῶ Ροἰία 5ηΐ., 18 Π| ΠΠΟΘΈΠη 

ΒΌΡΟΓΑΓΘ Υἱἀθαηίαγ,, 46 ἢδς πηρὰ ἀδοθϑϑὶ βδηίθηίία. Οποπίδηι ἰἀπηθη ΤΠ ΠΘΟΘΟΓΘίΪ ΠηΘ [ΟΠ ΘΠῚ 
[ΘοἰΠλι15, ΠΟῚ ῬΟΒΒΌΠῚ Ζαΐη ἀἰοδιη ἴη ΘΟΙΠΠΊΘΉ ΑΓ 115 115. 4005 ἴῃ ῬΒΑΪΠηΟ5 ΘΟΠΒΟΙΙρ51ζ., ΓΘΡΘΓΙΡῚ 

πλΠ]ἃ., 40 ἀρ ΕΠΒΘΌΙα μὴ συ 15. (ο [46 δὲ συ} }015 ΙΘσπιπίαν. Ε} 5 ΓΙ ΘΧΘμηρίὰ υἱᾳθγθ (αὶ 

οαρίοί, ϑαπ Δ] 41ἃ ᾿Πγθη απ ΒΡΟΠάΘΟ ἰῃ Θχρίαπδίίομθ ῬϑδΙ πιογιπη ἀθοῖ πη] αἰ η{1.,. ἀθοΙ πὶ 
56 ΧΕΙ, ὙἹΡΘΒΙΠῚΪ ὈΓΪΠῚΪ., {ΓΘ ϑί πη} θΥΪπηΪ οἱ {γἸ σθβίπηΐ ποηΐ. Νοαμο δἀπηοάπτηῃ 0 «απ! 5 

5 ΠῚΠΠ|8., 51 415 ΖΘ ΘΓ. γϑ]]θί., 4101 φαοαιθ ἱηυθηϊθηίαν. Τγαμη ἀυίθπι αι ᾿Πα ΙΟΔΥ ΠΉΙΙΒ ; 

οἱ αἰϊὰ χιδ [ΟΓία558 ἃ ΠΔΓΆΤῚ ΓΘΡΓΙΠῚ βία Ἰοβὶβ ἀθρυθῃθ πα! ροίθναμί δἰοχία βἰπί ΤΠ ΘΟ ον οὶ 
ΤΟΙ͂Ι, [, θ 

ΧΕΤιΙ. 



ΧΩΤῖΙ, 

1, ΡΆΔΡΑΤΙΟ. 

᾿πίθγργοίδι πὶ ἃ ΠΡΟΓΆΓΙΙΘ., ἃπ Τ᾽ Ποοαογθίιϑ. ᾿ρΡ56. θὰ δ δὶ ϑιπηβοῦὶί, ΘΧροπάοΓ 6 ΠΠΘΙΠΊ πη 
Θϑί : 566] 6]5, 41 ΤΠΘΟΔοΓΘίΪ ΟρΘΡ απ ΘαΙΠΟΠ6 πὶ πονδπὶ βαβοῖρίθί. Οαποα δαίθῃῃ αἰἶχὶ, 
᾿πγϑηΐγὶ ἴῃ ΤΠΘοάογοίο πὸπ Ρᾶϊιοδ, 4185 (Ο(Ἰ 6 5011 15. ΙΘοΊ πγι15. ἀρ ἘΘΒΘΌΪ ΠῚ. ΠΟῊ ἰΐὰ 
δοοθρίιπη συο]0. τῷ ἢῶς ΟΠΠηΪὰ 6. ΘΟΠΊΠΙΘη(ΑΓ5 ἘΠΒΘΌΙ ἴῃ ΠΘΟΘΟΓΟΙΙ ΘΟΙΠΠΠΊΘΠ(ΔΓΙΟΒ 
(γᾶ πϑἰαία 6556 ρα θηΐαγ. Ἐδὲ ΘηΪΠΊ ΠΊΪΠΙ ΡΟΥΘ 5 5ϑ πη Π|., ΓΓαρτηθπίαπ {Ππ4 40 ΘΧΡΙα Παηΐαν 
118 ῬϑδΙΠηϊ ἀθοὶ Π}ϊ βοχί!, Ποηιῖηθ, α ραινιοὶς 6 ἔογγα αἰυϊάο 6058 οἷο. 4αθάααθ ἱποὶρὶξ, εἰ χαὶ 
σοὶ τῷ θανάτῳ παραπέμψαι ῥάδιον οίο., 6 Τ͵ΘΟΘΟτΓΟΙΪ σΟπηπιΘηίδτϊο ἴῃ ἘΠ ΒΘ ηυ ΔαΥΘΟ( ΠῚ 
6556. ΝὰπΠΊ ἃ1[6 γὙ6 ἃ {Π|4,͵ εἰ καί οίο., Το Ί Πηι15 ἴῃ Ἐπ Ὀἷο., ἄλλος φησίν, αἱΐ αἰΐιι8. Οὐ] ἀ(6 ΠῚ 
αἰΐι5 1116 5. ΤΠΘΟΔΟΓοίτ5. 1Ρ56. ρα 416Π} ΘΔ 46Π}| ΟΠΊΠΪΠΟ ἱπυθηπίαν, ἀ [ἃ Ὁ} ῬΌΒΒΘ᾽ ΠῚ 
ΔΡΌΙ ΟΡ. 

ὅ0. το ΠΏ] Πἰὶ Πρ Θαἰπιθηίο βιπί πὸ (θϑιϊ πη οηἷὰ ΡγΟΐ πὶ ἃπί οχ Οὐσῖπο, δαί ὁχ ΠΙΑΥΠπΊΟ. 
ῬεηαΠ]. πος, υὐ ΑἸΧΙ, ΡΙαΓΡα., 4 ΠῚ ΟΡΙ5. οὐ ας, [πη Γοϊαίὰ δἰηΐ : δἰίθγμη., απο Οδίθη5 
6. 4115 Θ᾽] αϑηη σαὶ (Θϑιπηοηΐα ἀθργοπη οροτγίογοί, 465 τπᾶρηᾶ Δ ΠΙΒΘΓΙ πΟη 50]οαΐ. Οα8 
ἰἀπΊθη ΠΟ αἰθογιηΐ [ὈΓ[α556. 61] ΘΧΘΠΊΡΙΟΓΙΠῚ πα ἀπ 6 ἀθ᾽θοίθηίαν., ΠΘῸ 115. ΠΠΊΖΙΔΠῚ 
58 {1 Ὁ] ροΟΒϑίηΐ, Πα] ΟΠ  Πη115 ἸΟσὰ ἀρ δ πη, {0115 ΡΙαπιπη ἢαΐ οϑάθηι ἰπίογ πη ἰῃ Ῥδθααο- 
ΤΠΘΟΘΟΓΟ ἸΘρὶ, απ οἱ ἴθ Οείρθηθ οἱ ἴῃ ὨΙάγμηο. ΟΟΠΊΡαΓ 65. Ὑθ]]πΠΔ Ρᾶσπαᾶπη 211 (ΟΠηΪ 

ΡΓΙΠῚΪ ΟΠ ΡασΙηὰ 2314: ἰ[6ΠῚ ΡΠ ΠΊ 2933. οἷ ρᾶσὶπὰ 2396: ἰίθη ραρὶ πᾶπη 391 οὕη 
ΡᾶϑΙπὰ 4023 ; 48} 111 ἸΘΟίΙΟΠΘ αἰδοθβ. Ρβοιάο- ΤΗΘΟΔΟΡπ οἱ ἃ Ογίσθπθ φαοα6. ΠΟΠΠΕΠ]ὰ 

πη ίιιΠη 6556. ΟΡ ΠΊΡΆΓΟΒ. ΓΈΓΒΕΙ5 ρα ΘΙ Πα ΠῚ 277 οπὶ ρᾶσίηα 370 : ̓[6Π| ρᾶᾷ σ᾽ ΠΔΠΊ 308 ΟΠ 

Ρᾶδὶπὰ 959 : Ἰΐοθῃη ραρί παι 604 οἴη ρᾶρίηὰ ὅ93 : 4] 115. ΡΘΓΙΘοί5. (ἀίθθουο Ῥβοιπο- ΤΠ Θοο- 
ΓἜΠῚ ΡΑΓΘΡ οἱ οχ ΠΙαν ΠΊῸ ΠΟΠΉΪΉἢ ΘΧΟΘΡ 5556. ΕἸΠΘΠῚ (ἈΠΊ4ΘΠΊ ΟΥΙΟ]5. Πἰδ ποί 5 ἱπηρο- 
ΠΆΠΊ115. ΝῚΠΙ]] ΘηΠῈ αἰ{ἰποί ἴσου Θ ΡΓαΓὰ , ΟἸΙΠῚ 58 {15 ΒΌΡΘΡΠΙ6 Θχ ἷβ. οοηδβίοί (Ομ ΠΊΘΠ (ΑΓ ΠῚ 
ΘΕΠῚ 4ΠΠ| ΠΟΠΊΪη6. Τ᾿ ΠΘΟΘΔΟΡῚ Πγδοίθοία οἰγουμηδεί αν, οἱ {γθα! ΠπῸπ ΠΘΌΘΓΟ., ΠΟ ΡΌ558. 
ὕαγο ἰρὶίαν Ρα65 ΠΔΡΘΠα ΠῚ 6586 ΡΓῸ ρ]δσίαγίο ΒΑ} 1ΠΊ., 60 (πο ἴῃ ᾿ἰρϑίαθ. ΟΥ̓ ΙΟΠΪ 115 

ἴη ῬϑδΙΠΊ105 Ιοσ ης οδ 6 ΠῚ ΠΟῚ ΓΆΙΟ.. 48 ἴῃ (ΟΠ ΠΠΘηΐδγίο : 5064] Θχ βίΠη65. γ ]πΔ (ΟΠΊΠΊΘΗ - 

ζἈΡΙΠΠῚ Ππ|πὰ αὖ ΘΧ }1Π|5. ΤΠ 015, ᾿ἰἰὰ 6 ΒΆΒΙΠΟ ϑαπηία μη 6550. Νοο αἰχθιῖς 4αϊβαιαΠ) ΠΟῚ 
[556 ΘΧ ΟΠΊΠΙ 15 ῬΒΆΙΠ115. 1 ἃ ΘΧΘΠΊΡΪΑ : οἱ Πθυΐ ροβθ6.. πί τ Πα ΟΟΠΊΠ ΘΠ ΑΡΙΪ ΡᾺΓΒ 
ΟἿπ5 5105. σα] 05 ΠΟΙΏΪΠΘ ᾿Πϑ᾽ σηϊαΡ. ἘΓΘΠΪΠῚ ΘΟΠ ΘΟ ΓΘ ̓ἰοοὲ οχ [15 80 ἰῃ τπηΘ πὶ Δα ΙΧ  Πηι15., 
ΟΟΠΙΠΊΘη ΔΓ ΙΠΠ]. αδΠίιι5. 4 115 Θϑ[., 6] 564 6Π| ΘΘΠΘΥΪ5. (ΘΒ ΠΠΊΟΠἢΪ5. ΓΘίδ (ΠΏ 6556. ΠΟῸ 

ΠΟΠΊΘΗ Δ|1π4 οἱ πη σῚ5. ΘΟΠΥΘΠΪΓΘ, 48Π| Οαίθηςο. Απαὶνὶ δΡαα τ πΔ ΠΟΠηΪποπῚ ΟΠ ΓΑ ΠῚ 
ΘΙΠΊΟη ΟἴΟΘΓΘ 50] Π{π|Π}|... ὙἹΔΘΙῚ 5101] πὰπο ΤΠθοαογὶ Πογδοϊθοίς (μη ΠίδΓ 11ΠῚ ΟΠΊΠΙ ΠῚ 
4υο05 ἰθϑθγὰΐ Ορ(Πλ ΠῚ} ἃί4ι16 αἰ} 155] πη. Νάπι., ἱπααϊοθαΐ, οἴηποπὶ Ραίγιιπ] ατῶοο- 
Γαπη. ἀἰοοί ΓΙ Δ ΠῚ 5ΕΠῚΠΊΔ{1Π0Ώ ΟΟΙΡΙ οἰ ἔν. Οθρίθ πο αἴσογθ ἰὰγθ ορίϊπηο ροΐξαϊξ, οἰπΠὶ 
ΘΧ 56]|6 0.15 ῬαίγιιΠ) Ι0015 οοπϑίθί ἢϊὸ (ομηπηθηίαγ5. 5641 ΟΟμημηθη(ΑΡ  αΠῈ {ΠΠππ οἰπὶ Ῥαίγιαπη 

Οαίθηδᾶ., 411|8Π| ΠΙΟΘΘΙΘ ἴῃ ᾿ἰβήθιη ὙΠ] ΠΊ} ΠῚ 15 Θα 1 ἀοοίβϑίμηι5. γὶρ ΟΟΓάΘΡΙ5., δοπι- 
Ρᾶγα 6. ἀθθιθγὰΐ : (πὰ ΠΟ] 16. Πα}]0 πθθοίϊο ἃ Δ ἀγογ ϊδϑοί θὰ {πὸ ἰῃ Οαΐοπα ΡΓΟ ΘΓ Ρ 
ΠΟΠΊΪηΘ. ἘΆΒΘΡΙ ,, ἃ! ΟΠ ΡΥ ΒΟδίομηϊ, τί Δ] ονῖα5. ρα 8 υϑυ θη ΠῚ 5 Ρ6 ἰπΠ (Ομ Πίγίο 

1ΠΥΘΗΪΙ. Εχ 400 (ΓΒ ΘΠΪΠῚ ἰρϑἃ ἸΟααϊαΓ) (Δ 6116 Ἰη (616 χιϑβοϑί, Οοιηπηθηίδι πὶ αἱ ΤὭΘΟΘοΙῚ 

ἨΓδοΙθοίδ ΠΟΠΊΘη ΡΙΘίορξ, 6]15. ΠΟΙ 6556 : 564 δἃυΐ ΤΏΘΟΘΔΟΓΟ ουἱρίᾶπὶ ΓΘΟΘη(οΥΪ, 
Δ 0 Δ|06 1 ΟΟΪν5. {1} ΟρυΓίθγ. 

ΙΧ, δὲ ραγαρ]υη"αξὶ “ποηηηνί. 

51. ὙοΙυμηπὰ ἰγϊὰ, αἵ ΠοΐμΠΊ δέ. θθηα σαγανὶξ Θγα 155] Πλ015 Ὑἱν ΟΟΓΘΓΙ 5. ἰπ ΦΟΪΡῚ5 
ΟροΓὰ (οἰ 46 πὶ ΓΘρου υπία, ῬΑΙΔΡἢΓ 515. ΑΠΟΠΥΠΊΪ,, (ΟΠ ΠΟ ΠίδΡ 5 46 410 ΠΕΠΊΘΙῸ 5006- 
ΤΟΓΘ (Δ Π1 πη] Αἰ ΧΙ Π.15., Οδίθπα ἀθηΐαιιθ Οτοογιπὶ Ῥαΐγιιπη. (σης οὶ! ἀσίθπη πθβοῖο 
αυομηοἋο, αἱ ἀσπη ΤΠΘοδογοίϊ ἴῃ ῬϑδΙπΊο5. (ΟΠ ηἰΔΓ 1 ΠΔ ἸΘΘΘΓΘΠΊ, ἰθμηθγα οἱ οᾶβα ἴῃ 
δη ΑΠΟΠΥΠῚΪ {Π|Π|8 ῬΑΓΔΡἢ ΓΑΒ ΠῚ ΟΟΙ]05. ΘΟΙΘΟΟΡπ.. Αἰαπθ. 40 ΠῸΠ ΠΙΦΓΘΡΔΠΊ, 
ΓΘΡΘΓΙ, ΑΠΟΏΥΤΩΙ {Π|85 ῬΑΓΑΡἢ ΓΑΒ ΠῚ ἰρϑπὶ 6556 ΤὭΘΟΔΟΓΟΙΪ (ΟΠ ΠΙΘΠἰΑΓ ΠῚ, ΠΟ ἰοίαΠὶ 



ΡΆΞΕΛΤΙΟ. ΠΙ 

Ππππ|πὶ ααϊάθηη οἱ ᾿ηΐθϑριπ), 564. σοηϊΓδοίαμη. οἱ ἴῃ Θρ᾽ ΟΠΊθη γοάδοίμπη. Ῥϑδϊμηι5. δ 6Πὶ 
ἴπ 4ᾳθηη ἱποῖαϊ, ογαΐ, ηἱ (ἈΠῸ, ῬΒαΙ Πη115 Φαϊηία5. οἱ ἀθοίπηιβ. ΒΘ ΟἸΙΠῚ ΠΪΡΆΓΘΙ;, ΙΘΘῸΓΟ 
βίδίαϊ οἱ 4105 αιιοδδπη) ῬϑΔΙΠη05, 400. ἀυϊ ἃ εἰ6. 1Π|ὰ ΡᾶΓᾺΡΓΑ 5] βθη θη πὶ Θϑϑθί, (α{{π|5 
ΠΟΒ56. ῬΟΒ56ΠῚ, αἰγιιπη γἱἀθ!ὶοοῖ ἰοΐα ῬαΓΡἢΡα515 Θρηομ6. αι 8Π0Ὲ Θϑϑθὲ σΟΠ] ΘΠ ΓΙΟΓ ΠῚ 

ΤΠΘΟΘΌΓΟΙ, ἃη πὶ Ππϊὸ ῬΘΙΡΠΓΑ515 ΙΟ00 ἰπθρίθ ἃ {{ὈΡΓ}15 ἱπίδγργθίδίίο. Τ᾽ Πθοαογθίὶ 

᾿που]οαία [αἰδθοί. ΟΟΘΡῚ ἰοἰαῦ. ῬΓΠΠΟ5. ΠΌΪΠαΙ6 ῬϑΘΔΙΠΊΟΒ. ἸΘΡΘΓΘ. : 564. ΘΟΓΙΠ] αι ἴῃ 
ΓΠΘΟσοΓγΘίο υὙἱάθγαπ). ἢ Π}}. τὖ γϑΡῸΠπὶ [αίθαν., ΤΟΡΘΙῚ ἴῃ ῬΟΙΙΡΏΓαΒΙ. Αἰ ΟΠ ΔΙΙΟΓ ΠῚ 

4ΠΟΓΕΠΊ 81) ῬΘΔΙ ΠΠΟΡ ΕΠ ῬΔΓΔΡ ἢ 51ΠῚ ΘΥΟΪΥΘΓΘ ΡΟΓΘΘΙΘΠῚ., ΔΗ] Δαν ΘΕ ῬΑΓΑ ΡΠ ἃ51Π) ῬΘ8]ΠηΪ 
ΒΟΧί!, ΒΘΡΕΠῚΪ οἱ Δ]1Ο ΠῚ δ π541|6 ἀθοΙ ΠΠΠΠ ΒΘρ ΪΠηπἢὰ Π1Π11] ἃ ΤΠΘΟΘΟΓΘΙ ΘΧρ] πη ί!οη 6 
ΑἸ ΠΠῸΡΓΘ., ΠΪΒῚ οΟρΙδ., οἱ νοθα ] 5 Δα βάδπη., 485 ἴῃ ὙΑΙΪ5. Θ᾽ βάθη ΟΡ ΡίΟγ 5. ΟΟΘΙΟΙθιι5 
ΟΟΘΌΓΡΓΘΓΡΘ 5016 ηΐ. Τπη0 ἰἀΘη [46 Πη}] ΑΠΟΠΥΤΩΪ ῬΑΓΑΡΉΓ 515 Ἰη ΘΓ ρ ΓΘ ἰαί!οηθ ᾿ΠΘΟάΟΓΘίΪ ἨΪΠ1Ὸ 
ἴδ 6. ὈΓΘΥΪΟΙ δϑΐ : 564. 1 αἱγοάιιθ ΠΠ]ΠῈΠῚ ΠΤ 8}15 ἀἰΒου 6 ἰη θυ ΘΠ, ααᾶπὶ 404 ῬΒΆΪΠηΟ- 
ΓᾺΠῚ γΘΥ θὰ 5ΘΠΊΡΘΙ ἴῃ ΠΟ ΘΙ ΑΠΠΙΟΥ 15. {6} 15 Θα ἃ διηΐ, 1 ΠΠ|Ὸ ποη ἰΐθπΊ. 1}π|5 ΘΘΠΘΓΙΒ5 

διπηί ῬϑΔΙτηΪ ὑπ Θοϊπλι5, ἀποαθοϊπηι5., οἱ ἀθοίπηιβ ααδγίαβ. [ἢ 8115. 405 Αἰχὶ ῬϑδΙΠη 5 
ὈΓΘΥΪΟΡ ΔΙ θη δὲ ῬΑΡΑΡΠΓ55: 5864 ἴα. υἱ φυϊάαϊα ἴῃ Θὰ ἰθοϊα., ΟΠΊη6 ἰ( ΙΘΡΘΓΘ δι} 
ἴη Τηθοάογοίο. Ῥγθίθγθα, {0 Πλ]ΠΠ15 'π [64] σᾶ η60 [ἈΠ ΓΡΘΡ, ᾿π {ππΔὶ ῬΑΓΑΡἢ ΓΑ 515. οἱ ΠΠΘΠῚ 
ΟΟΌΠ5. ΡΘΕ αδίγανι ἃ Ῥϑα] ΠΟ ἀθοῖπηο0 οοΐᾶγο π54π6 86 {ΓΙ ΘΒ 11 ; ἃί4 16 ἰδοίαπι οδϑί,, αἱ 

αὐ 'ἰπ Θἃ Ἰδθρθγὰπι. θδάθηι οἱ ἴῃ ΤΠΘΟΘογοίηὰ ἱπίθυρυθία!οπθ ᾿μνθηθυπη. Ὁ η46. 4υ]Π 

ΠΟΓᾺΠῚ 4ΌΟΘΖῈΘ ἰγθάθοϊπη ῬϑΑΙ ΠΟΥ ΠῚ ρΑΓΑΡἢΓ515 ΘΧχ θοάθιῃ [Ὁπίθ Πδιβίᾶ διξ . πῸη γὰ]ὰθ 
ΔΙ απ ἀαθ᾽ο. Οαοα 51 ααἰβρίαπη ῬΘΔΙ ΠΊΟ5 Ρ᾽αΓ65 ἰΘσαΐ., ΠΟΟ [46Πὴ [ὈΡί8586. 810] ΠΟ ᾺΘ 
Δηϊπηδαγογίθί. ΝΝῸΘ ΓΘΠΊ (11 6556. ΠῸΠ ΓΟ (ΓΑ ΠΊαΡ. , τῷ ΡΙ5 1ῃ Θὰ Ορογᾶ ΡΟηδΠη..5. 564 48 

ΟἸΧΙμηι15, Θὰ Υ6] 50], ῬΑΡΑΡΠΤ 51Π}| ΠΠ4Π} ΠῸΠ ΑΠΟΠΥΙΩΪ Οὐ αϑάδιη., 564. γα ΟΠ βου ρίο- 
ΓᾺΠῚ ΟΡῸ5. 6556. 58 015. ΟΡΙΠΟΙ., οβίθπαπηΐ. ϑΟυΙρίοῦ. ΘηΪΠῚ 4] ἃ τηυ]ία ἃ ΤΠΘΟΘΟΡΘίο 

ΒΠη51{, Πᾶσα πη] υγ1ἃ οΥθαϊ ροίοϑί οἱ 80 1115 ἅ11ἃὰ ΘΑ Θ. 50 1η515586. ὙἹΔθίαΡ ἸΡῚ(Γ οἱ 
ΠοΟ Οραϑβ ἰηίθιν (αΐθηαβ, 4πᾶ5 γοοδηΐ., ΓΘίδυυὶ Π]ΘΡΙ[Ὸ ΡΟΒ56 : ΟὈ} 8 ΡΔΓ5 |1ἃ 6 ΓΠθοσογθίο, 

ἃ[]1ἃ ΘΧ 8115 βου! ρίουθι15 βαμηΐα 5856 ραυίΐαπαᾶ 51. 

ΣΧ, ὲ Οοηιπιθηίαγὶο ἴῃ. Εϑαϊαηι. 

δῶ. ἘῤῸῚ Πΐο υἱἀθίῃγ. 6558. Ιοσὰς 46 χαίϊηααθ ᾿πῃ ἘΠΠΟΠΊ ΠῚ [10] (ΙΒΒΘΓΘΠΑΙ : ἰδπηθη., 
6 580ΓΓαΠῚ ΘΟΡΙρίαΓἃΓ ΠῚ ἰπίθγργθίδίομθθ ἃ 56. ἰμυοθηη αἰ νθ ΘΓ θη}, τη8 11 (6. ἰπη- 
Ρογίδοίο 'ἰπ Ἐβαϊδη] ΟΟΠΙΠΊΘηΐαυο αἰβθαίαγθ, ποχ ἀ46 Πἰ8. 41|ὸ5 αἸΧῚ ΠΡῚΝ. ἸΟΧαα ΓΙΒ. 
ΜΠ αΪ δαίθπι Δ] ΘᾺ] ΔΠΊρ]Ἰδδί πη {ΠΠπππὶ ἴῃ ργϊογὰ βοχάθοϊπη Ἐϑαϊδ ορ᾽ίἃ (ΟΠΊΠΊΘΗ- χινιι. 
(να Π., οἰϑὶ ἴθι ἃ ΟΠ θ5 ΡΓῸ φοηαΐηο ΒΆ51Π ἰθία Πᾶρθίαγ, ΠῸῚ ΟΠΊΠΪ ἰΔΠΊΘΗ 

ΒΕ ΒΡΙΟΙΟηΘ. γάρανθ. ΤΠυθηΐὰ5. 4αΪ 46ΠῚ ΡῬαΟἰΒϑ᾽ 05. 4] ποϑϑηΐ: 51 'ρ805 ΠῚ 115 4] ΠὰΠῸ 
(ομηπιοηίδυ.Π| γ γ6 ΒΔ511}1 6558 [ΠἸΓΠπηἃΠΐ, ΘΟΠΠΡΑΓΆΓΘ γ6}15. ΝΆΠΩ ἰηΐθι᾽ ῬΟΒίΘΡΙΟΥ 65 ΓΘΟΘΉΒΟΓΟ 
Τοθὲ Μαχίμηιπι (ΟΠ ΒΘ ΟΡ 6ΠῚ., ΤΟ ΠΏ ΘΠ) ΤΠ] ΒΟΘΠΌΠῚ 5, ΘΥΠΠΘΟΠΘΠῚ ΟΡΟἰΠΘίδΠΊ., ΑΠΙΟΠΙ.ΠῚ 
ΝΜ 6}1558 1, Τ᾽ ΠΓ θα ΠῚ Ῥαίτ ΓΟ μπη ΟΟΠβίδη ἸΠΟροΟ] Πα πατη, Αὐοΐογ πὶ ΒΟΠΟΙΟΓ τὴ ΟὙΘΟΟΓΆΠῚ 
ἴη Ἐρίδβίο!αβ Αροβίο!οαβ : σαὶ θαι Δα] προ παὶ βιιηΐ οἱ ΠΠΡΡΑΓΙΙ, αὶ ἴῃ ἔγοηΐθ ΒΟΓΙΡΙΟΓ ΠῚ ΠΊΔΠὰὶ 
Οοαϊουχη ποίηθη ΒΔ511 ΜΡ Οεϑαγ Θ ἢβῖ5. ΑΛΟΠΙΘΡΙβοορὶ 5 ΘΗΓΘΓ ἸΠΒΟΓ ΡΟ ΓΘ Θαγααηΐ. ΝΘΟ 
ΠΔΪΡΌΠΩ 51 ΓΘΟΘΠΓΙΟΓΘ5., ΠΊΔΪΟΓ ΠῚ ΘΧΘΠΊΡΙΟ,, Θαπμ θιη ἃΠρΙοχὶ δἰηΐ βθηίθη(α πη. (ΘΙ ΘΟ ΙΟΓῸ5 
ϑιπί ΤΙΠΊΔΠΠι5, Πιοϑθ 115, σοι ἤβια5, Ναία}}5 ΑΙοχαπᾶθν, θαρίπα5, ΤΊ ΠΘΠΠΟΠ 115, ΓΘ 4 16-- 
ΠΕΒ : ΠΟ ΠῚ ΟΡΙΠΙΟΠΪ., Πἰδὶ ΘΓΑΥ 55 Πη80 Οδιιδὲο Προ αϊδηΐ,, ΔΟΟΘΩ 616 ΒΘΠΊΡΘΙ ΘΊΟΡΙΆΒΟΓ. Να- 

ΠΊΘΓΆΓΘ [(ΔΟἸ]115 Οἱ ς δ γουβῶθ βθηίθη 185 ρῬα ΓΌΠΟΒ., ΟΠ ἔΓ65. ἃ} αυδίμποι ἀυτηίαχαί ἱηγθηϊα- 
Τη0.8, Τοληποιη ὨΡπηράΓΙη1], ΕΡΑΒΠΊΠπι, Βἰνοίαπι, Ῥοίανίαπι. ΤΊ] Π]ΔΠΪ ἀαίθη1 οἱ ΓΘ] ΠΟΓΌ ΤΩ 

Ἰ46Ππι 5θῃ θη 11 ΠῚ ΟΡΙΠἾΟ ΠΟῸΠ 8Π10 πιὰ ρὶ5 ἀγραπιθηίο πἰἰ{π, 48 π| 40 ΟΟΠΙΠΙΘΠ(ΔΡΙῈΒ 1}}6 
ῬΓῸ φϑηαΐηο ΒΑ51}} πηᾶρηὶ (δία. ἃ ΔΗ 1 551Π115. 1115 απ05 ΑἸχὶ Ὑ1}15. Πα θα Γ : ΘΟΓᾺΠῚ ΥΘΓῸ 
4] δάγθυβᾶπι (πθηΐ 1 5θηΐθηί8π|, ἃΓ σαπηθηΐα ἃὰΐ μ0}1ἃ 5υπΐ, ἃπΐ ποη ᾿(ἃ τηα](ιπ| δα ρο Βα - 
ἀδπάστῃ ἰάοπθᾶ. Ἐγαβπλ5 σοηἰασὶ( ἃ {Ππ4 5ι1π|, υἱ ἀἰοαϊ ΠΟη ΥὙἹΔΘΡΙ 510] ΠΟΟ ΟΡ᾿5 Αἰ] Δ ΠῚ 
1ΠᾺπὶ ΒΔ51}}} ΡΠ ΓΔ51Πὴ Βάρ6 "6. Ῥρίαν!ιβ, Οὐ} 5. [πῃ ΠΠ 615. ἃποίοΓἃ5. ἀρ] ΟΠΊΠ ΘΒ. ΒΠ ΓΙ ΠῚ. 

Ὠ. 



ΧΤΙΗΧ. 

πε ΡΑΞΕΛΤΙΟ. 

γΆ]θΡ6 ἄθροί, αἱΐ φυϊάθπη αἰβθυ (5. νυ ]5. Πρ γ[δοία πη ἢΠπ|πὶ ᾿π Ἐβαϊα ΠΊ (ΟΠ Ὠ Δ ΡΠ] 4] 
ΠΟΙ ΪπΠ6 ΒΆ511 οἰγουμη γα Γ, 6]015. ΠΟῸΠ 6556 : 5664 ΠΠ1] ΟΠΊΠΪΠΟ αἴἴθυί δά βιὰ ΠῚ) 5θηΐθη 18 Π} 

ΘΟΠΠΓΠΊΔ Πα 4Π1. Ῥοΐαν! δυο νου θὰ ἤφο ϑιηΐ ἴοπη. 5 ΤὭΡΟΙ. ἄορ. [10. 1. 6. 3. ἡ. 4: πιιγβι, 

πα, “μοίογ Οοπιπιοηίαγϊογιηι αὐ Εβαῖαηι, χιὶ Μαβιο βοἰοηΐ ἐηβογὶϑδὶ, πο βιη1 ἐαηιθΉ. τἰ ὖνι8, 

υἱάοίμν οἰἱαηι σΟΥ̓ΡΟΥαίοβ απσοῖος [ποογο. ΜΙ ΟΠ ΓΔ ΠΘΟΠΪι15. ΠΟβίθι', Θα}115 ΠΟ. αἱ 1185, ᾿[ἃ ΠΟ 

4ΌΟ46 Δα ΠΊΟΔ ΠῚ {{{||5. οδί οἱ ἐρποίποββ, ἀπ απη ογαν! ΟΕ} α568Π| ΤΟΔΠΠΪ5. ὨΡΌΠΘΆΡΙ 
[Γᾶ σπηθηίμπη, 4004 οογίθ ἃ ΓΟΠῚ Ὑ6] πηᾶχὶΠπΊ6 ἰδοϊί. Τη6 ΘΗΪΠῚ ΒΘ ΡῈ οϑί αυϊα ατεθοὶ ἀθ 

Β4511 ἴῃ Ἐβαϊδπη (ΟΠ ΠΊΘΠ ΔΓ 15. ΒΟ Ποῦ πί ἀπ ΘΟ] ΠΊ0 βου ]ο. 410 1Π|6 ΒΟΡΙΡίου ΥἹΧΊββθ. ΟΓΘ- 
ἀἸαγ. 516. δαίθη ἴῃ ΡΓΟΪΟΡῸ αΠ068Π|, 4Π06Π1 (ΟΠ. 2 (01. Ῥαΐγιπη ατῷο. Ρ. 9550 οαϊίαμη ἰηγο- 
ΠΪΠΊ15.. ΙΟΤα (5 οϑί Τοϑηη65 ΓΟ ΠΡ ΑΓ Ὲ5 : Καὶ τοῦτο δὲ χατάδηλον ποιῶ τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ὡς ὃ ἐν 

ἁγίοις Βασίλειος, μέρος τι τῆς ἐν χερσὶ προφητείας ἡρμιήνευσεν " ἥτις ἑρμηνεία παρὰ πολλοῖς ἀμφιδάλλεται. 

τος ίοηι ηιοηϊίμηι ἸοοίοΥοηι ὁ οἰῖ, Παφηιίηι 80 Ἰοοί Βαξὶἑϊην ἢτι7ιι5 ΡΥΟρίιοίϊ ραγίοηι τηῖ6γ"- 
Ῥγοίαίζιιγι 6386: γι ἐαηιθη, ἱπ οΥ ργοίαίο αἩ. 6715 511, αἰ ηνμεἱ{5 ἐπ, ἀπδύιηι τουοοαίμν : οαἱ ἀ}]-- 
{10} [ανοί ἰ5, 416ΠῈ ΠΠ060 ΟἾΧΙ, Ὑἱγ ΘΡΕΙ Ἰ551 Πγ05 ΜΙΟΠ [Δ ΠΟΟΏ 15. 

δ5. Ἡδοίθημϑβ 46 ΔΙΙΟΓΙΙΠῚ 56 η ΘΠ 15.: ΠΙΠῸ Π1ΘΔΠΊ, τ 50160., ΡΓΟΡΟΠδΑΠΊ. ΜΙ Ὁρτο οϑί 4]- 

ἀοη1. 4π04 ἢΐο 4αοατ6 γυ!δσαΐδπη ὉΡΙ ΠΙΟΠΘΠῚ ἱΠΊΡΌ ΘΠ ΔΓῈ ΟΟσδΙ : 504. ΠΌΟΠΙΔΠΊ ΘΓ ἃΠΊΟΙ ΡΓῈ5 

γ ]ογο ἀοθθί 4ι8π| ΖΟΟΡ ΕΠ ΠΡ οί ΠΟ. ΠπΠῈ δ ΐ ἴαπηδ., ἅπ| ποίου ἃ5., αἸ5ϑ᾽ πη απ] π| 4{4-- 
4ΠὰΠ| 6556 πΠοη Ριιίο. ΕΓΡῸ ἰδηΐιπη ἃθοϑί, τ πη ροΡ δοίη} {Ππ πὴ ἴῃ Ἐϑαϊ η] ΟΟΠΊΓ ΘΠ ΔΓΓ1Π} 

{ἸΠΡΔ πὶ ΒΆ51Π10., αὖ ΘΕ1ΠΊ ἔα 'ρ50 ἱπΠᾺ 1 551 ΠῚ1ΠῚ 6556. 16 ]166Π}]. ΤΘοὶ. ΡΘΡ]οσῚ ΠΟΟ ΟΡῈΒ; 
πος (αἰ Φαιαπὶ ΒΑ 518 Π ΠῚ Π571|Π} ΓΘΡΘΡΙ. ΝΊΏΠ πο οἱοί ρογθον αἰ 6πγ. Οὐ 4116. τηΪ- 
γαπίιμ ΘΡΕΠΕἸΙΒΒΙ ΠῚ ΦΌΪΖΕ6. ἴῃ ΒΟΡΙΡ 15. ΒΑ 511. ΟΥΔΙΙΟΠΙ5. ΡΟΓΒΡΙ οἰ ίθπι, [ἀσ Πα Δ ΠῚ, 5'ηστ- 
[6 γθ 1 αι] 44} ΘΓ ΓΘ Δ ΠἀΔΡῈΠῚ ΒΟΥ! ρί Ρ μη [40 }ΠΠ ΘΠ, γ ΘΓ ΟΡ ΕΠΊ ΟΡ ΓΙ Π]ΟΡ ΠῚ ἀΟ]ΘΟίΠ], 

5οη ΘΠ. Γ1Π| σΡαυ ίθηη., ΠΟΡῸΠῚ Π6 γὙθϑί σ᾽ πῇ 46} ἴῃ ΠΪΒ5 ΘΟΠΊΠΊΘη(4 115 Θχϑίδί. Εἰ γθΓῸ 

Βουῦρίον, φα!οστηζαθ ἢ16 (υ, (ΡΊ σοῦ ἀΡΙ4α6. 56Ππ|5 1115 ἃ ΒΆΒ.Π8η0 (ἅτ ΙΟηΡ6 αἰδίαΐ, αἱ ΘΔ ΠῚ 
(ἰβογθραπί πη 41] ποη νἱ θῇ. Π1Π}} νἱάθαΐ ΠΘΟΘ556 511. ἈΘΡΟΕ α28 ΔΙ Φυδηίο ἃπίθ αἰχογδί : 
πη ΠΟ] ΟΠ 56 ὈΓεϑίαί ἴῃ αἰ σΡΘΘΒΙ ΟΠ 115, 1546 86] ΓΟΠῚ ΠῸΠ ΡΘΓ ΓΙ ΠΘΠΓΡῈ15. ΤΠ] δ. ΒΘ ΡΙυ5 
ῬΙΔ ΟΊ ΓΙΟ5., 4], ΟαΠῚ ΠῸὴ ὨᾶΡΘδηΐ 404 ΒοΡ θὰπί, οἱ ἰδ ΠΊ ΘΠ ΒΟΓΊΠΘΓΘ γ ΘΠ} ηΐ, ΔΙΘΠῸ5 ΙΔ ΒΟΓΘΒ 

πιθίουθ ΠῸη υϑγθηίαν. Τίἃ Δ! απ ἃ ργοροβίίο ἀρογγαΐ., αὖ θα ΠΊ {ΠΠΠ|5 4851 ΟὈΠ πη αἰ 685 ; 
ΠΘῸ ἰρ511ΠὴῚ Ρε65 ᾿πίθγργοίθ ΠῚ] 6556 ἔβαϊξθ, 564 Πᾶν 15. Ὑ ΟΟΔ 115. (ΓΒ ῬΑ 551ΠῚ αἰΠ{π|, 4 
[γιέ Γὰ 4 ΘΓ ἃ5. [ἢ 508 Ὺ 551Π10 ΟΡ ίοΓΘ ΒΆΒΠΠ10 : 566] ΠΠΟΓΙΙΠΊ ρᾶΓ5 Πηαχίπτᾶ ΡῈ ΕΠΒΘΡΙαΠὴ ἰη- 
γοηϊίαγ : ΟὉ 4616 ΟΓΘΑῚ] τηθγὶίο ροίθϑβί ᾿η5] 5 15 Πα] 48ΠῈ Ρ] ΑΘ ΊΔΓ 5. [Ὁ1556. ΤΠΘΡ(Π, σΡΓΠ Πιιθ 85, 
ῬαίΓ ΠῚ ΟΓΔΥ 551Π10 ᾿Π6 ΡΠ 551Π185. Θ564 6. δ ΓΙΒΙΠΠῚ ΤΠΟΥΘΠΟΙΠῚ 4118 Π| 86] ἀΟΟΘΠ ΠῚ ΔΟΟΘΟΠῚ - 
πηοαδίίογθβ. Αἴααθ., φαοᾷ ἃ ΒΆ511 ΠΊΟΓΙ 5 [ΘΠ 551Π111ΠῚ δέ, ΠΟῚ ΔΌΒΟΙΥΙ ἜΣ ΡΘΓΙΟΠΟ5,., 564 αἰ- 
υἱπαπάπι ΔΙ 414 γο πα ϊί, ΒογΙ μ(ΟΡ 5. 516 αὐ πα 5. ἴῃ ΙΟΟΙ5. ΒΘ Πίθη 18 ΠῈ ΘΟΏΒΘ6Ε] Υἱχ ΡΟΒΘΙ5: 
ΠΘΠΪΠῈ6 ἴῃ Π5 ΠΟΙ ΠΊΘΠ Δ. 115 γ Γᾶ ΠΟ ΓᾺΙῸ [ἃ ᾿πΐθ Γ 58 ΟΓ Πα Π Γ, ΘΟΡῈΠῚ τ ΠΟΠΒίΓΠΟΙΙΟ 
Πογὶ πα}]Ὸ πιοάο ροβϑιί. θ8πθ (οἴ βδαπηΐ ΘΟΓΕΠῚ 4:0 ΟἸ ΧΙ ΠΠ5 ΘΧΒΠΊΡΙ8, αἵ πΠ0η Ἃἴ600 ρᾶρίηδ, 
566] ῬΘΡΙΟαΪ σΟΠῚ ΘΠ ΔΓΙΟΓ ΠῚ. 5644 η6 οΟρίὰ ἰρϑἃ πηοϊ βία 5[[, βᾶιιοᾶ 6 ΠΊΠ15 ἃ ΠᾶΠΟ ΠΟΒ(ΓΔΠῚ 
ΟΡΙΠΙΟΠΘΠῚ ΘΟΙΩΡΙΟΡΔΠ Δ 1Π ΠΊΘΕΠΠῚΊ ΡΓΟΙ ΒΓ ἃΠΊ. 

54. Ῥεϊπιαη [ἃ διιοίοῦι [8 Π} 118 Γ 65 5 Πηΐ Θὲ5 γοΟθ5 4120 ἴῃ χος ἀθϑιηππηΐ. αἱ 5ία( [ΠΔ| ΘΟΠΊΠΊΘΠ- 

(ἀΓΙΟΓΕΠῚ γνησιότης ἴῃ ΕΓ. ΓΘΥΟΟΘΔΡΙ ΠΊΘΡΙΟ ροβϑιί. 564 51 415. θαϑάάθῃ) γΌοθ5 δί(θη {115 

ΘΟΠΒΙ ἀογυθυῖί. ΡΙ ΡΒ 486 (πῇ ἀπ 85, [8 Π| ΟὈΒΟΙΪΘία5, ἰὩΠΊ 416 ᾿ηπ51ἰ85 Ἰηγθηϊθί, αἱ ἤαπο Οὐπη- 

πιθη τ ΠΊ πΊὰ 16 ΒΆ51Π0 {Ἴ0 ] βίαι πὶ ΡΓΟΠΙ (ἴα Γ5. 51{. ΟὐὰΠῈ δΐθιη ΓΓΘαΠΘΠ5 510 ἴῃ (οη1- 
πηθηΐδ ΓΟ [515 ΠΔΓΠΠΊΟΘ γΟΟῸΠΊ., ΘΧ 4ΠΔΠ0 6. ἴθσθ ραρὶπἃ ἃ ΠΟΥ 5 4.146 Π} [8 0116 οΟσῃΟΒοὶ 
Ροίοβί : 566 ἰἈπηθη τι ΓΘ5 ΟΟΙΠ5. ᾿Ρ515 50 }1Ο] τη 15, Θ᾽ υ5Ππ10 1 γοσα ἃ 4 10115 π5115 Θϑί ἰη(θγ- 

ΡΓΘ5 ἰῃ ΘΧΡΙἀΠΔ Πα 15 1Π|5, Εἰ αγϑιοί ρορηνηι ηυεἰ γι : οἱ σοποϊάοη φἰααῖοϑβ 508 Θἰο., ΠΟΟ 060 
δαποίαγο υἱδαπ) οϑί. ΠΟ Ἰσιίαν' ϑαηΐ 4066 101 ᾿ηίΓὰ Ρᾶϊ005 ὙΘΓΒΕ5 ᾿ΘΘΠΓὉΡ, σωματιχὸν, πλη- 
χτιχὸς, εἰρηνικὴν, εἰρηνιχὸν, συμδατιχὸν, φθαρτιχὴν, λογικαῖς, παρασχευαστιχὴν, ποιητιχὸν, συναχτικχὸν, 

συνδετιχὸν, λογικόν. Η:0, ᾿Π408Π|. 58πΐ 4:0 Ιθρθγθ δ᾽ [ἴῃ ὈΓΟΥΪ {10 4π04 ΑἸΧῚ βραίϊο. ΡΙΓὰ 
4πὶ γ] άθγο γο]οΐ, 15, ΟΡΙ ΠΟΙ", 51 Υ6] 586Π18] ΠΠὈΠὰ ἃρδΓΪαΐ, Θ᾽ πβάάθιη βῬΠΘΡΙ5 ἃ|1ἃ πη} ἃ ἰηγ Θηϊθί. 
ΝΠ ΟΡ ΥΪὰ διιηΐ, οἱ (απ πλα!α. αἱ 68 ΠΌΦΌΓΘΓΘ, 510 ἈΓΘΠ8ΠῚ π᾿ Π1Δ115 ΠΠ{{0Γ6 ΠαΓΟΓΟ. ΠΟη 6 



ΡΆΑΞΕΛΤΙΟ. ΤΖΣῚ1 

ΡΆΓΟΙΠ5 Πδοο γοσαθι}}15 αἱ 50 [δι ΘΙ 6 Π 55 πηι5 ογαίοι" ΒΔ 1115 ΝΩ͂Ι γὙΘΓῸ 6] βπη0 611 γοσὸ5 
50Π| 501{1ΠῈ ΡΓ115 [πι5ί0 [ἈΠ}1Π18 1.65 ̓ΠπίθυΡΡοίΪ : 56, αἱ αἰχὶ, σα ποῖ ράθοαΣ (ἃ ἀπτα", [ΐὰ ἴῃ: - 
{π|85,. ἱ ργωϑίαγθ διιβίπη ΠηαΧΙΠΊΔ ΠῚ ΘΔ ΠῚ Ῥᾶγίθη ρα ΒΆΒ1ΠΠπ1Πὴ ΠΕΒΑΙ ΔΙ ΓΘΡΟΡΙΡΪ. Οαοα 
ΘΘΠΠ5 δαηΐ, στοχαστιχῶς ᾽ παρεχθατιχώτερον, σχετλιαστιχῶς, ἀντιδατιχῶς, σχοπευτιχὸς, κατανυχτιχῷ,, 
ἀπιδιαστικὰ, οἴ ]1ὰ0, δ ΒΙΌΓΟΒ βαηΐ, οἱ ἐγθααθηί 5 ον αθ, {πη αἱ ἢἶος ἀορθαπί γοίουγὶ. ΝῸο 
ῬΓΦΘΙΘΓΘΌΠΑΙ ΠῚ 5116 η{10., ἸΠΠΕΠΊΘΓἃ 4118 γΟΟἃ 111 ρ551Π1 [Π Π5 ΘΟΠΊΠΊΘΗ ΔΓ 5 ΟΟΘΟΌΓΓΡΘΓΡΟ, 48, 
41 ΠΌΓΟΒ ΒΑΒ1Π11 ἋΠΠ σΘη( 5 ΙΘσου, ρογθουηὰ 6586 δἱ ἃ Βαβι 800 τιϑιι ἃ| 16 ηἃ (0116 [ἀἰ θ{πν.. 
Οὐδ }1ἃ δαηΐ, ἀπαραχκολουθησία, ἀχατανάγχαστον, οἰστικαὶ, ἐπαμφοτεριστῶν, ἀποτηγανιζομένης, τρισ- 
ἄθλιοι, ἀτιμοποιὸς, ἀσεθήματα, ἀχολαστήματα, χατὰ συναρπαγὴν, ἀπαραχολούθητον, ἀτημέλητα, 
οἰησίσοφος, ἐξευγενιζομένης, οἱ 411ἃ ρΡΘΟΓΠΊΠ ἃ, 4ι185 51 ὙΘ]1ΠΊ115 ΟΠΊΪἃ ΘΧΒΟΓΙΡΘΓΘ, Ρ8 5. ΠΟΙ Π]]- 
ΠΪΠηἃ ΘΟΠΊΠΊΘΠ Δ ΡΙΟΓΙΙΠῚ ΘΧΒΟΓΙ 6 η4ἃ ΠΟΡΙ5 οὐ. ' 

ὅ. 564 ἢ 46 π0615 γ 5 : Πα πΠῸ 48 ᾿ρ515 ΡΥ 15 αἰ ββορθηάαπι. Ῥγοίδοίο, τ τὶ 4{|-- 
ἀ6Π1 Υἱαθίαν, 5ῖ ΠΙΠ}]} ἃ}, σογίθ ἱπθρί απ ἀἰσθμαΪ ΡΌΠιΙ5 ἢ} 5 ΟρΘΓ 5 νοθείαν ἀρογία οσίθπαιί. 
ΟὈΙΠΠΊ ΘΠ 1105. ΠῸΒ5 οἴ ὙΘΡΐθ ΘΠ] , ἰπέθ οθίθγα Ὑἱτὰ., {ΠῚ Υ6] ΤηᾶΧΊ ΠΊ11ΠῚ ΠΏ Πΐ Υ]511Π} οί, 
«0« ΒΟΥ ἸΡίου βαρ 551Π16 ρου! οοβ ΠΟη ΔΌΒΟΙνΙ . Ἐκ 40 Πί, αἱ, 51, συ ΟΥὰοΘ ΙΘΡΊ5{1, Το ΓῸ 
Υ6|15 1 ΠΠ6., ἃθΟίΟΓΙ5 ΠΟΘ ΠῚ 556 611} Υἱχ ροϑββϑίβ. ῬΓΟΡΟΠΔΠῚ ΠΪῸ 6115 ΓΘὶ ἃ! υοΐ Θχθιηρία, 
αὐ αυ! 46 ΘΟΟαΓΓοΐ : ΟΧ ΠΌΪΒῈ5 416 πη} 015 51 Π}}}ΠΠ 15 σΟΠ] Θοΐαγὰ ΠΟΤῚ ροίθειί. Θουρίου 5 ̓σίίαν 
γο γᾶ διηΐ ἤφο ἴῃ ΠΠπ4, Εὶ γΟβροη θη τη ἡἰα αἴο οίο.. Νῦν δὲ φοδοῦμαι, μὴ ἐν τῇ Ἰουδαϊκἢ στάσει Ε.«. 3. γ. 
ἦσάν τῖνες οἵ ἀναξίους ἑαυτοὺς τῶν ἑτέρων ἄρχειν ἡγούμενοι, διὰ τὴν συναίσθησιν τῆς ἐνυπαρχούσης αὐτοῖς "μη. 112. 

πτωχείας" ἐπὶ δὲ τῶν παρόντων, κἂν μὴ ὥσί τινες ἐνδεδυμένοι Χριστὸν, μηδὲ σπλάγχνα οἰκτιριμοῦ, κατὰ τὸν 
ἀπόστολον, κἂν ἐπιλάδηταί τις οὐκ ἀντιλέγουσι, κἂν μὴ ἐπιλάδηται, εἰσωθοῦνται πολλοί : αιιοα [ἃ ἃ γοῖ- 
Ῥιη ᾿πίο γί ὈἸ Π.ΕΓ : Δρης ατίοηι ἔζηιθο η6 ἴηι, Χἀαῖσα φιΐάθηι ςοαϊ[ἰ0Ή6 οΥ̓αηΐ, χιὶ ἐπα 05 

86 ρῥγ [δοίν"α αἰϊογιηι γαίϊ, εροίθ 50 ἡρϑουιηι ραϊρογ αι σοἩ οὶ : 56 οο ἰδ ροῦο, οἰϊαηιςὶ 
ποη 5ἰηΐ χιὶ ἐπα (Ἰυγ᾿ βίην, πόηιιο υἴβοογα ηιϑογοογάϊω. οίς. (ουίθ 51 4115. ᾿ΐα 1, (1π6 ἰηΐθγ- 

ΡΓΟίαγοίαν, εἰδατη Δ. ἀἸΘη 015 πηον οΡθί:; οἵ ἰαΠΊθ ἢ πα Ό 4.6 Υοχ 1ν([ηὰἃ ΟΕ] 6. νοοὶ ἀγαθὸς 
ΡΙΔΠ6 Γοβροηαοί. 566, υἱ αἸΧΙ, γΘυΒου απ ΟἸΘΟΟΓΠη ΟὈΒΟῸΓΙ(ἃ5 1Π416 ΟΥίπΠη ΠδᾶΠροί, φπο πο 
γίαθαίαι ΒΟΓΙΡίοΙ ῬΘΡΙΟΟ5 ἈΌΒΟΙ ΘΓ : 4] Π105. αἱ ΘΓ] ΓΙ ΠῚ. ΠῚ [5{1}} ΡΡΙ Ιϑοίονὶ, ᾿ἰὰ πιᾶχὶ- 
ΠΠΠΠῚ ΠΘΘΟ( ΕΠ ᾿Πί θυ ΡΓί! χα ῃΙΡ6ί. ἘΠ γΘΓῸ ογθ 8 ροϑί γοθθιη ἡγούμενοι 564. αΓιπη ΔΙ Ζαο 
γΘΡΡ πη. 40 ΟΥΓΔΓΙΟΠΘΠῚ ἃ Βοϊναΐ : 564. 1 γουθαπΊ Δα! ΠΟῚ οβί. Ηρο διιΐθπι (ΠΟΘ Γ6 
γἱἀθίαν ἸΠΐΘΡΡΓῸ5. Οὐ οι 5 : Δίμμης αὐέθηι {ϊηῖθο., π6.. αἱ οἰΐην ὑπ, σμααΐοα 8ραἀϊίϊοηο ον αηΐ ηιιὶ 
86 ἴρ505 αΥ̓ϑΊΥαΥΘΉ τ)" τη φ)η105., ιὶ σρίογὶβ ργ  ογ θην", εὐροίο 50 ἱρβογιηι ραϊρογίαίις 
σοηϑοῖϊ, τα 06 ἰθηρ07.6 8ϊη1 πον. φιὶ ἰἰοοί ΟἸννἸϑίνηι οἱ ηυϊδογαὐἰλοτῖβ οἴϑοογα ἱηαι{ϊ πο 
δἰηξ, βθοηάιην ΑΙ ροβίοίνηι., 5ὲ χιιὶβ ἐαηλοη, 608 ργομιουθαί, ἤθη, οοηΓἀϊοαηί : οἱ 5ὲ ργοηιο- 
φϑαΐ θην ; ἰαηιθη, ρἰνγϊηνὶ 56 ἐηίγιαιη:. ΝΝοία Πα ΠῚ οἵ 1114, γϑῦθὰ το ρΘΡ ΓΙ, ΠΘῸ 

80. ΙΟθ0 ΡΟΠΙ. {ἃ ΘΠΪΠῚ 50.101 ορογίαθγαί, ᾿Επὶ δὲ τῶν παρόντων, χἂν ὠσί τινες μὴ ἐνδεδυμένοι 

Χριστόν, οἰο. δε 06 ἐθηιροῦ., οἰϊαηιϑὶ ἱπυθπὶαηίι" χιιὶ (Ἰυἰβέμην ἱπατίϊ πον οἰηίΐ, οἷς. Τηίοι- 
ῬΓΘΒ ΘΧΡΙΔηΔῊΒ Π|ὰ Ἐδαϊα, Εἰ μι ϊαθιιηίιι)", ο« ἱμφοὐιιιξ {Ππ6 66 ΟΥ̓παΐτι5 τ οϑίγ], 5165 ΤΟ ΕΓ" τς, 3. 56. 
Χρυσίου καὶ ἀργυρίου θῆχαι χαὶ ἐσθῆτος πολυτελοῦς, καὶ λίθων βαρυτίμων, ἕως μὲν ἂν ἔχη τὰ χειμήλια, "πι. 32, 

πολλῆς ἀξιοῦται σπουδῆς καὶ ἐπιμελείας" ἐν οἴχοις ὀχυροῖς ἀποχείμενα ἐπὶ ὑψηλῶν τόπων, χαὶ μοχλοὶ χαὶ τε. 
χλεῖς, καὶ σφραγῖδες, καὶ φύλαχες καὶ πάντα τὰ πρὸς ἀσφάλειαν χαὶ φυλαχὴν ἐπινοούμενα. Ἐπειδὰν δὲ 

χενά Θἴς., 410 ΘΧΘΠΊΡΙΟ ΡῬΘΓΒΡΙΟΙΒ. ΡΙΟΡαία ἸΠ(ου ργθίθμη ἐλλειπτικῶς 51ΠῚ1}} εἰ ΟΌΞΟιΓΘ ἰοααιι- 
(ὰπ| [Ἐ͵556. ΝΠ] μοϑί 1118, καὶ μοχλοὶ καὶ κλεῖς οίο.. ΔΙ1414 ΘῈ ΡΡΙΘΠΠΕΙΠῚ 6556 ΠΘΙΠΊΟ ΠΟη υἱαοί: 
ΠΘῸ ΠΘΟΘ556 Πᾶ060 46 ΟὐδβουΓ 6 ἀΙΟΘΓΘ, οἰΠὶ Θὰ ΡῸΙ 56 5ὰ{15 ραίθαί. ΑἸ]ῈΠ5 ΦΌΪΥ 5. ΒΟΓΙΡίου 
ΟΠ ΘΘΠΗ5 ἰΐὰ 50Γ1ρδιδδθί : Χρυσίου καὶ ἀργυρίου και καὶ ἐσθῆτος πολυτελοῦς, χαὶ λίθων βαρυτίμων, 
ἕως μὲν ἂν ἔχωσι τὰ χειμήλια, πολλοῖς ἀξιοῦνται.... ἀποχειμέναι..... ἐπινοούμενα προστίθενται : ΄υοα 

᾿ΐα ᾿πίθΡρυθίαγι Ποἰσϑοί : ΤΊ οι αὐὐγὶ οἱ αὐ φοτῖϊ τοϑέἰϑήιι6 ϑυμηλίνιο5.Ρ 6[ ργθίϊοβογηι ἰαρίάιηι, 
φιαηιάϊι 5 ρροἰ θοἰ ργοίϊοβα γορίθηίιγ., 5(μϊο ηνιίίο αἴφιιο αὐ σοηίϊα αϑϑοΥυαηΐι", αὐ 56- 
ρογηνηίιν" ὕη. {ι{ἰ8. οραϊην ραγίθι5 οἱ πὶ δα σοἰκὶς ἰοοὶβ; αὐϊυϊθοηίμγηιιθ υϑοίοβ, οἰαυος. οἷο. 

“ΠΠμΘΟῚ ροίοϑί θὰ αιᾶτη 84 ΠπΠῸ ἰοούτη ΔΙῚ ποίᾳ. ΝΟ αἸ551ΠΏ}6 ΠΠπ44 410 ΘΧρΙαπδηίι γουθὰ Εσαὶ, ἡ. 5. 
ΠΟ, 1 αἷο αἰίθηι {{Ππ β5ρ!οπάἀοδοοί, οἴο. : Καθὸ καὶ ὁ προφήτης πρὸς τοὺς ἐν ἔργοις μὲν πονηροῖς τοῦ: 



ΤΥ ΡΒΕΈΡΑΤΙΟ- » 

ὄντας, ἐπείγοντας δὲ τὴν ἡμέραν τῆς ἀνταποδόσεως. Ἵνα, οίο. Ομοηιαάηιοάιηι οἰ ργορ]ιεία ἴηι 608 

ἐπυοϊιϊέιιγ, φιυὶ οἰϊανιεὶ ἔπι ορογῖθιι5 Παρίίϊοξὶβ τοΥβαγοηίμν., τ] ]οηιΐπιι5. ἐαπιοη, αἴθηι γοίγιθοε - 

ἐϊοτιὶς εἰγηοδαπέ. {Π| φιυϊά οἴο. Οογίθ υϑγθιπι ἃ! Φαοα Θχοίαϊξ ἱπίθρργοί!, αϊ] ἃΠπα οΟσ Δ 5 

δκαῖ. ὅ. 6. ΟΡ ΓΙΟΠΘΠῚ ἱΠΊΡΘΓ[ΘΟἰἃ ΠῚ ΤΟΙ χα. Ιη ΘΧρ! δ η 15 115, ΔΟη, Ῥιμαθι(μν, ποηιο [οαϊοίν απιρίϊιυι8. 

πίρ. τή7. [ἃ 56 ΘΧΡΓΙΠΊΙ : Εἷς οὖν τὴν ἀγεώργητον ψυχὴν πολὺ τὸ πλῆθος τῶν μεριμνῶν. Διό, οἰ. Εἰ ὨΪϊο 

4ύοααο οαγία οδί οἱ πιαΈ}1ἃ οὐ ίϊο. Ὑ ΘΓ ῸΠῚ 51 ΒΌΡΡΙΘ 85, [ἴα ἱπέογργθίαγὶ ΠΟΘΙ: πὰς ἵηηοη5 

1 να. ὅ.5τ. ρμγαγιηι ἑμγηια ἱπυααὶέ ἔπ. απϊηιαην ἱποιίίαηι. 1Π|ὰ, 2 ηιὶ ἐπιοἰ γον 68 ὁ5{15 ὕη, οοὐϊβηιοί ρ5ῖ8, 
ΤΙΝ 51. 

54. 
1471. 

Ἐς:αὶ. 

πε, 

Ἐςαὶ. 

πῖεπε, 

Τ:αὶ. 
2υ. 

ιη5. 

Ἐςξα. 
ἡμᾶς 

της: 

ΡΝ 

ΘΧρΡΙοαπίαν ποῸ πη060 : οἱ μὲν ἀπὸ Θεοῦ ὄντες τοιοῦτοι᾽ οἵ αἰσθανόμενοι τὴς παρ᾽ ἑαυτοῦ δωρεᾶς" οἵ 

δέ, οίο. Τ46π| γἱαπὶ., ααοα Α}185. Ῥαγ οἰ ρα 11, ὄντες οἵ αἰσθανόμενοι, γΘ θη ΔΙ ]υοα 84- 

Ἰαποίαμη Πα θθαηΐ πθΟθ556 δϑί, αἱ βθηίθηίςία Ἰἀοηθὰ θἰΠοἰαίαν, οΘοπιρ!θαίαγα 6. ΕΌΓία558 Πηθη- 
ἴδῃ βου! ρίου 5 Δ5βθ θ 15, 51 ἰΐὰ ἰπίθγργθίθγο : Ομ φμλάθην Π)οὶ ορθ ἰαἰο5 Θαδιδίιη : ἀοηιηι 

ἐπα αὖ 60 ργοβϑβοϊβοὶ αηποβοιηΐ. Οἰὰπι ἱπορία 5ι{ Πθϑο ἸΙο]αθηαϊ ΓΟ, αδηΊαι16. 8] 16 πᾶ ἃ 
ΒΆ51Π|8Π0 5{1|0. ἢἰο ἀἴσθνθ πΙΠ1] αἰποί. Ἐππηάθιη 84 τηοά απ} πη {}|ἃ αἸΟΙΟ θϑί, ἨΠῚ ὀχριἰοϑηίαγ 
118, Εἰ ἕπι πιά μα ᾿αϑοθαΐ εαγϑοηποηι. 510 ΘΗ ΠῚ ΙοψαίαΓ : Εἰ γὰρν ὅπερ ἐφαντάσθησαάν τινες, τὰ 

᾿ δύο τοῦ ϑύραυοι ἡμισφαίρια, ἀνὰ μέρος ὑπὲρ γῆς φαινόμενα ᾽ ἐξ μέρεσ ιν ἑχατέρων ᾽ οἵονεί τισι πτεροῖς, πρὸς 

τὴν ὀξεῖαν χίνησιν χεχρημένων, πῶς ἀπεστέλλετο τὸ ἕτερον τούτων ; Ῥοϑί γΟΟ6ΠΊ φαινόμενα ὙΘΓΒΙΙΠῚ 

δ! Παποά Θχϑρθοίδβ, 564 ᾿μᾶ {Π0Ὸ|Ὶ αἰν] Δ Π ἘΠῚ τοιίχαϊ! ΠίοΓΡΓΟΒ, ΤΡ άθπὴ ἰΘρΊπηι15, Ἀλλ᾽ ὅπερ 
εἶπον, δυνάμεις ὑπερχόσμιαι, τῆς ἐγγυτάτω στάσεως διὰ τὴν ἐν ἁγιασμῷ ἀχρότητα π᾿ ὧν ἧς Θίο. 

Τοί ρᾶυοἰρία.. γ γθο ἀθβίιαΐα.., Π1Π1} φυϊάαυδτη ΒΑ ΒΙΠ Δ ΠΕ1ΠΠῚ Ρ ΘΓ, ΠΘΟ ΡΑΓῸΠΊ ΠΠΘηΐ 
ἅσο τὸ ΘΠ δου (α(15. Αα [46Π| σΘηπ5 ρου ποί πα, 400 αὐ ἸΠίΘΡΡΡΘ5. 84 Θχ ρα πδηαὰ 1Π|Δ. Εἰ φιοά- 

“26. 

10. 

ππῖ, 

6.6. 
306. 

1, 

ὀμπιαθε σοηβι μην ἱπϊογὶ(ὶ5. οί. - “Ὥσπερ γὰρ οἱ τῇ προσθήχη τῆς ὕλης τῆς Πδρ δ ταρ κεῖ τὸ μεῖζον 

αἴροντες τὴν φλόγα, οὕτω, οἷο. ΠΘΟ556 Δ]|1411 Ροβί γοοθπ φλόγα, νἱἀθηΐ ΟΠ]η65. 5: Π}}ΠΠ{61 ΘΌΓΩ 
᾿ἰηἰογργοίαϊα 116, Θεία Ραγρειίμϑ παΐι5 681 ποδὲξ, 5] ΠΟῊ (Ἰ551Π}}}15 Θβί Ἰπίθγργ68, 510 ἸΟΌΘΠ5 : 
Οὗτος ὃ τὴν “μεγάλ ἣν βουλὴν τὴν ἀποχεκρυμμένην ἀπὸ τῶν αἰώνων γνωρίσας τοῖς ἑτέραις γενεαῖς νὴ φανε- 

ρωθεῖσαν' οὗτος ὃ ἀναγγείλας χαὶ ΦΘΕΘΑΡας τὸν ἀνεξιχνίαστον ἑαυτοῦ πλοῦτον ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εἶναι τὰ 

ἔθνη τογκληρόνόμδι χαὶ σύσσωμα᾽ αὐτοῦ γὰρ τούτου, οὗ ἣ ἀρχή ἐστι ἐπὶ τοῦ ὥμου αϑσρῆν τουτέστιν, ἣ 

βασιλεία χαὶ ἣ δύναμις ἐν τῷ σταυρῷ. ᾿Ε3πὶ τοῦ. ΝΌΠΟ ΟΠ (Ο ΡΑΓΓΟΙΡΙ 1|ἃ. γνωρίσας, ἀναγγείλας, 

φανερώσας, 4 Υ] ἀΘ ΠΕΡ Ἰμ4οΠηϊίο Ροβίία :- 564. φιθνο 414 51:0] νϑι πα, εἶναι. ΝΟ ΘΗΪΠῚ 

γί 60 φὰὺ γοσδίαγ, οἱ Δ 404 ΓΘΙΌΓΡΡΙ ροΟββιί. Βου ρίουν ἰογίαβ56 νύ !υἱί βαρρίδτῖ Πὰ5 ἀιιὰ8 γΘΟ68, 
εἰς τό : φῃοα ἴα ᾿πίθγργθία θοΓ, οἵ βογοηί σοηίοβ σοι γος οἱ σΘΟΠΟΟΥ̓ΡΟΥ αἰ65. ἈΘΟΘαΙ, φαρά 
1Ππ4, αὐτοῦ γὰρ τούτου, ᾿πἀοΠηϊ6 ΠΟ 6. ΡΟΒΙ [ΠῚ 6556 νἱἀθαίαγ. ΝΘ Ο ΔΌΒΙΠΉ16. οϑί, φυθα [6- 
σἰπηαβ ἴῃ ||, Εἰ ογὶΐ ἐπὶ ἀὶθ ἐἰα, ποη, εὐἱνα αα]ϊοϊοίνγ,, οἴο. : “Γούτοις προστιθέντες ὥσπερ παῖδες 
ἀνόητοι τοῖς ἀνδραποδισταῖς, οἱ πολλάχις οί. ΤΌ] ΔΘ ΠῚ προστιθέντες οὖν χἀχεῖνοι τοῖς ἀδιχοῦσι- χαὶ 

ἡμεῖς οίο. 8.0 Ππθιὴ ΟΔρΡ 15. 14 510 ἸΙοχαϊίαι ἸΠίΘΡΡΓΘΒ : Οἱ δὲ τὸν νοῦν ἑαυτῶν χεχαθαρμινον ἔχοντες, 

ὃς ὀνομάζεται Σιών. ᾿Επειδή οἰο. ῬΙΌΓα Δαποίαγο ἴδο!!]Θ. Θϑί, ΟΠ ΟΠ ΘΠ ἈΓΙ15 51Π|1}}}0 15 ΘΧΘΠῚ- 

Ρ Ϊ5 τϑίδγ [5 50 : 564 Π010., εὐ Ἰοφιθηϊ σαΌσα6 46 ΓΘΙΙ4 15. ὙἹ15 ΒΡ ΟΥϑιί ΙοΟ5. ΝΟῚ ῬΟΒΒΙΠῚ 
(ἀηγηθὴ 4υΐπ 80 ]1οἰαπι Ἰοσ μη ΘΠ 48Π})., ΕΠ] Θχ ρα πδηίυγ {Π8 : “μαϊοϊηιι8 σοπίμηιοίϊαιι Π]οαῦ : 
σοπίμηιοίϊοξιυι υαἰάο οἴο. Ἐδί ἃπΐθ Θ] ΠΒΙΠΟΑ] : καὶ ἐνταῦθα τοίνυν πολλὴν τοῖς ἐπιστρέψασιν ἐμφή- 
ναντα χρηστότητα τὰ εἰρημένα, ἀπ᾽ ἄλλης ἀρχῆς τὰ πικρότερα πάλιν ἐπανατείνεται. ΟΘΠῚ ΙΟΘΒ ΠῚ ΟἸΙΠῚ 

οΓΘαδγοί (οπη Π  51015 ΠΊΘ ΠΟΘΙ 6556. ΘΕΠῚ 516 ΘΠ] ΘΔ ΠἀπΠ ΘΘΉΒΕ{, πολλὴν τοῖς ἐπιστρέψασιν 

ἐμφήνας τὴν χρηστότητα παρὰ τά. ΑΘαΙΙ416. «δὲς πηι υἱα θέν)» Βαβι ἐϊὶ γοβεμοπάα ἰδοίϊο, αὐ βοἰω- 
οἴδηινο ἰἰϑογαηπάα, οὐ 18. Ἡυϊηΐηιο 5οἰοΐ 6556 οὐηῃοαῖιϑ. απ ἀθῖη446 ἤπΠῸ Ιοσαμη γθοίθ, αἱ ρΡεία- 
Ραΐ. (δ 1ΟἸ ΘΓ 6 ΘΟΓΓΘΟίΠη 516 ἸηἰοΓργθίδίαγ : δὲ ρογ οα φιῶ ἀϊοία βιηΐ, 118. φεῖὶ σοπυογίμη- 
{μγ. τνεἰίαηι ἐπιϑὶηαυὶί ἰοτϊταίοηι ας οἰφηνοηπίϊαηι, αὖ αἰϊο γγ 8:5 ρΥἱποίριο αὐογϑίογα Ἰηίοηίαΐ. 
566 διαπη [δ(6 11 γᾷ 50] Οἰ5Π}} ἱπη89Ὸ. 50] ΟΙΒΠΊΠ5 ΠΟῚ δϑΐ : 566] ρϑβϑίπηα [οι ηαὶ γϑίϊο, 
μαΐς δαοίου!., αὐ νἹ ΔΙ Π.Π15., ΡΟΓί ΠΑΡ : 48 ΡᾶΓ(ΟΙΡἢ5. ᾿ἱποογία αἴαιθ ᾿μἀοΠηϊθ. αἱ 5ο[οῖ. 
Τίαααθ, αἱ 4185 βρθ, [ἃ δἐϊατη ἢϊο Ῥᾶγίοἰ ρα δ. ἀθθθί δοοῖρὶ, αὐ ΔΙ 4014 πϑοθϑϑᾶγίο 

Βαρρίοπάσμη 51{ 84]. ΟΓ θη ΠῚ ἃ 5ΟΙνθηἄδιη. ΝΟ ΘΡΓαί ΓΕ. ΠῚ Ριΐο., 641} ΘΧϑ ΓΙ νΟΟΘ5 
ἐμφήναντα τὰ εἰρημένα ΠΟ ἴῃ ΤΟ ὉΠ ΟδΞ115 ἈΌΒΟΙ ΗΕ ΡΟΝ 85 6556 : ἃ. 51] ΒηΔΥ5., ΠΊΟΘῈ5 1Π646-- 

ΠΠπ|ῖ5 ἐμφήναντα πος ΙΟ60, υἱἱ ΔΠ10] ραβδὶ Π]., Ρουβιίιι5. οϑί ργὸ Πηϊίο, ἐνέφηναν, 510 (πΊ6η. τ 



- ῬΗΕΒΕΑΤΙΟ. τὺ 

ΒΡ ἀἸαίὙ ὙΟΧ ἐπειδὴ, δι 4}18 5. Π}}}}5, χαρὰ ἰΐὰ γον ροίουϊξ - ΕἸ ἐἶο ἰσίίιιν" ροβίφιαηι 66, 
Ζιώ ἀϊοία ϑιηΐ., ηνμ νην οϑίοηἀογινί ἰοηϊ ας αἰφιιο οἰοηνογίϊω;, ἐἰς, υὶ 56 ον ΟΥ̓ μη} ; ΥἹΔ) 805 
αὖ αἰϊο ργἱποὶρῖο ἱπίοηίαηίι αηιαγίογα. Οὐδηία5 δυιίθπη (θη Ὀγἃ5 πη ΠΠππὰ {ΠῸΔ ἃς ἱπορίαπι 
ΑἸοΘ Πα β6πι5 ΟἸιπα δαί ΓΟ 5., νἱχ ἀϊοὶ ροίοϑί. Ῥγοίθοίο 5ὶ βου ρίου διιαπη ΟΟΠΙΠπΙΘ ἢν πὴ ἴη- 
(6}ΠΠ9] οαρίοθαί, Θὰ Πη ἀοθαθιαί ΔΙΊΧΕ 5. ΒΟ ΠΟ 5. Π αδίγαγθ. Οθγίθ 51 ΟῚ δἰ πη6. αἱ σα 15 
(ἈΠ 6 ἢ} 15 ΟΟΠΊΠΙΘη (ΔΙ νοθεία ΘΧ 60 ραίογοί, 4ιοα 5ογρίοι: πο ἀρ βοΙγαί ογαἰοπθπι, 50 
ποθ οἱ ἱπἀοΠηϊίθ Ἰοχαδίαν. Νὰπι αὐ ΠΙΠ}] οϑί (ἈΠΉ ἢ] γῖ 5. μυἷο δαοίουϊ, ἰΐὰ ὨΙΠ1] δϑί ταϊπῈ5 
τη} ἀρ ΒΒ. απ ΜΘ 1]. 

ὅθ. Οιυἠάαυ!α Υἱξϊοβιιμη οϑί ἴῃ ΠΪ50 6 ΘΟμμ θη ΑΓ 115, ΟπηΠ6 ἰᾳ Δα Ποίαν Πα ΠῚ ΠαΔΠῚ μ]ἰ ρτῸ-- 
ΡΟβι]. ΑΠΟΖ.Ϊη ΘΗΪΠ) ἰοία5. [6 ΓΘ τη] Πὶ ΘΧΒΟΡ ΒΘ η5 [πἰδβοί Οοπηπηθηίδνιιι5. 56 ἰδ πηθ πη. αἰϊὰ 
δΙαυοί Ἰοθὰ 51} 100 γ6 1] 1 ΠῚ δέ. ας ἰδ πη ΟὔβοιΡὰ ϑηΐ, ἰἈΠΊ4ιι6. υἱζϊοβα, αἱ ΘΧ [18 πα }1ἃ 
ΟἸΏΠΙηΟ Ἰἀοηθὰ δοηίθη(ἃ Θχίπηαὶ ρόβ5ο υἱἀθαίαν. Τὰ] θϑί, αποα αἰοι( ἰπίοΓΡΓ 5 ἴῃ 1|ὰ. Πῶς ςςα. 3. τα. 
αἰϊοῖ! 1)οηυΐγιι8 : ΕΥῸ 60 ηιιοά οἰουαί βιηΐ Πα δἱοη, οίς. Ῥοβίαᾳιιαπη ΘηΪΠῚ ἰπβθοίαί 5. θϑί 605, πιωπ: 16. 
4] ΓΘ] Ια 05 οοηίθαγηπηΐ, ἀθϑἰηϊ 5 γοὈ]5: Οὺς μένει τὸ ἀπειληθὲν πτῶμα τὸ διὰ τὴς ταπεινῴσεως, 

τὸ ἀπὸ τοῦ ὕψους. Καὶ Κύριος, οἴο. ΝΊΠΙΟ πη6]115 4π04 ἸΘσίίαν πη. 87. 515. δυιίθπι βου : Τί 
ἂν ἐπὶ τὴ τούτου θέᾳ παθεῖν τὸν πτωχὸν δῆμον ἐχεῖνον, τὸν τέως τὰ μικρὰ θαυμάζοντα τοὺς ἑαυτῶν ὑπερέ- κα «. 

χοντας. ϑ8Π6 4|1{8 Ιοχααίᾳι5 [5560 βου! ρίον,, χαϊ δευ 4 αἰδθοί ρογϑριου ας !. ΠΙῸ Ἰοσαβ ἴῃ ΠΟΙ 5 
1Παδίραίαν. Τὰ ΙΘρΊ αν παπ|. 166 : Τήρει καὶ ὅτι τὸ, [ἦν αὐτῇ, κατὰ τὴν χοινὴν συνήθειαν εἴρηται" ὡς Ζ,α. 5. 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἰδιωτικῶν οἴχων πολλάχις τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς προσαγορεύεσθαι ὑπὸ τῶν ἐνοιχούντων 

σύνηθες. Ου]α 658[. 51] ΠΟ ΠΟΟ ἱπθρίἰὰ Θϑ(3 Π 1551Π}118 ΠΟῚ Θϑέ, {ιοα Θαἀ[ΠῈ ΠΥ ΘΏΪΠ115 ἴη ἃ : κι; 5.55. 
Ετὐπαϊγηαίιι5 65{ γα Π)οηΐη5., Θἴο. 510 ΘηΪΠ} ἸΟΔΟΪίαΙ ἸΠίθΓρΡῸ5: Χεὶρ γὰρ Κυρίου ἢ ἁψαμένη κίων. 170. 
μού ἐστι. Καὶ ἐν τούτῳ " διαόλου χεῖρα λέγοντος ἐν τῷ χαιρῷ τῆς κολάσεως οὗ μὴν δὲ, ἀλλὰ ἀπόστειλον 

τὴν χεῖρά σου, χαὶ ἅψαι τὼν ὀστῶν αὐτοῦ. Τοιγαροῦν, οἰο. ΝφΟ ΘΙΘο Πίι5 ΒΟΓΙΒΙ πίθου ρΓ Θ5., ΘΠΠῚ 

Θχρίδηδΐ 18: Εἰ ἀϊαϊέ: Εδοο {εἰσὶ μοο ἰαδία μα, οἴο. Ἐ}5 Πέρο βαηΐ νϑυθὰ : Περιαιρῶν [λόγος] ε αἱ. 6. 7. 
τὰ ἔξω τοῦ θείου νόμου ἐπιτελούμενα, χαὶ ἐχ τῶν ἁμαρτητικῶς πραττομένων καθαίρων. ΒΟΓΙΡΙΟΥ ΡΆῈ]Ὸ "πη: 187. 

ΠαΙΊΔΠΪΟΙ αἰ χΊβϑθί : καὶ τὰ ἁμαρτητικῶς πραττόμενα καθαίρων. Οὐ 5ΟΥΏ10 ΡΥΌΥ 51:15 αὐοίοί φῶ 6οΊη- 
ηυε{ὐηίνι" ργο 67 αὐούμαηι ἰοσοηι., αἴηιι6 ροοοαία 6αριγαΐ. ἘΠ 54 6 ΠῚ ΘΌΠΟΙ5. δὲ πᾶ. σὰ 

ΘΧΡΙΟαΐαΙ ὙΘΥΒΙΟΌ]5. ΘΟ Πη15 οἱ ΟΟίδαγῃδ οαρΙΐ. 8. ΠῸ06 640 6 ριιογὶ χιι08 ηυϊμιὶ ἀοαϊΐ ΠΤ) ολ.5. {πιι. “17. 
᾿Ιδοὺ οὖν ἐγὼ χαὶ τὰ παιδία, δείκνυσι τοὺς ἐχλεχτοὺς ἑαυτοῦ. Διότι οἰο. ΒΟΡΙΒῚ ΡΟΐΠ 5 Ορογίθθδΐ, 

διὰ τούτου, οίο. ΤΠ 46 ΒΘ ΠΠπ4, 666 600.... οἰδοίο5 8:05 βἰσηῖῇοαί. (ΟὨΒΙΠ2116 οβί, φαοά ἀΙοἰ αν» 
ἴη 1114... Εἰ ογὶέ σιν σοηϑιηνηναυογὶξ 1)οηνύηιι8., οἷα. Μετὰ τὸ προστάξαι τοῖς ἐν ἹἹερουσαλὴμ., χαὶ Ε:αὶ. νο. 
τοῖς ἐν ΟἸΠΆΙΡΕ ὀλολυγυὸν, χαὶ τῇ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀοιδῇ. Οἷον, οἰο. Οὐ ΓῸ 414 5101 γι "184, καὶ τῇ Ετπ ΤΕΣ 

ἐπ’ αὐτοῖς ἀπειλῇ. ΓΠ[ΘΓΡΓΘΒ, 51 510᾽] Οοηδβίαγθ υϑ οί, ΒΟΥ ΘΓ ἀσθιθγαΐ., χαὶ μετὰ τὴν ἮΝ αὐτοῖς 

ἀπειλήν. Ροξίχιιαγι, σουἰρία φυ ογαηπέ ἴῃ, «Ἷ]ΕΥ ἐππαϊ η: οἱ ἴῃ Ἔπυ αἰἰαγ6 7ι|586. βιμι:. 

οἴδηιο ἐπίοηίαίω βιηΐ ηυΐη, οἷς. ἘΧΘΠΊΡΙ ΌΠὴ ΑΙ 1 ὈΓΟΙΌΓΘΠΊΙΙ5 ΘΧ Ἰπἰογργθίδιοπὸ ΥΘΓΒΟΓΌΙΏ 
1 Ἰουπη: Εἰ ογτΐ ἰυυηιοη, 15γΥαοὶ τη, ὑρήθην Θὲ τ το τον ἡϊζωηι., οἰο. Φάσχοντες τὴν μὲν ἀστείαν ξ:αἱ. το. 

τινὰ εἶναι; χαὶ ἐπὶ τὸν σπουδαῖον πίπτειν γέρως οὖσαν ἀξίωσιν" τὸ δέ. ΘιοΡῖδον ΠΌη ἀοἐαίΓΟ5. ΌΙΡΕΒ τὶ Ἠ141)Ὲ. 

{ΘΠ 6 ὈΓο 51π| ΠΦΟ {Γ1ἃ γ Γᾶ, γέρως οὖσαν ἀξίωσιν, Ν6 0 ΑΙ ΠΟΙ ΑἸ 5 ΘΧΡΙΟΔηΐαΓ {Π|ὰ: Εἰ ἰουαθὶΐ Ἐὶ ΠΣ τῆς 
εἰθπτπι ἴῃ θθηί68. Τα ΘΓΘῸ 501 ἹΠίθγργοϑ: Ἢ ὅτι πρὸ τοῦ ξυλίνου σταυροῦ νοητός τις τῷ χόσμῳ ἘΣ γαιῶν 

παντὶ συνεσταύρωται. Α6] γΘΓΡΌΠ : «δυο γχιοά αἩ6 ἰἰφηθαην ογιοθην τγ{οἰ {Ἰγὶδ 1118 φιιαφάαηι μια “15 
οὐ, ἰοίο ηνιηο οεγμοϊ σα 65. Οὐἱὰ 65[, 4850. ἱπθρίθ ἰοααϊ. 51 ποο ΠΟ 6ϑ(} Ηοθὺ δαίΐθῃ), 5] 
αἰνίηαγο Ποϑί, ἀἴσθυθ γ αἱ] ἸηΘΓΡΓΘΒ: δυο φιοά απί6 ἰἰφηθαηι ἱἱ αγι οΥ̓μοθηι., ογμοὐβ οι ιι5-- 
ἄκη ὑπο ἰγὶ δὶ 5 ἐηιαο αὐ ἤψαγα ἴηι ἰοίο ἡνπάο ᾿ναθογ θέν". 8511} 8 ΠΟ ᾿ΐὰ ΙΟ(Ε] 5016. : 564 
1 ΘηποΙθαίθ αἰοῖῖ. αὐ Π1Π1] ΠΟ ΟρΡαΒ 511 ΟΕαΙρΟ δα ᾿πθ! Πρϑηάιῃ. Π{6π| 41 5101 γϑ ϊηΐ αὺςθ 
αἰοαπίαν ἴῃ {Πππ4,. Εἰ ρογάαην ἐη)γῖαην ἐγϊφινογιηι,, θέ δον ηνοἰλαγηι ϑιυροΥ ϑογιίην ἰιιυϊϊλαθο.. ας. «5. 
ῬΓΟΠΊΐαΠ ΠΟῊ 6ϑί ΟΟΠ͵]Θοίαγο. φῶς δαίθπῃ βαηΐ : Ἀλλ᾽ ἀπὸ ἑνὸς ἁμαρτήματος διατατιχῶς ἐφ᾽ ὅλα τὰ τι περι. 

εἴδη τὴς κακίας ἐξαχούειν προσήκει τῆς ὕδρεως. Οἱ γὰρ, οίς. ἈΌΓΒΕΒ , 51 ἱΠἐΘΓΡΓΘίΔΙΙ γ6115, δα οοη- 77 

Ἰθοίιγαβ ΘΟη Ρ]ὰ5 ΠΘΟΘΒ556 Θϑί. Νθο [ὈΓ(Θ πηᾶ]6 ἃ ΌΓΑΌΘΓΘ, 5] ἀἸοὰ5 ΠΠὰ4, τὸ ἁμάρτημα, 5π0- 
ΡΙΘπά απ 6556 Δηί6 γοθθη, ὕόρεως, τ γ6γ 0} }5 Π15 ΠΪΟ 5051 ΒΘΠΒΙΙΒ: ϑδα] ΡαῪ 68ί οοἸυηοἰϊω 



ΜΠ, 

Ἔπαοςϊ. τις 

παισὶ. 25. 

ἜΣ: πὴ . 

10. 7111}7}. 

230. [αὶ 
ντάο Ποῖα ΠῚ 

ποϑίγαπι,) 

ΠΥῚ ΡΕΈΕΛΑΤΙΟ. 

ροοοαίμηι ἰΐα ἐπίογ ργΥοίαγὶ,, εἰ αὖ τιπὸ ρεοοαίο αὐ οπιπῖα ποφιίί σοποῦα θαίἰοπαάαίμν 51 φπὶ ἷ- 
οαίϊο. 56 {ατογο ἃη ΠΟμηΪηΪ, πΠοη αἴθ ατῶοο, 564 ῬΑΓΡΆΓῸ, [ἃ ἸΟαα] Πἰοθαί2 

57. Αἀάδηι οἱ αἰϊα, 4 ρογθοιΡὶ πη αΐθηι ἰΐὰ ἀρογίο οἱθηΐ, θὰ αἱ ΠΘΠΊΟ, Πἶδὶ ργῳ μα ϊοδίἃ 
ορίηἶο ομϑβίθί,, Βαβι αν αἰχονιί. ἘΠ φιοηϊαπι 416 ΟΡ Ϊη6 ἰῃ Θ᾽ αϑῃη0 4} ΓΘ5 ΠῸΠ πη] ἔπι [Δ )0- 
γα Π πΠῚ 6ϑί : αἱ αι! 416 ΡΓΪΠΊΔΠῚ ἴῃ ΤηΠΘΠίθη γοποῖς, [ἃ ῬΓΙΠΠ ΠῚ ΡΓΟΡΟΠΘΠΊΕ5. ΠΙΟῸ ἸσΊν 
γοοο5 ἀθϑποπίοβ ἰῃ τέον, σημειωτέον, νοητέον, χωριστέον, οἴ 4}1ἃ Ἰά 6 Π05 ΡΟΓΡΠΊυ]ἃ Ρᾶ551Π 
ΟΟΟΘΌΓΓΘΓΘ ἰῃ ΠΟΟ Ποπιπιοηξ τεῖο-: : ἰὴ ΒΑ51Π10 Ὑ6ΓῸ ΙΟηθ 6 ΓΆΓΙΙ5. ΒΑΒ1Π1Ὲ5 ᾿ἴὰ Ἰ0Πρ]}. 1ΠΕΠΠῚ{Ἰν 1 Π 

ΡΓΦΡΟΒΙΓΙΟΠΙ., αἱ 60 Ιοααθηαὶ ΒΘΠΟΙ ΡᾶΙῸΘ αἰδίαγ : δί ΔΌΘΓΟΓΙ ποβίγο δος ἀἸοθ πὶ ἰογπ}]ἃ 

ΠῚ (ἈπΜ Παρ τι5. Ου} 5 σοπογὶβ θϑί {Ππ4, Ἐπεὶ οὖν οὐ μετεδλήθησαν ἀπὸ τοῦ ἄδιχοι εἶναι, χαὶ σχολιὰ 

ἔχειν τὰ ἐπιδούλια. ΤΠίΘπη Πα, Παρὰ τὸ, καὶ ἐχ στόματος τοῦ Θεοῦ λέγεσθαι ΒΡΘΕΙΩΝ ϑθνδι; Τίοτη {Π1π4, 

Ὑπὲρ τοῦ πᾶσιν αὐτῶν τὰ πρόσωπα εἶναι καταφανῆ: ΤΠ6 πη {Ππ4, τοσαῦτα εἰς τὸ σαφέστερον νοηθῆναι... 

χατὰ τὸ... εἰς τὸ, ἡμέρας μὲν σχιάζειν αὐτοὺς τὴν νεφέλην. Τάθτη ΠΠπ4, Κατὰ τὸ ἐμπ τεριειληφέναι. Ιᾳθ 1 

ΠΠυα, Ἔξω ἐσμὲν τοῦ ταλανίζεσθαι ἐπὶ τοῖς τοιούτοις. Π(Θ1ἢ 1Ππ4, Διὰ γὰρ τὸ χαίροντας αὐτοὺς χαὶ 

δόρίζοντας τρέχει»: Αα 146Π] 86 Π|5, ΟὈΠῚ 46 ᾿πΠηϊίϊνο φαοα6 ἀϑαίαν., ρογ(᾿ηθὲ 4υοα πῃ) Π]060 

οἰ ΠΠπα, Οὐχέτι ἣ τοῦ ἐγχα αταλείπειν τὸν Κύριον ἅμαρτια ἐνεργηθήσεται.. δε δὰ ΓΘία!!, ποη 404 ρΡὰ- 

[6 Π1 6] α5ΠΠ]0 6] ΘΧΘΠΊΡΙἃ ΠῸ}1ὰ Θχϑίαγθ ἃρυ Ορ([ΠΊῸ5 ΦΙΟΒ4 6. ΒΟΡΙΡίΟΓΘΒ : 564. αι!0α ΠΟΙ ΠῚ 

5115 [ΓΘ4ΙΘΏΓΟΥ πη] [0 510 1η ΠΟβίγο δποίορ, 4ι8π| ἰη ΒΆ51Π0. ἘΓ ΄αοα πηὰδὶ5 ΠΟΥ Γ ἀθθοΐ, 
ΠΟῚ Ρᾶιοὰ δηΐ ἰΐὰ πογὰ, [ἃ ἰΠ50]1{ἃ.,. αἱ 51 ΠῚ1Π1ὰ 4110] ΠδΠΟΙΒΟΙ αἰ {ΠΟ 16 511. Ομ} 1ὰ [Ογίαββθ 
118, Παρὰ τὸ, καὶ ἐκ στόματος τοῦ Θεοῦ λέγεσθαι προεληλυθέναι᾽ ἔξω ἐσμὲν τοῦ ταλανίζεσθαι" ὁ δὲ ἐπιστή- 
μων χατὰ τὸ ἐμπεριειληφέναι τὰ ἀναγχαῖα εἰς μαχαριότητα θεωρήματα, μετὰ τοὺς ἤδη ἑχτιχῶς χαὶ παγίως 

συνέχειν ἐν ἑαυτῷ. Οὐοα δυΐοπΠ) ΠΟίΑΥΪ ΟΠ ΪΠ10 ΙΟ00., οὐχέτι ἣ τοῦ ἐγκαταλείπειν τὸν Κύριον ἁμαρτία 

ἐνεργηθήσεται, (6 0 μᾶρθο ΡΟΙΠΟΘΙΊ, [46 ΠῚ Ἰοχαθπάϊ ΠΊΟΔ ΠῚ ἴῃ ΘΘ ΠΕ ΪΠ5. ΒΔ51}1 ΟΡΘΕΊΡι5 Πϊι5- 
4υδπῃ Γορογ ἱ. Πονο υἹ θ θῖν φιοαὰ δα ἀλμη ; ἃ ά6Γθ ἰαπηθη {6 ΐ, 404 84 Γ6ΠῚ ἴδοϊαί : ΠΟΠΊΡΘ, 
γΟΟΘΠῚ χατανόησις ΓΔΙῸ ΔΑΠΊΟΔΙΙΠι ΔΒ ΒΟΓῚ ἃ ΒΆ5}110: Θἃ ὙΘΙῸ γΌ06. ᾿πίθιρυθίθῃη αἱ] ἀυδΠη 
[γϑ θη ἰ55π16. Ηοο ἰ46Π} ἴθ αἰοίατη Ὑ ]  ΠῚῈ5 46 1|0., διορατιχός. ΝΟ. Δ}1{61 ΒΘ ΠΕ ΘΠ ΠῚ 
Ὧδ γοὺθ ἡγεμονικός. 8010 ἀαϊάθη) ἤᾶηο νοοθη τἰ ἃ ΒΔΆ51110, [ἃ ἃ ΡΟΙΠΙΟΓΙ 5 ΒΟ ΙΡίΟΥ ΙΒ Ὲ5 [1- 
ῬΘΠΐου ἀϑΠΡρΙΪ : 564 Θἃ ΥῸΧ (ΔΠῚ {ΓΟ υΘηίΘΓ ΓΘΟΌΓΡΕΙ ἴῃ ΟΟΠΠΠΊΘΠίΑΓΙΟ 5 τ δας αίθ  ΟΓΘᾶγΟ 
ΡΟΒδβιί. 

58. Ῥοβίψαδπι 46 γὙϑ 15 ἀρ 16. ΘΟΓ ΠῚ ΘΟΠΒ(ΓΙΟΙΙΟΠ6 αἰΟΘΡίανΥ ΠΊΠ5.. ΓΘΙΙΦΌΙΠῚ οϑί αἱ (ὁ 
50 Π(ΘΠ{115 1ρ515 ἈΠ απ] αἸοαΠ115. θη} δαΐθ τη ΠΟΏΠ0]18, 4: 510 [ἃ θα ]8 ΠῚ βαρ πηΐ . αἰ θὰ Ῥαίτγὶ 

σΓΑΥ 551Π10 {γ} 1] ΠΟῚ ῬΟΒ56 ΥὙἱαἀθαπίαγ. Τη5|51η6 οϑβί, αι α ΠΑΓΓαΐαΓ 46 ἀφ ΟΠΙθιι5. 864 1η- 

(ΘΡργοίοιη ᾿ρβαπι ἃπαῖγρο ρυθϑίαί, ΠΠπ4, Ῥίθηιιβ. βιίηι., ΘΧ ΡΙπδηΐθπΠΊ. ΖΦηιοη68 χιυϊάφηι τἰροέθ 
νοϊμρίαίθιι5 αἰοοίϑιιδχιι6 ἐπι! οηίο8., ὁ υἱείϊηυϊ8. ποη, πλλιὶ σαρτζιέ υοἰπρία8 αὐ Θηιοίν- 
πιοηίὶ. Οιῖρρο ἀτνίηι ἱποοηιιηίτιγ", 8αηιεῖ5 ΡΟΥ αὐἀιϑίϊοπθηιν σοπ ΟΡ {μ ἵτι σα ρογθηι., 5ἰοηιι6 ἴῃ 

6]ιι5ητοαϊ ηυϊηίας Ρανί65 γοβοἑ μίιι5 ἴηι ΘοΟΥΉ βιδ5ίαηίϊαην βε11. Τὰ φα! θη τ] ο] Π Θϑΐ Ρθι' 
5686 : 564 ΙΟη696 ΠηΔ 515 ΓΙΑΙΟΌ]α οϑί οοιηρᾶγδίϊο θᾶ, 4πᾶἃ 864 14 ῬγΟΡΑΠα ΠῚ αἱ. ἘΠ15. Πδρο 
γοῦθὰ διπΐ : Οπιηΐηο οπῖην (οὶ ταρογῖδιυι5 αἰνιπένγ", πο, χιιοίί 605 πιαπάαηί,, απ Ἰη]ϊεϊαπέ ἴῃ 
φοηίγοηι 56 ρογῖπαθ τι απϊηιαίἑιηι μι, τη σιιο8. οἐ φιιροιηιηιιθ 87 6718 ΦΘΉΘΥ158., αὐ βιίαηι 
(οίαηι οοπϑξίϊοπάαηι ει ςίαπίϊαηι αἰϊηιοπίμηι οατιρτιηΐ. ΟμαρΥορίοΥ αὐτάο φαιιήφηΐ πἰάογίθιις. 
ας [ιηυιηι ὁα {{πιγ6 ργοάοιπίοην αηιηιαηι 5ἰδὲ αὐ αἰϊηιοπίαπι ἀὐοοπιπιοααίνηι ὁ ϑογῬοηί. Εἰ 
[ογίαβ56 ἴηι απϊηναϊίθιι5 ἐποϑΐ αἰΐηχιια στην ἀκ ιΟἸἸ ΘΟΥ Δ Πι ΟΟΥ̓ΡΟΥ ΜΙ ρυοργυϊοίαίζθιι5 ποοθβοιίμαο. 
ῬοΥγῸ φιιὶ πνοίϊς ἀςρηιοηιίηι οα ρἰ οηϊς ςἐμαάθηΐ, αἰϊὶ αἰϊι ΟΠ ογιηί,, ἑαπιχιαηι οἷ5 αὐ αἰϊηιοπῖαηι 
αςοοηιπιοάαίλι 5. τιθοᾶ., ΠΘ ΟΠ ΘΊΟΙ Θ556ΠΊ. ΠΟῚ ὩΡρΟΒαΪ : 564 ἃ 0} 106 ὲ ἸΘΡῚ ροβϑαηΐ 60 4110Π} 
αἰχὶ ἰοοο. Οὐ. φορά ρᾶγαμπη ΠΑ αἱ 5οΓΙΡίΟν ῬγΏοΙαγὰ 18 58Π16] οἰ ἢ ν]556 2 Π1Οᾶ5 Θ ΠῚ ΠΟς 
ΘΟΠΙΠΘΠίο ΒΕΠΠΠΊΟΡΘΙ ἀο]θοίαί ἢ 8556 : οἵ {πη |556... Π6 51] 561161 (Δ η(11Π| αἰ χἰδϑθέ,, ἰθοίογ 5 
[αρογοί. 564 ταγϑι5 ΔΙ ΘΠ115 οϑί. Ἐ715 ᾿ρ!ίαν Προ δαηΐ, 118. ζ μαίο βοτρίϊ τα ἐπι σογιιβα- 

ἰοηι οἷο. . ᾿πίθυργοίαηίςβ. Ομοπίαηι, μα}. ἰφηῖβ αὐ ἰμιηιαγῖβ πιαπῖϑιι5 [ογηιαάηι ας σι αηὶ 

μανοηίϊθιις.... αὐ γ οἰ φιῖς ἐἀοἰὶβ. φιιοινηῖιο αἰϊα 5ιηΐ 6: ργοίϊοϑα τοὶ υἱἱϊ πιαίογϊα [ποία οἱ 
ιι α φοπίϊνιι5 αἀογαπίμν. ἰαίοπίον αϑϑ᾽ἀοη: ργβιο5 χιϊάαηι ἀιδθλοηθ8, 6: την ρει 8 5αογῖς 

φοἰμρίαίοηι οαρτοηίο8. Οποηιαάηινοάιηι οηΐηὶ ἴηι ἰοοὶς ἡνασοί ἰογιιηι., αἰδὲ ΟΥ̓ΟΥ οἱ 56 Ὴ σιεῖς 7αηι 



ΡΆΒΕΑΤΙΟ. ΕΥΤῚ 

ΟΟΥ̓Τρίνι5 ὑηυθηϊέι)" , οαη65 Ομ ροα 5 ἀἰοατ{ὶ οΟηνηιογ αὐιίμιν : ἵΐα οἱ ἀκθηιοηος σαί βογυϊοηίο5.. 
οίιρίαίοηι θα; ϑαΉ γυυῖηθ αὐ Ἠϊάογ 5αογϊ οϊογιιθι οαρίαηίος. οἴγοα αγας βίαίιαξβηιο εἰδὶ δο0η56- 
ογαίαϑβ τοἰ[αγιίιιγ. ΕΟΥ [6 θηῖηι μλεΥ Ἰυιη ἔτι" οἴ αγι ΘΟΥ μην ΠΟΥ̓ΡΟΥα., 4π6 αογῖα βιηΐ απ ἰφηϊία, 
απ ἐα κΐγοχιιθ οἰθηιθηίο οοηιροϑιία.... Ηΐηο φιὶ υοϑοιιγίι)" ἰἀοιοίμμ{ἰ5, ραγίϊοῖρο5 ἀϊουηίατ 
Ὠ16Ή3(8 (ἰΡηιοηϊογιιι. (μην οπἴηι υἱοίϊηνα ΟΠ ΟΥ̓ νιν ἰάοῖο,, ρογίϊο αἰΐχιια οἴϊαηι αϑϑϊαἀοηὶ ἀρηνοηὶ 
αοϑεἰπαίιιγ" : φιιαπἀοφιίάοηι ἀιρηιοηνιηι οἱ θα Ξαησιῖπο φιιὶ τοὶ ἴηι ἀογ θην Ὁογϑιι5 68ΐ., οἵ 6; 
αὐΐρο 8ιι}υηυϊγαπίο, οἱ δα: γοἰϊιιὶς ποϊοσαιιίϊς ραγίοηι φιιαηιήαηι εἰθὶ ἀςϑιιηιῖί, οἷο. 1,6 σὰ5 γ6}1Π| 
αγοᾶ ἴῃ 'ρ50 (ΟΠηπιθηίαγῖο. Ἠφθο α 46 πὴ αἰοι Π]4116 (ΟἸΘΓἃ ἃ οϑβθηΐ ἃρια ρορίαβ, δυΐ ἀρυά 
ἸΟΘΟΒΕΠῚ 5ΟΓΙΡ(ΟΓΘ ΠΏ ΤΟΙ ΠῸΠῚ : ἃΐ θα θη ἰπ Ῥίγα1ΠΊ Λα ν 55᾽ πὸ ΒΆΞΙΠΟ 45 ἰθγα τ} 5610 αιΐ- 
(Ὧ6Π] ΘΟ: Ἰοβίϊα 8 Π| ΘΟΡΡΟΓὰ ἃ 56}15 ἃ φυ!θυπάαπῃ Ῥαίγ 5 Οατῶοἱβ ἔυ θαΐ - 56 πα ]]5, Ταοά 
5018}, Θ᾽ ΕΒΠΊΟΔΙ Πιισα5. ὈΠΠ]ΠΔΠῚ σΑΓΓΪΥΙ,. ΑὙ ΙΓΓΟΓ πίθηη ΒΑϑ. πὴ ἃ (Δ (15 (6 ΠΡ ΠΊ ΘΠ 15 
ΓΔ ΧΙΠ]8 ΟΠΊΠΙΠΠῚ ἃ ΠΟΥ ΓΕ1Ϊ556. ὙἼ ΒΌΠΊΠΊΠ5 Π6 Ορ πιὰ Φαΐάθιη,, 4:0 ΘΡἃΐ Θ᾽ }5 πη ΪγᾺ ΠΠΠ15 σορίᾶ 
αἸσθηαϊ, τορϑίογα βοϊθί. ΘΟ 0. ΘΓΡῸ 581 [11 (551 Π}}}}5 6556 ροία!ξ, αἱ 586ΠΊ6] οἱ ᾿[θ ΠῚ 
8 1165 [ὩΠ]85 ΠΑΓΓΑΥΘΡΙ (3 ΓΘ ΟῚ (ἰδ ΠΊ ροβϑαηΐ, {ας ἀἰσαπίαν 46 (αἰ ναῦς Ιθ60 δίαιιθ Ποιηΐπθ, 
ΠΟῚ ΡΓΌΟΘΕΪ ἃ} 1Π᾿|{10 ΘΔ ΡΙ [15 αϊπηί1. ΗΙ5 σϑγίθ ΠΙΠ1] ἸΘρΙ αἴπ5, πἰΠ}} Γοϑί 5. 

ὅθ. ΗππΠΟ 61] ἴῃ ΠΊΔΉΪΡΕ15 οϑέ (ΟΠΊΠΠΘΠίδΓ 1ΠΊ ΟΠῚ ἰΠίογργθίδυ Γ,, ἃ ρα σατο σοηἰδοίΠη 
6556 ΒΌΒΡΙΟΔΠΔΓ. ΕἰΘΗΪΠῚ ΠΟ ΓΆΓΟ Θϑ΄θπ ρΓΟρΡΠοίς ἰΙοοὰ Βἷ5. ἃαΐ (ΘΓ ΘΧρίαπαΐ βου ρίογ ΟΡ 
ἸάαιιΘ ΠΏ]ΠΪ ἴῃ τηθηΐθη} γθηϊθαΐ θα ΠῈ 8118 811 1Π46 5}: Πη51556. ἘΧΘΙΊΡΙἃ , ΟΠ ΟὈΥΪὰ 5ἰπί., ἰηα- 
{Π|6 [ἀΘΓἸΐ ΔΠ14 ἃ ΡΓΟΐδΡΓΘ. Αἀροθαΐ βαρ ΟΙ ΟΠ θη, 404 50 Γ]Ρ. ΟΠ 5. σΘπ5 ἘΠ5ΘΌΙ 5{Π0 4αδΠη 
ΡΓΟΧΊΙΊΘ δΔοσρα (. ΝΟΓηΐ ΘηΪη} 4] ἘΠ ΒΘ πὴ Ὑ6] ΡΥ πο θτ5, αἱ αἰοϊίατ. ΙΔ ΌΓΙ5. αἰἐἰσϑγιπηξ, 
αΕΔΠῚ 6ἱ [ἈΠ] 16 510 ΠΟΠΆΪ ΠΗ ΡΕ15 [Π χος ἀθϑιπΘμ Π0 5 αἰἱ : ἰ4 φαοα, πα ΠΊΟΠΕΪΠΠ115., ΠΟῚ ᾿Π5ΟΪ ΘΠ 
[δοῖ! ἐπίθγργθϑ. Ὑ ΟΟ65 τη] [85 4685 ἱπιιβι(αΐδ5 ἀρ ΒΑΒΙΠ ΠῚ 6556 δὲ πουὰβ ρα(αθάπη, ἰπ Επ56- 
Ὁ]Ὸ ΙΘΡΘΓΘ ΠΙΘΠΊΪ ΘΓ ΠῚ. ἘΠῸ5 ΘΘΠΘΡΙ5. δαπηΐ γοοθ5. ἀσεδήματα, κατὰ συναρπαγὴν, δεχάπληγος, 

οἴο. [πη0 ΠΟῚ γΘΓ 0) ἃ 50}, 56.1 56 η ΘΠ {185 ΘἐἸᾺ ΠῚ ̓ρ585 ἃ ἘΠ ΒΘΌΪΟ πη] ΤῊ] Πϊ Ὑἱθαίαγ. 
Εἰ. αἵ πγυϊἃ ΟΠ! (ϑῃη. 5οΓρίου 18 ᾿πἰθγργοίαίγ {Π8, Εἰ ογὶξ Βαθμίοη, φι υοσαίιγ ἱποίϊία 
οἰο.. αὖ ἀπ} ΠῚ ΠΟ ΠΑ ΡΘΡΘΠῚ 41 Π ΠΟΠΊΪΠ1ΠῚ ΤΙΟΓΕΠ48Π| πίθου ργθίας [ὉΠ 65 Βατηβίβϑοί ἃ 
ἘσΒΘΌΪΟ. Ομ ρἰαγὰ Ὁ (ΟΠ ΠΊΘΠ (ΔΓ ΠΊ ΘΠ, 411 ΠΟΠΊΪΠη6 1851} ΟἸΓΟΌΠΘγίαν, αἰ(θη [15 ΟἸ1Πὶ 
ΙθρθιῈΠΊ., ΘΠ] ΘΙΠ618 ΟΠ ἘΠΒΘΌΠ ΘΟΠΊ ΘΠ 8ΤΊΟ αΠΠΠσ ΘΠ ίοΡ ΘΟΙΠΡΑΓΔΓΘΠΊ, 11:5 ΔΠΟΙΟΓΘΙῚ 
ΡαΓΕΙΡΕ ΠῚ Ρ᾽ ΘΊΔΓΙΠΊ 6556 ΘΟΙΠΡΘΙ. ἘΪῈ5 ΓΘῚ ΠῸΠΟ 5} [ΟἸΔΠη ΘΧΘΙΉΡΪἃ τη], ΘΧχ 4. ]0Ὲ5 
ΘΟΠΒίδθΙ  ᾿πηΡογ θοίαπ {ΠὰΠ| 1η Ἐβαϊαπη (ΟΠ ΠΙΘ ἢ ἈΓΠΊ ΠΟ ΠΊΔΘΠΟ {ΠΠ1 ΒΆ511Π10 (αι 1] πὶ 
ΘΡΙΒΟΟΡΟ, 564 ΔΙ(6 1 ΟΟΪΥ 5 ΒΟΓΙΡΙΟΡΙ {ΓΙ ΘΠ ΠῚ 6556. ΝΘΙΩΙΠΟΠΊ ΘηΪΠῚ Ρα ΓΟ ΠΟΙΏΙΠΘΠῚ ἴΌΓΘ. 
411 (8Π} ΠΙΆ 5 510 ΓΘΡΏΠῚ ἐδ ]π]ᾶίογ, πὶ ΒΑΒΙΠ Τὴ ΔΙ ΟΠ ἰΠπίθγ 5] 65 Ὀ] ΟΊ ΑΓΙΟΒ ΓΘΟΘη- 
56Γ6. Υ6}1{. ΕΧΘΙΠΡΙᾺΠῚ ΡΓΪΠῚ.1ΠῚ ΘΧ ἰρΡ50 1 ΒΘ ὈἰᾶΠἰ ΘΟΠΊΠΊΘΗΑΡΙΪ [Π]{10 ρΡοίδμη. 816 δι. 
Ἰοαυϊίαν ἘΞΠΒΘΌΪΕΒ: Σύνθετος ὃ ἄνθρωπος ἐχ ψυχῆς χαὶ σώματος᾽ ἣ σὰρξ ἀπὸ τῆς γῆς, ἣ Ψυχὴ οὐρανία. 

᾿Επεὶ οὖν πρὸς ἀμφότερα αὐτῶν ἣ συγγένειά ἐστιν, ἐπὶ τῶν οἰκειοτάτων αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐλέγχει. ΥἹοὺς 

ἐγέννησα χαὶ ὕψωσα. Γεννήσεως εἴδη δύο, ἣ μὲν ἣ χατὰ Θεὸν μόρφωσις ἐξ ἔργων χαὶ παραδο, ἧς δογμάτων 

ἐπιτελουμένη ὡς γεννᾷ Παῦλος δι᾽ εὐαγγελίου τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. ΠΙΌΠ.Ο 6 απηνα οἴ ΠΟΥ̓́ΡΟΥΘ 6ο- 

βἰὐζυιίι5 651: σαΥῸ θα 6ΥΥα, απηνα ο(ρἰο5{15 6 ϑ᾽5{1. Οὐῖα Ὁ 6γῸ οὐι εἰγοηιι6 ΘΟΥ̓ηι οοηπαϊϊοηθηι 

μαδοί ἤοτιο. οἴγοα θα γι ἐρϑὶ πιαχϊηιο ρΥΟΡΥῖα βιιηΐξ. ἐδϑίϊηγοηῖο 8}ι0 ἐρϑιην σοαγφιῖί. ἘΊΠΟ5 

σθηι οἱ οχα!ίαυ!. (θη οΥ αἰϊογ 8 ἀπ 8ρ66165 βιηΐ. φιαγιηι αἰΐα 681 ὑα 86οιπαάηηι Π)οιίηι [ΟΥ̓ τα, 

γι 6“ ορογῖθιι5 οἱ θὰ πιαπααίογιηιν ρθγσθρίϊοηθ γΡ6Υ ἢ οἰΐν): φιια γαίΐϊοηθ Ῥαμίις αἰξοίριίος 
81405 Ρ67 θυαηφοίλιηι φίγηϊξ. ἘΔ ΘΠῚ ΓΘΡΘΓΙΘ5 580 [0600 ἃρια Ῥβθααο- ΒΑΒΠ] τὴ ἴῃ Θδάθπὶ ρτο- 

Κι, 

ἴσα. 13..10. 
πιιῆϊ. 27. 

ΡΠθίς νϑρθᾶ, Ζ 1105 φομιὶ οἱ ὁασαἰίαυὶ. ΝΙΌΠΘΟ ἰδητθη., Π0] ἰΘσΊίαΓ ῃ ἘΠ ΒΘΌΙΟ., μαρτυρίαν ἐλέγχει, Εταϊ, τ. “. 

[65] ἂρ Ῥβθυδο-ΒΆϑΠαΠ|. ἁμαρτίαν ἐλέγχει. 564 ΤΠ] Πα ΌΠῚ 6556 ΔΓΡΌΙ ΓΟ ΠΠΡΓΔΡΙΟΓΌΠΊ. ΝΌΙ “πη 10: 

Θηἶπ) ἀυθΙίο απ ΙΘσΘη απ) 511. ἁμαρτίαν, (ΠῚ 404 Θἃ γοχ 5οπίθη [8 ΠῚ ΠΊ8 5 ]5. ΠΟΙ ΘΔΠῚ 
οἰΠοῖαΐ., ἰὰ πη απ ῬΙΟΘΟΡΙΙ5, 401 οἱ ᾿ρ586 Ζιοαι16 ΕΠΒΘΌΪ Δ Πἃ Ρᾶ551Π1| ΘΟΠΊΡΙΑΥ, 5ΟΓΙρβϑυῖξ 
ΘΟΩΘΠ Ππι060. ἁμαρτίαν ἐλέγχει. ἘΞΌΒΘΌΙΙ 16 Γα ΠῚ) γ θὰ 5απί, 064, Ευογβα α ροριεἰὶς αἰϊοηὶς., 
οί ἑαθογηαοσιηη, τη, υἵπιθα οἴο. Ἰη ΘΓΡΓΘίδ (15: Εἰς φρουρὰν τῶν ἐν ταῖς ἀμπέλοις χαρπῶν αἵ σχηναὶ 
πήγνυνται. Ὅταν μὲν οὖν εὐθηνὴ τοῖς οἰχείοις χαρποῖς ἣ ἄμπελος, σπουδάζεται ἣ σχηνὴ, χαὶ πάσης 

ἀξιοῦται ἐπιμελείας ̓  ὥστε ἀπ᾽ αὐτῆς χατοπτεύειν τὸν φύλαχα, μήποτε τρυγῶσιν αὐτὴν οἱ παραπορευόμενοι 
τ» 

Ἐ:αὶϊ. ι. 8. 



ΠΥ. ΡΒΖΈΕΛΤΙΟ, 

τὴν δδόν. “Ὅταν δὲ ἄκαρπος ἦ, ἀμελεῖται ἀναγκαίως τῆς ἀμπέλου τὰ φυλαχτήρια. Διὰ τοῦτο τοῦ Ἰσραηλι- 

τιχοῦ λαοῦ τὴν ἐγχατάλειψιν ἀπειλεῖ, ὡς μὴ χαρποφοροῦντος τὰ ἐπιδάλλοντα. Φοδηθῶμεν οὖν εἶναι 

ἄχαρποι, μὴ ἐγκαταλειφθῶμεν ὑπὸ τὴς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ. Τὸ φυλάσσον ἡμᾶς, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιόν ἐστιν. 
Ὅταν μὲν οὖν καρποφορῇ ἣ ψυχὴ ἄξια τῶν αἰωνίων ἀποθηκῶν, παραμένει καὶ φυλάσσει, καὶ πόῤῥωθεν 

ἀπείργει τὰς τοῦ μονιοῦ τοῦ ἀγρίου ἐπιδουλάς - ὅταν δὲ σταφυλὴν χολὴς γεωργῇ, καὶ βότρυν πιχρίας 

ἐχφέρῃ, ἐγχαταλιμπάνει τὴν ἄχαρπον ψυχήν" χαὶ τότε ὑπὸ παντὸς λογισμοῦ θηριώδους χαὶ πάσης 

ἀλόγου ἐπιθυμίας χκαταπεσεῖται. Πρλλεχοι χαὶ τροπιχῶς ἀμπελῶνα τὸν Ἰσραὴλ ὃ λόγος προσαγορεύει " ὡς 

ΤᾺ τὸϑο νεῖ μὰ τό: Ἄμπελον ἐξ Αἰγύπτου μετήρας: καὶ, Ἀμπελὼν ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ" χαὶ, ᾿Εγὼ δὲ ἐφύτευσά σε 

ΠΕΣΣΣ 3: ἄμπελον καρποφόρον, πᾶσαν ἀληθινήν. Εἰ δὲ ὃ Ἰσραὴλ ἀμπελὼν » σχηνὴ τῆς ἀμπέλου ταύτης ὃ οἶχος τά- 
Ὡς, Ὅ5- ΕἰτὴΣ, Ἦν δὰ ὃ τοῦ ναοῦ. Σκήνωμα ΒΡ δόξης ἐλέ ἐγερθ; χαὶ, Σχήνωμα, οὗ χατεσχήνωσεν ἐν ἀνθρώποις. Ἕως μὲν οὖν 

ὅτε ἐποίει χαρπὸν πολὺν, καὶ ἣ σχηνὴ διὰ τὴν τῶν χαρπῶν φυλακὴν συνειστήχει" ἐπεὶ δὲ ὃ φυτεύσας αὐτὴν. 

ἔμεινε τοῦ ποιῆσαι σταφυλὴν, ἐποίησε χαὶ ἀχάνθας, το τὸν Κύριον ἐστεφάνωσαν, χαὶ ἐστράφη πᾶσα εἰς πι-- 

χρίαν " ἐποίησε γὰρ σταφυλὴν χολῆς χαὶ βότρυν πιχρίας. Διὸ χαὶ εἰς τὸ βρῶμα ἔδωχαν τῷ Κυρίῳ χολήν. Διὰ 

τὰ τ ἐνες τοῦτο ἐγεάξελείψθη ἣ σχηνὴ τοῦ ἀμπελῶνος. ᾿Ιδοὺ γὰρ, φησὶν, ἀφίεται διμῖν ὁ οἶκος δυῶν ἔρημος. Τότε ἐπλη- 
35. Ἑφαὶ τ. ρώθη ἣ ἀπειλὴ αὕτη " ἔγκαπελε ἔφθη γὰρ Ὥς σχηνὴ ἐν ἀμπελῶνι. Ἔξ ἐχείνου λοιπὸν χαὶ ταῖς νεφέλαις ἐνετεί" 

8. λατο τοῦ μὴ βρέξαι ἐπὶ τὸν ἀμπελῶνα. Διὰ τοῦτο οὐχέτι προφῆται παρ᾽ αὐτοῖς, οὐχέτι οὐρανία χάρις" ἀλλὰ γέ- 

γονεν εἰς χέρσον χαὶ χαταπάτημα, οἵτε φραγμοὶ τοῦ ναοῦ ἐχείνου χαθηρέθησαν, ὃ ὑπερασπισμὸς τῶν ἁγίων 

τιν. δυνάμεων, χἄν τι ἐργάσωνται χατὰ τὸν νόμον, εἰς ἀπώλειάν ἐστι, Ο. 516 1,(1π6 το ας Ὑἱν ἱπηπηθηϑἃ 

ααδάδη) ἀοοίΓΙη οΟρὶὰ ἰπδίγοίι5, 4Ε] Παρ ηδ πὶ ΕᾺΒΘ ΙΔ ΠΙ (ΟΠ ΠΙΘηἰΔΓῚΪ ρᾶΓίθ ΠῚ ΟΧχ ΤΠ] {15 
Ολίθη!5. ΟΟΙ]ΘοίαπΊ δα ᾿ία ργὶάθπη θα! : “4 εἰβίοάϊαηι ἐγιοίμιηι ἴηι υἱηοὶβ παβοθη μην, 
Πασιιίνν ἱοηίογῖα. Οὐ οὐο υἵποα ργορΥῖὶβ [γιοιδιι5. ργοϑο ἐηϑίγιοία 65[. οηιηὶ ογα οἵ οἴ- 
ἐϊοϊίμαϊηο ἱοηογ ιν βογυαίνιν" ; Τ{α κεἴ οὐ 505 αἰ φοη (6 ργοβριοϊαί. πὸ. φιὶ ἴηι υἱα ργωίογοιηΐ. 
ἤυιοίνις 675 ἀδοογραηί. μην αἰΐοηι οἴηοα τη [γοίμοβα 65:. ἐἰι ἃ οὐιβίοαο,. κ{ σοηβοη απ μι 
68ί. ποηί᾽φιίιν. Ομαηιοῦγοηιν [5 γαο!τζὶουην ροριίνηιν ἀοΥγοἰϊοίιηι ἰγὶ ἡ 6 ηυϊτιαίν., μίροίο φιιὶ 
σοηϑοηίαποιηι γιοίνηιν πο, οηυϊἐἐαΐ. “Γϊηιοηἀνιηι ᾿ΐαψιιθ πος 68. η6 τη [Γιοίιοϑὲ βἱηνι5. εἴ Ἠ6 

οα ἴγα 1)6ὶ ἀ6860γαηλυιι}". δ γΥίιι5 βαηοίιι5 65: φιιὶ πο8 ουξίοαϊί. Ομηιν ἐσίίαν απϊηνα [γιοίνι5 οἰογ- 
πογιην ροημαγίογιην αἴγηοβ ρΥΟΓ[ΟΥΓ, {νην ρογηιαηοί ἐ{|6 οἰιδίος, οἱ 5ϊησιμίαγὶς [ογὶ ἱηβιαϊα8. 
φυοοιὶ αδὶριί, οὐην ατΐοηι πυαηι [οἰ 5 οἱ δοίγιιην απταγὶζμαϊηιῖ8 ρΥΟ[ογΐ,, ἐπ [Γυιοοβαην ατϊηιαηι 
ἐ 16 ἀοβογὶ: οἱ ἔμηο ἴηι. φιιοηνυὶς δγμίμηι οοηιίαίιηι., οἱ ἴῃ φιιοηνοὶβς ἰγγαίϊοπανιίοηι οοποιρῖ- 

βοοηίϊαην ἀφοϊαϊ ὑ|1α. ΡΙοΥμἠλη6 ΡΟΥΥΟ ϑογὶρίμγα ]εγαθίοηιν οἱηθαην ἱγορῖοθ πποιραί ; 
ὙΙηθᾶΠῚ Θχ ἤπργρίο {ΓΔ ηδ(0}} 151: οἱ, Ὑπθὰ [οίὰ οϑί αἸθοίο : οέ, Ερὸ διίθπ) ρἰηΐαν! (6. γἱ- 
ΠΘΔΠ1 ἰΓ οἰ αοϑὰπΊ., ἰοίδπη γ Γᾶ ΠΊ. Ομ οα ςὲ Π1βγαοὶ οἵποα {μογϊΐ. ἐαθογηαοσι ιν 5616. 6718 (ΟΉϊ}.5 
ἐοηιρίὶὶ ογὶΐί : πάρι Τ᾽ ΌΘΙΠΔΟΌΪΕΠῚ Θ᾽]ου ἀϊοίίγ. οἱ, ΤΑΡΘΓΠΔΟΆΪΙΠΊ., ΠῚ Παθιίαγιί ἴῃ Πο- 
ΠΊΪΏΪ 115. Ζόοπθς ἐΐαφιιο ηνι {υιην [γιονιην ργοίι 1. ταϑογηασιίίης αὐ βηοίμίην οὐ ϑίοαϊαηι 
δι ε{{{: μα ὉθγῸ αιὶ ρίαηίαυνιί οαηλ, οαϑρεοίαυϊξ εἰ [αοογοί πὐαηι., ὕοοὴ αμίοηι βρίπας,, 
φιυῖδιι5 Π)οηιϊηιηιν οΘογοπαυογμηΐ. (οἵα σοη τ ογ8α 65. ἴη, αηιαγιἐμαϊηοηι: [οὐ οπΐηιν ὐσαηῖὶ [οἰ {15 οἱ 

ὅ8πι πιοπαὶ ξρούγψην αἩναΥ ἱ{ιαἀϊηὶς ᾽ Ἰἀοοφιο ἐη, ροίιην ])οηλῖπο [εἰ ἀοἀογιηί ; οα βαη6 (6 σαιιβα αϑογπαοι- 
πε ὐρῦνν τ υἱέ αἀογοίϊοίμην 686: πάρι. ἔσοθ, ἐηφιῖ, γα θέα Γ γοθῖς (ΟΠ185 γϑϑίγα ἀθϑοῦίἃ. ΤΉ 
θα ννυτε σοῦ Ἰηιρίοία 68: τἰἰα εὐπήτ εν . θἰοηῖηι ἀογοἰϊοία Ἐπὶ διουξ (ἃ ΘΓ ΠΟ ΠῚ ̓ π ΥἹηΘἃ : δα π6 

φῦ πινῖθιι5. πιαππαυνὶέ η6 ρίπογοηΐ ΞΘ, ΡΥ υἱποαηι. ]Δοἴγοο πθΉ, μἰΐγα ργορ]οίῳ ρθη68 {ἰ|05.. 

ϑιηΐ, ἨΟΉ, ο(οἰο5{18 ηγαΐϊα ; 564 σοηυογβα 68, ἴῃ αγϊάαηι οἱ ἦπ, σοποιίοαἰοηοην; 56065 ἱθηιρίϊ 
δἰ τιι5 ἀοϑίγ μοί βιεηΐ. πθ6 ποη, βαποίαγιην οἱγίμίνηι ργοριηπαρσιίμηι: αὐ οἰϊαηιβὶ φιϊαρίαηι 

ΒΩ ΟΑ, βϑοοιυπάνηι ἰοσοηι ἀφαπί. τὰ ἐἰ{15 ἐη, ρογπϊοίθην τογίϊέ. ἘΘα ΘΠ) ρΙὰπ6 πηοᾶο ἰοααϊίαν Ῥβθααο- 
για. 20. ΒΆΒΠΠ105. ἴῃ 1Ι5ά θη ΘΧ ΡΠ ΟΔΠ 615 Ἐϑαίθθ γθΡ 5. ΟἿ ἀαςθ 1, 41550., ΡΟΓΒΌΔΑΘΡΙΙ ἀπ] 8Π| ροίοΓΙξ, 

ΟΥ̓ ΑίΟΓΙΙΠῚΊ ΘΙΟΘ ΘΗ 551 Π111η] ΒΔΒ1Π111ΠῚ Ὑ6] ᾿ρ50 (ΠῚ ΠΊ ΘΠ ΓΙ 581 ᾿Π|{10 ἃ ΕΠΒΘΌΪΟ γὰρ] Θη ἢ 
ἰδ η 0 ΠῈ 510] 5. ΠΉ51556 2 ΝΟοίδηΔΙΠῚ γΑΓΪΓΘ ΘΟΙΠΠ]ΘΠΐϑΓΪΟ5 ᾿η ἀπο θι15. ΡΥ απ], Φαρα Ιοσ 
ἴῃ Ἐθβθθιο. Μὴ ἐγκαταλειφθῶμεν ὑπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ, ἃ γὙΘΓΌΙΠΊ, π6 αὖ ἴγα 1) οὲ ἀοβογαηιι", 

ἴῃ 8110 ὙθῸ ἰηἰθιργοίθ, ἡ ἐγκαταλειφθῶμεν ὑπὸ τῆς ἐπισχοπῆς τοῦ Θεοῦ, μέ πη οὶ ἐπβροοίζοηθ 

εἰοϑἰιμαηνιν" : ἀθ᾽ 46 φαρα Ἰοσίπη115. ἴῃ ΕἘΒΘΌΪΟ., χαταπεσεῖται, αἀφοϊάοί,, ἀρ Ῥαθιαο- ΒΒ ΠῚ 
γΟΓῸ, χαταπάτεῖται, Θοῃσμοαίιγ. 564 οἱ Πθο αΟαι16 Ἰηΐ6Γ ΠΡ ΓΙΟΓαΠῚ Οὐ Γαΐ ΤΠ] ΘΓ Π(4ἃ 6556 



ΡΆΒΕΑΤΙΟ. εχ 

ΡῬυΐίο Νιῃ 5] [(ἃ Ὑϑῦθὰ Εἰ 5Θ Ὁ} ΒΘο Δ ΠῚ ΘΟΓΙΠ. Υἱ πὶ ἡδίϊ γα ΠῚ ἰπίθγργοίανὶ γὙϑ]ῖβ, τ π6 αὖ 
γα Ποὶ ἀἰο5 6 αΉλν}", Ἰὰ ὨΘΒΟΪΟ ΦΙΟΠΊΟΟ πηᾶ]6 βοηδί. ΕΓ, φαρᾷ ογάν 5 οδί, γιἀοίαν Ἐπ56- 
ὈΙᾺ5 ΠΟῚ Δ] ΘΙ ΒΟΥ ΡΘΓΘ ΔΘ Ϊ556, ΖΔ Πὴ ἐπισχοπῆς, υ{ ΟΓΑΓΙΟΠΪ5 ραγίθα ροβϑιηΐ Ἰηΐο ν᾽ 56 ΘΟ ΟΓΟΓΘ. 
ὈΙΧΟΡδί ΘΠΪπῚ ῬΓΪ5., ΒΘΡΥΔΡΪ [ΓΟ α1Π} (6 ΠΊΡΟΓΘ ἰΘηίου πὶ γίηθα, (απο αι6. οἰιδίο 6 πὶ ρΓτο- 

5ΒΡΙΘΘΓΘ, Π6, 4] ἴῃ γίηθᾶ ργίθγραηίΐ, γαοία5 θ᾽ 5 ἀθοογῦραηί: Πορ] οἱ γθρῸ γἱπθ πηαηἰπιθηία 
Ροβί νη θπλ]8Π1. Ὑ ΘΓ ΙΒ51Π1}}6 ᾿ρτ(αι ΠΕ ΘυΠΊ, 51 510] σοηβίαγ νυ] υἱξ, βου ρβῖ558, ἐπισχοπῆς, 60 
50 }Π6 θὲ 5Θη51 : ΘΙ ΘΠ]Δ ΠΟ ΠῚ 51] υἱηθὰ ἰη Γποίοβα δέ, ΠῸῚ ΡΓΟβρίοἷί οὐβίοβ, 564 ϑᾶπὶ ροίἰα5 
αδβθιὶῦ : 1 {ἰπηθητ1Π} Θϑί., 6 ΠΟΒ. 5 ἱπ ΓΟ ΠΟ51] 51 ΠΊ115.. ᾿ηβρϑοίϊοπο Ποὶ ἀθϑιιἀᾶηημρ. 1.6- 
ΟἰἸΟΠ6 ΠῚ 4] ΘΓ πη ἀθίβ πα ΠῚ ΡΟ556 ἀρ ἱ γον. Ομοα αἱ ᾿π(6]ΠΠσαίαν ς βα([5 οϑί δῖ γϑῦθὰ ΕΠ5ΘΟΙΪ 
ΔαϑΟΓΙ Δ Π115. απ Πφο διιηΐ, χαὶ τότε ὑπὸ παντὸς λογισμοῦ θηριώδους χαὶ πάσης ἀλόγου ἐπιθυμίας 

καταπεσεῖται. ΝᾺΠ)Ὶ 1{Ππ4 ΙΟΠΙΘΗΔΙ σΘΠΙ15, χαταπεσεῖται ὑπὸ λογισμοῦ, ἱποϊαοί ἐπ, οοσϊίαϊϊοηοηι. 
Ἰπθρίμη 6556 οἱ γι οβπη γἱαθηΐ,, αἱ ΟΡΙΠΟΓ.., ΟΠΊη65. ΒΟΓΙΌΙ Ορου(ἰδϑοί, χαταπεσεῖται εἰς 

λογισμόν, (οηΐΓα, ὙΟΟΘΠ, καταπατεῖται, ἢαϊὸ ἰΙ060 Ορ(ΪΠγ16 σΟηγ θη ΓΘ, ΠΘΠΊΟ, 51 δηϊπη πὶ δί- 

ἰΘηα θεῖς, αΠΠΠ ΘΓ. Οίθρα ρουβθαυδπιαν. Οὐοα βϑααϊίαν ἐγαριηθηίαμη., ὈΓΘΥΘ 40 46 Πη 
οϑί : 1ὰ ἰἀπηθη Δηοίαγο ΠΟὴ ΡΙβ 1 (. ἘΠΒΘΌΪ 5 {14 Ρυϊηοῖρος5 ἐμὶ ἡ οΉ. ΟΡίοηι ρον αηΐ , ἰη6- τα. τ. 23. 
ΡΓΟίδη5., ΥΘΓΌΙ5 1Π15 αὐ αγ., Θεῷ ἀπειθοῦσιν, ἐχχλίνοντες ἀπ᾽ αὐτοῦ, χαὶ τοῖς διατεταγμένοις ὕπ᾽ αὐτοῦ 

μὴ ἐμμένοντες, [60 γορισηαηί, ἀφοἰζηαλιίο5 αὖ 60. οἵ ἴηι, ργ(οορεϊβ. 6715. ποῊ, πιαηθηΐο5. ΠΟ δ 
γΘΓ ΠῚ ΙΘΘ ΓΘ οϑί ἀραὶ Ῥβθιαο- ΒΑΒΠΠΠ10Π} ἴῃ ἤὰπο ἰρϑαπὶ Ἐδβαΐδ Ιοσ απ. ΕΠ ΒΘΌΙΪΕ5 ἴῃ ΘΧΡΙΙΟΔῊ -- περ. η9. 
(15.1}5, Ομ τος Ἰη) γα αῇ οϊιὶ8 Ῥοριμέπιγαι ηιθιηι Θία.. 510 ΙΟφα αν: Ἔθος τοῖς ἀδικοῦσι χαὶ ἀπο- ε,α.3. τὅ. 
στεροῦσιν, ἐπειδὰν ἐγχαλῶ ὥνται παρὰ τῶν δικημένων, ὕθῤθαι χαὶ λριδρρίφις χρταιρλυνεῖν αὐτοὺς ᾽ ἐξευτε- 

λίζοντες χαὶ πλη γὰς ἀπειλοῦντες. Τοῦτο οὖν φῆδι. τὴν ὑμῖν προσήκουσαν ἐχ τῆς ἀδικίας αἰσχύνην ταύτην 

ἐχ τῆς τυραννίδος δυῶν τοῖς πτωχοῖς περιτρέπετε. ἼἼο05 ο9ὲ τὶ φιυιὶ ἐμ) γἱαηὶ ἡη[ογιηΐ,. οἵ ἜΝ 

μὲ οὐήη α ἰω815 θϑῳαροϑβίμϊαηέν", δου ηιοῖτὶ5 οἱ σοηυϊοῖῖβ ἐρ808 οΘοημπάαηί., οἱϊεροηθηΐο8 αὐ αν. 
»ίαφαϑ οσογηηιϊηαηίος5. Πος ἰσίίυγ" αἷί., (Οπ γι οηίοηι υοδὲϑβ οα ἐἰαία ὑπ)υγῖα ρυάογοηι. ηγαηῖοα 
εἰ υΐοηίθ8 ἴη, ραιρ67.65 τ [πα τες. 111, τοῦτο οὖν φησι, 51] ΘΧΟΙΡΙΔ5., οδοίοΓἃ 8 Ὑθυ πὴ ἱΠΥΘΠΪ65 
ρα Ῥβθαᾶο- Βάβι ΠῚ... ΘΑ Πηἀθπ) ῬγΓΟρΡΠοίς βοηίθης πη Θχρηδηίθη). ΤΠΥΘΠΪΘΒ 5 ἸΠ 4} Δ ΠῚ 5 πεν. 125. 
ΠΟΗ ΟΟΠἰϊπΘηΐθι φαϊάθμη., 566. γὙθΡ]5 ΠΟΠΠ1Π115 ᾿Π(Θ οι 5. Εὖ 4 ΠἸδ πη 5(α] Π1Π1] ΡΓΘίθ ΓΙ ΓΘ 
ΘΟΡΌΠΏ, 4115 ΓΘΡΘΓΙΓΘ ΡΟΐθιρο, Δα ]Π]Ἰοἰαη ρᾶοἃ γογθἃ. ἘΌΒΘΡΙ ἰριίατ Πθθο βαηίΐ, {Ππ4,2. ὦ ἐϊ8, φιυιῖ ες«.5. 
ηηαη0 ΑΜ ΘΗΝ Θίο., Θχροπθηί!8, Τ Ὡς ἀποστολιχῇς λέξεως τὴν ἐξήγησιν τὸ παρὸν τοῦτο μέρος τῆς προφη- 

τείας περιέχει. “}οϑίοἰϊοὶ ἀϊοίὶ οῳρίαπαίίοπθηι ραγ8 ᾿ς ργορ]ιοίϊω σοηίϊηεί. Πα ΔΙ Π{6 ΘΧρΡ μη 

56 ᾿ΠίοΓΡΓ65 8](6 Γ, 0ὈῚ θδάθιῃ ργορῃθίῳ νοῦθὰ ᾿πίθγργθίδι ῃγ. ἘΠΒΘΌΪΕ5. ΘιΠΠ ἀ61η Ἐβα]88. ἸΟΟΙΠΠῚ πεινι. ν5ή. 
ΘΧΡΙΔΠΑΓΘ 516 ΡοΓ οί : Τουτέστιν, οἵ ἄρτι τὴν ἐχ τῆς νεότητος ἄνοιαν ἀποθέμενοι, καὶ ἀντὶ [8146 6χ Β8. 

Β4511. τοῦ διὰ] τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως εὐτόνως καταπαλαίειν τὰ πάθη, ἀνατρεπόμενοι παρ᾽ αὐτῶν, καὶ οἷόν 

τινα μέθην τὰ πάθη μεταδιώχοντες. [ἃ 68ΐ, χιιΐὶ ποπάμηι 7 υθη{ι{5 Τηϑὶρτοηΐϊαηι αἀοροβιογμηΐ,, οἵ 
ιν, οὐ, {γυι]ογηἴ08 απϊηνὶ ηιοίτιβ δἴγθηιι6 Ορριυφηαγο ἀοδογοηί, αὖ 115 ΘΟΉΐγα 5ιιθυθγ μη. 
δἰ θυ, φιαηνίαηι οὐγϊοίαίθηι, απηιὶ ἡλονο5 8θοΐαπίνν. ἘΠ ἢ ΘΟ σποα86 ΙΘσαΐαΓ δα θυ θα τη ἴῃ 
Ποβίγο Οοιμηπιθηίδγιο. Τ᾽ ΠῚ γὰΓ]Θ Δ ΙΟἰΟΓ Ποϑίον θα ρ!οδί Ππὰ ἔβα, “ὦ τῖ5. φιιὶ τπαηε 81,7- 
ψινηΐ δίς... ἰἈΠΊΕ6 5θΡ6 προ Βουρίυσ γϑγθὰ γορϑίϊξ, αἱ Θὰ ΘΧ ΓΘ Υ6] 5018 οοηδίθί {Π1Ππ|8 ΟΟΠη- 

τηθηίδγί πὶ Π1Π1] Αἰ 6556. ΠΙδὶ ΙΒ ΠΟΓ ΠῚ 50 Ρ[ΟΓΙΙΠῚ ΘΟΙΡ᾿ΔΙΙΟΠ 6 ΠῚ. ἘΌΒΘΌΙΕ5 11, Ομΐα Ε:α. ο. 
αδϊαίνηι 65: 7υὐσιιι ἱρ515 Ἰηιροβίίιηι οίο., ᾿π ΘΓ ργθίδ 8, ΒΟ ρϑι[ ΠΟ πηοάο0 : Ἀπεσείσαντο τὸν βαρὺν 
ζυγὸν τοῦ τὴ δουλείᾳ τὴς ἁμαρτίας αὐτοὺς ὑποζεύξαντος, καὶ ῥάύδῳ τὸν τράχηλον αὐτῶν χαταχάμπτοντος" 

ἵνα τὸ ἀποστολιχὸν χήρυγμα τῆς Ψυχῆς καταδάλλοντες, μὴ ὑποχύψωσι τῇ δουλείᾳ τὴς ἁμαρτίας. ΟσΥαῦΘ 

7μφιών, ἐϊ μα φατοιιϑϑογιγεί., 6715... φιυὶ ρϑοσαῖὶ βογυϊίιϊ 56 οοἰϊσαθαΐ, φιΐφιο οἵγγα οαρι ἐρ80- 

γυη ἀοργϊηιοθαί : εἰ αροϑίοἰϊοαηι Ῥγωάιοαϊοποηι ἦη απῖηνα [ιυπααηγίο8. 56 ροοοαίὶ βογυϊζιὶ ΠΟΉ, 

ἡ εοίογθηΐ. Ἐλαθη] ἰΘΘῸΓΘ Ροί651 ἴῃ Ῥβθιο- ΒΆ51Π10, ΕΠ] Θὰ 46 πὶ ΡΓΟΒΠ Θέ γθρθὰ Ἔχ ρίδηδί. ΠΕ γιρν. 5ή. 
Ἐδαϊς, Καὶ ἔσται εἷς τὸ ἐντραπῆναί τε 510 ἰπίογργοίδίαν ΕΠ5ΘΌΙα5 : Τί οὖν βούλετα: τὸ πρώτην δοχοῦν 5:«. ιβ. 

εἰρῆσθαι, τὸ, Ἕνται εἷς τὸ ἐντραπῆναί σε; Διὰ τοῦτό μοι, φησὶν, ἰσχυροὺς ἐχαρίσω ἔνδοθεν τοὺς διαλογισμοὺς, ΩΣ 

πεηι. 160. 

« » Ὡ 2 , 4. «(ἱ Χ 5 - )ὕ ὦΔ. “- Ξλέ Ἂ -Ξ τ ΄ 9 ν 3. ὥστε τοὺς νῦν μὴ ἐπιστρέφοντας ἐπὶ σὲ, μοι τὸς διὰ τῶν ἐ ἔγχων τῶν προσα που αὐτοῖς ἐχ 

τῆς τῶν δεδομένων μοι λογισμῶν εὐτονίας. Λείπει οὖν τὸ, αὐτοὺς, ἵνα ὑγιῶς ὃ νοῦς τῶν ῥημάτων ἀποδοθῇ. 

Καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆναι αὐτούς σε. “Ὥσπερ γὰρ οἱ ἐν τοῖς πολέμοις ἀντιπρόσωποι ἑστῶτες; ἕως μὲλ 

.« 



πίη. ϑιή. 

ῬΡεαὶ. 

26. 

ΠΧ ΡΒΆΈΒΑΤΙΟ. 

ἰσοπαλεῖς δοχοῦσιν εἶναι, οὐ τρέπονται οὐδὲ ἐχχλίνουσιν" ἐπειδὰν χαὶ ὑπερέχη αὐτῶν τὸ ἕτερον μέρος, 

τραπέντες φεύγωσιν᾽" οὕτω καὶ ψυχὴ δπὸ ἀναιδείας παρατεταγμένη ἕστηχεν, οὖχκ ἐντρεπομένη, ἐλεγχθεῖσα 

δὲ ὑπὸ λόγου χκαθαπτομένου αὐτῆς, τρέπεται πρὸς αἰσχύνην. Καὶ ἐπειδὴ ἐν τῷ χρυπτῷ τοῦ ἀνθρώπου γίνεται 

ἣ τροπὴ, ἐντροπὴ προσηγόρευται. Διὰ τοῦτο οὖν ἣ χοιλία ἠχήσει, χαὶ τὰ ἐντὸς, ὡσεὶ τεῖχος ὃ ἐνεχαίνισεν 
ε . τ , Π 7 4.9 “- δώξ οἷν, ὦ ,ὕ » 3 ΄ Α δ) ὁ. ὦ 

. ὃ Θεὸς τοῦ προφήτου, ἵνα μεταδάλωσι χαὶ ἐντραπῶσι, τοῦ αἰδεῖσθαι πρότερον οὐχ ἐπιστάμενοι τὴν ὠφέλιμον 

103, 

αἰσχύνην. Διὰ μέντοι τοῦ, Ὅτι ἐχοπίασε Μωὰδ ἐπὶ τοῖς βωμοῖς, χαὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ χειροποίητα, 

ὥστε προσεύξασθαι" χαὶ οὐ μὴ δύνωνται ἐξελέσθαι αὐτὸν, τάχα τὸν ἐπὶ τέλει ἀφανισμὸν πάσης εἰδωλολα- 

τρείας, ἐκ τῆς τοῦ Λόγου ἐπιφανείας, προφητεύει ὃ Ἣσαϊας" ὅτι μάταιοι πάντες οἵ ἐπὶ ταῖς χατασχευαῖς 

τῶν ναῶν μόχθοι, καὶ ἀνωφελεῖς αἱ εἰς τὰ χειροποίητα ἐλπίδες, Προσεύξονται γὰρ, φησί: χαὶ οὐ μὴ δύνωνται 

ἐξελέσθαι αὐτόν. Τοῦτο δὲ νῦν ἐπὶ τῆς Χριστοῦ ἐπιδημίας πεπλήρωται. ᾿Αντὶ σχοπέλων μὲν γὰρ ἑστήκασιν 

οἵἱ ναοὶ περιδόητοι. Οὐχέτι δὲ αἱ ἀπὸ τῶν δαιμόνων ἀπάται φυγαδευθείσης τῆς ἀντιχειμένης δυνάμεως 

διὰ τὸ μυστήριον τοῦ σταυροῦ τοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην χεχηρυγμένου. Ομ ογ4ο ἰδὲ τε ἡ ια,. 

φιοά ξαη)6 {θη γ6 ἀϊοίνην οἱάφαίιγ. ἘτγῚΐ αὐ (6 γουθυθδηίαν ἢ 7660. ἐπᾳιῖξ. βγητας ηυλεὶ ὑγιζιι5 
ὁοσιίαϊοη65 οἰαγοίίιι5 68; τα τ αι 8656 αὐ {6 πιϊηϊηιο σοπυογίμηι, {μὶ γουογοπίϊαηι μαθοαηΐ : 

οὐ αγ᾽σιιηιθηία 6ᾳ της ἡ ργυαϊϊαϊς οοφιίαἰἱοηῖδιι5 ἐρεῖς οὐϊαία. Π)668{ ἐΐαφιιο {{{ι|. ᾿ρμ5]. 
μἰ ϑαπα Ὁογϑογμηι βοηθηίϊα γοαααίμγ: ἘΠ᾿ ΟΥΙ τα ᾿Ρ51 Γουθγθης8π} (ιἰ Πα Θά. Θμοηια(ηνοά τη 
οηΐηι χα μι, δοἰ 5 αὐνόγϑβα [αοῖο σοηϑἰϑίμη., φιαηιαϊι τχιιο ἠιαγίο ρυιγηαίνν". πο, ἰογηα ἀαηί. 
πθηιθ ρμο(οηι γ6 [6Υιιη{ ς οὐ ατιΐοηι αἰίογα ραᾳγ8 ργατναϊοί, ἔμπης [μσαηι [αοϊυιηί : ἴα οἰ απΐηνα 

ἐηυριοη ον ἐπι αοῖο βίαθαΐί., π66 γουθγοθαίιγ ; ὑογϑο απίοηιν οΠΠἸοαοὶ οοπυϊοία, ἐπ, ριογοην οἵ 
γουογθηίϊαηι τϑγ ει}. Εἰ φιῖΐα ἵη, οὐσία ποηϊηιὶβ ραγίο μίρο σοηυογϑὶο ΟΠ Ἰοὐι.)". ἐντροπὴ, 81:6 

ΘΟΉ [5ῖο πιιηοιραίμγ. [460 οΥ̓20 Ὁϑηΐου βοπαθῖὶξ, οἵ ἱπίογίοσα φιαβὶ Ἡυιιι5., χιθηι ἱππουαυϊ 
1 ου8 ρΥορἤοίω : ει ηυμίοηίιν", οἱ σοη [μπαηίνιν". Ποιιηληι6 γουογοαηίμ : απίοίναο οι ῖ5 ρυμἰογὶ5 

ἰφπαγὶ. ΠΥ ἐἰ ιἃ Ξαπο., Οὐϊὰ ἀοἰα(ἰσαίι5 οϑέ ΝΟΣ ἴῃ ἃ (γ  θι15. δὲ ᾿ησυθαϊθίαν ἰπ τηδηπαοίἃ 

ἃ Οὐ Δ 11Π1. Οἱ ΠΟῚ ΡοΟΐθΡηΐ ΘΓΌΘΓΘ {Ππ|Π|, [ογέα556 οηιηὶς Ἰαοἰοἰαίγϊω ἀοοίγιοἴοηθηι. ἵη, [“η6 
6; αὐἀυοπίι 7 εγδὶ [μἰνγαηι. ταϊοϊπαίγ Εβαϊαβ: φιΐα οηλπθ πὶ σοΉβίγ μη ῖ8 ἐθηιρ 15. ΤΉ: 

ϑι ηνὶ ἰαθογο5 ταὶ βμηΐ. ἡ [οἰ μοβαιο 5065 ἴηι, πιαηι[αοἰϊ8 ροϑβὶία. Νάγη,, ἡπηιϊέ, ογαθιηΐ, 
οἵ π0η ροίθιπηΐ ΘΡΓΌΘΓΡΘ ΠΠ}Π|. (ἰρίογιηιν μος αν ἴη αὐἀσοηίι, (ΟἸιϊξιὶ οσοπιρίοἔμηι 65: ἡἱ πα φμῖρρο 
οἰΐηι [αηιοϑα θηρία ΡΥῸ βοοριι 5 παθοηίι" Σ πος αἰἰίγα {ἰῸ ἀφηιοηίηι ἐαἰϊαοῖω οσοηϑβίβίηΐ, 
αὐἀσογβαγία ἡ α ροίοβίαίο Ρ6Ὺ Ἠνηβίογιιηι ΟΥ̓ οὶ ἴηι, ἰοίο οΥδο ργφαϊοαίιηι ἐπ [μφαηὶ υογ8α. Ἐς 

ἢ νἱάθγο Ποοὲ δ νου θαΠ ἴῃ ῬΘΘΙ6Ο- ΒΆΒΠΠ10. 

600. Θυῶ Πδοίθηιι5. ὁχ ἘΈΒΘΌΪΟ ῬΓΟί ΕΠ] Πγ115 ΘΧΘΙΠΊΡΙα,, Υἱπὶ ΠηᾶχὶΠ]8 ΠῚ 844 ΘΟΠΊΠΠΘΠ) 
ΟΡΙΠΙΟΠΘ ΠῚ Θυθυ θη 8Π| ἂρ ἰἀοΠθο5. οχἰϑἐϊ πηδίογοϑ Πα [γὰ ΔΓΌΙΓΓΟΙ : 5044 ΒΡΘΙῸ [ὉΓΘ, 

αὐ Θἃ 41 ΠΊΟΧ 5110} 10]8Π}|. υἱἀθδηΐαν ᾿ρ515 [ΙΟη 96 ΠΊΔ]ΟΓΙ5. ΠΠΟΠΊΘΠΙΙ 6586. ΕἰΘΠΙΠῚ δὶ ογὸ- 
ΟἸΡΠ]6. πῸΠ οϑί αἸ5Θ. ΕἸ55᾽ ΠΠ 1} ΟΥΑίΌΓΟ ΠΏ ΒΒ} Πη1. ΟἰπῚ [ἐβαίαπη ἱπίθγργθίαγθίαν, τη] δὰ 
γΘΡΡθῸΠῚ ΘΧχ ΕἜΙΒΘΌΪ ἴῃ Ἐδαὶὰπη ΟΟΙΠΠΊΘη ἃ ΓΙΪ5. ὨΪπο ᾿η66. πηαίπαί Π] 6586 : Ργοΐθοίο Ιοηθ 6 
ΠΏΪΏ15. ῬΙΌΒΔΌΙ6. νἱθΡῚ ἀθθοί., θαμη 6 πὶ δ᾽ αϑάθμη ἰῃ ῬΘΔΙΠΊΟΒ. ΘΟΙΠΠΊΘΗ ΡΠ Π ΘΟΠΊΡΙ]ᾶ558. 

Εἰ συϊάθμη) 5ὶ ΡΓὰ5. Θοῖβϑοί., [ογίαϑβθ θχοιβαίίοπθ ἀἰρση 5 Θϑϑθί ΟὉ ΠΟΠΠΙΠ]ΟΓΙΙΠ ΘΧΘΠΙΡΙἃ : 
5064 51 ρΡοβίθυϊαϑ., ΠΌΠΠ1Π5. 40 ΘααΪ 6 ΠῚ βοῖδπη. ΘΧΘΙΏΡΙΠῚ ΘῸΠῚ ΘΧΟιβαυ θέ. ΟἿΪ5. ΘΠΪΠῚ, 
4π50, [Δ ΠῈ| ἱποΡ Πα (15. (ἃ Π Τα Ϊ5, (Δ ΠΊ416. ἀἸΙ ΘΠ ἱπορ5. [αϊΐ. υὐ οαπὶ Ἐδαϊθ Ὑδί!οιηἰὰ 
ΘΧΡΙΔηΡοί, ΟὉ ἱπηρου ἰὰγὴ Δ ἘΒΘΌΙ ἴῃ ῬϑΔΙΠΊΟ5. ΘΟΙΠΠΊΘΠζΔΡ ΠῚ ΓΘΟΌΓΓΟΙΘ ΟΟδοίῃ5 5103 
Ουοα ἰᾷΠΊΘ., ΟΡΙΠΟΡ, ΠΟΠΘῸΠ Δα (ΠῚ οϑί. πθο ροβίθα δυαϊθίαν, ἃ Βογ! ρίουΘ πῇ ΠΟΒίΓ ΠῚ 
(θοῖθθθ οοηδίαί. ὕὺχθη ρα ΒῸΡΡΟΠΙΠΊΠ5. ἘΠΒΘΌΪ 5. ἰσιαν. ἴῃ ΘΟΠΊΠΊΘΠΗἑΔΓΙ5. 115 4005. ἰὴ 
ῬΘΔΙΠΊΟΒ. ΘΟΙΏΠΡΟΒΕΪ, {ΠὰΔ. Π|6 παῦο5 ρογίγαηβοιιηΐ,, ΘΧΡΙΆΠΔΠ5., 510 50Γρ5ι: : Καὶ ἔστιν 
ἐπαινούμενα πλοῖα τὰ διαδαίνοντα τὴν θάλασσαν, ἀλλὰ μὴ ἐναπομένοντα αὐτῇ , μηδὲ χαταδαπτιζόμενα 

τοῖς χύμασιν. Οἱ γὰρ ἐν σαρχὶ ὄντες χαὶ μὴ κατὰ σάρχα στρατευόμενοι, χαταπατοῦντες τὸν χλύδωνα τοῦ 

βίου, καὶ δψηλότεροι αὐτοῦ ὄντες, ποιοῦσιν ἐργασίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς συγχαταδαίνοντες ἐπὶ τῷ χερδῆσαί 

τινας τῶν βεδυθισμένων. Παμάαηίι}" ΡΟΥΥῸ παῦο5 ὦ πιαγ ροΥ γΓαηβοιηΐ, ΠΟΉ. ὉΘΥῸ αι ἰδὲ 

Ῥογηναηθηΐ , τοἱ ψιώ Πικοίδιυι5 ἀοηΙΘΥ ψιυνηίι". ΙΝαηι φιὶ ἴηι. σαΥ̓6 ϑυπί, πος βοομηιηι ΘαΥ̓ΉΘΉὶ 

γεϊ απΐ. οὐ Πιιοίτιηι α!οαηίο8., Θοηιο βιρο γον ο5. {[αοϊιιηΐ ορογαἰλοηοηι ἡη, ἀηιιὶβ νυν 8, ας 
ἀοβοοηάνηί,, τι ὁ ἀοηιογ δὶς αἰΐηνο5 ἰμογοηίινγ. ΠΟ ἴῃ Ῥδθυαο- ΒΆΒ1Π1 ΘΟΙΠΙΠΊΘη(ΑΓ 5. ἢ0Ὸ 



ΡΙΑΆΒΑΤΙΟ. {Χ1 

ἴρϑ0 ἴῃ γ ]Πηΐη6. ΘΠ |5 ᾿ΠγΘηΐ 65, 51 Ιθρὰβ. αι ἀἰοία σαί ἴῃ {Ππ4, δἰ ΒΡ67 Οἠϊηθῆν Ἠαυ θην Επα. α. τ6. 
ηιαγῖβ. ἘΠΒΟΌΪΕ5. ΓΌΓΒΙ5. 1Π84. 11 ηναξμίϊηο ἱηίογ βοϊοδαπι ΟΉ 6 8 Βθοδαίοξε8 ΧΩ Ἰπίογργο- ἐμ 93: 
[Δ η5., 516 ἰοχυΐϊίαν : Παντί που δῆλον, ὅτι ἐν αἰνίγματι κεχαλυμμένως εἴρηται " οὐ γὰρ ὅτι χαθῦ᾽ ἵν τιν 
ἐκάστην ἀρχὴν τῆς ἡμέρας αἵματι Ἀν θριαπίον᾽ τὰς χεῖρας Ἐπ ἶ οὗ τοῦτό φησιν ὃ λόγος. Ῥοῦτο 
γὰρ, πρὸς τῷ ἐναγεῖ, ἔτι χαὶ τὸ ἀπίθανον ἔχει. Πῶς γὰρ πάντων ἠδύνατο καθ᾽ ΠΤ πρωΐαν αὖ- 
τόχειρ γίνεσθαι τῶν Ἄρθο τον τῆς γῆς; Οὐ γὰρ περιγίνεσθαι πάντων δύνατον ἕνα, πολλῶν τῶν 
ἘΠ 8 Ἐπ ανον τῶν ὡς τὸ εἰχὸς ὄντων ᾽ χαὶ εἰ πολέμ. νῷ αὐτῶν πὐτ ἐπ ευῦσοῦ ᾽ ἐν μιὰ ἂν ἀπέχτεινε 

προια τοὺς σύμπαντας, ἀλλ᾽ οὐχὶ χαθ’ ροσσο τ Ὄτ αὐτῶν ἐγίνετο. Τί οὖν τοῦτό ἐστι : 
Στ τῶν λεγομένων ἀχούσωμεν,, ἵνα μὴ Ἐπ οτος ἐπὶ ψευδεῖ τῶν προφητιχῶν λο- 
γίων, ὃ μὴ θέμις. Πόλις τοῦ Κυρίου ἣ σύστασίς ἐστι τὴς ἀνθρωπίνης χατασχευῆς᾿ ἀβερεολοὶ χαὶ 
γῆς, περὶ ὧν φησὶν ὃ Σωτὴρ, ὃ ὅτι ἔσωθεν ἐχ τῆς Σαρα ἐξ ἔρχονται λογισμοὶ πονηροὶ, φόνοι, μοιχεῖαι,, ϑ]αιι]ι. τ. 

πορνεῖαι, χλοπαὶ, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. Ταῦτά ἐστι τὰ χοινοῦντα τὸν πὐρῶσον Τούτους δὴ τοὺς 9 

ἐχ τῆς γηΐνης σαρχὸς προϊόντας, χαθ᾽ ἑκάστην ἔννοιαν τὴν περὶ Θεοῦ ἐξαφανίζει ἐχ τῆς ἰδίας συστάσεως 

ὃ ἑαυτὸν Ἐ σίρον, Πρωΐα οὖν χαὶ ἐβθηος ἐν Ψυχὴ καθ’ ἑχάστην ἀὐαεολὴν σωτηρίου γίνεται " ἐν ἣ ἐξαφα- 
νίζεσθαι δεῖ πάντας τοὺς Ἐριοξομενοὺς τὴν ἀνομίαν λογίσ μους: Εἰ Τα: μὴ τὰ πρῶτα πρὸς Ὁπη το τος 

τῆς ψυχῆς ἐχτμηθείη, ἀνάγχη εἰς ἔργον ἘΡο Ὁ τὰς ἐνθυμήσεις. Οἷον, γῆς ἁμαρτωλός ἐστιν ὃ ταν ε 
μοιχείαν ὑποδάλλων λογισυὸς, ὅστις ἐνεργεῖ τὸ ἐμόλέψαι γυναιχὶ πρὸς τὸ ΕἾΤ δ, αὐτῆς " οὗτος ἐὰν να μὴ 

μὴ ἀποχτανθῇ ἐκ τῆς ψυχῆς οἱονεὶ ξίφει τινὶ τῷ τιμητικῷ λόγῳ χαὶ ἀφανιστιχῷ τῶν παθῶν, χαὶ τοῦτο 

γένηται ἐν πρωΐᾳ, τουτέστι, κατὰ τὴν εἰς τὸ φανερὸν ἀποκάλυψιν (πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι), 

μετὰ τὴν ἐν χαρδίᾳ μοιχείαν), καὶ ἐπὶ τὴν μείζονα ταύτης ἁμαρτίαν προάξει τὸν ἄνθρωπον, πρὸς τὴν διὰ 

τοῦ σώματος ἐνέργειαν αὐτὸν ἐχκαλούμενος. ΔΙοηυϊηΐ ρείο0 ἨΟΉ, πιαηὶ [65{π|η 6586 πος ὠΘηϊφηναίϊοο 

αἸοία [ιῖ586; Ἠδηι θηϊηι οα 68, αἴοίὶ 5οηίοηία., Ὧ16 ἐπθιυίϊθιυι5 οἰηφιι 5 ἀϊοθυι5 ᾿μηναάηο 
86) ιἴη6 Ἠχαη8 [6556 ηιθα8: τά οηῖην ργωίογιίαην φιοά ἀοίοϑίαηαιην 65866. πηι αἰοηιι5 
ογοαϊδιίθ 68|. Οιοηιοίο θηΐηι δ ησι 8 Ἡχαίι 18 ΟἼλη68 ρθοσαίογ 65. ἔοΥγ 5 ἠϊαηιν ργοργία 
ΘΟΉΠΟΟΥΟ ροξι88ε ἢ ΜΝοχι6 Θηἴην τ7ι8 ΟΉ.}71.658 ΡΟ αΥ υαἰιυδβοί., οἰην., αἱ τυογϊϑιηιὶ 6 65: 
φηασηα 68586[ ροοοσαίογηην τηνι {0 : αὐ 8ὲ 608 τη, δοίίο υἱοῖδθθοί., τη0 ἴηι ἠναΐϊηο ΟΘΉϊΉη6 5 
ηογ [δοὐ856,. Ἡδηι6 ϑὐηρι 5. ἡναίξιγη18. ἴρ805 ργΟΡΥα ηιαηιι ἡηίογθην55ο,. Οπτα Ἰίαηιιο Ξἰσηϊ- 
βοοί ἐἰϊϊμα 5 ΑΝ δηίλιι5 οὐ ργιαθοηίίις αἰοία τηἰοἰἐἰφαηιι5. 6 ργορϊιοίϊοα ογαοσιία πιοπααοῖὶ 

αὐοιυϑθηγ,5. γιιοά πόα 5 6880[. ΟἸυϊίας ])οηληὶ 65. ᾿πιηιαη εἰγιοίγο οοηιροϑβὶίϊο; ροοσαίογο3 
ατνυΐοην ἰοΥΥῸ ἐὶ βιη} (6 φιυῖδι5 «αἰναίογ αἷΐ : ΑὉ ᾿πίὰα5 Θχ οογθ θχϑαηΐ οορ (0 Π 65 ΠΊΔ|20, 

ΠΟΠΊΪΟΙἸὰ. Δ αἸ(Θ γα. [ΟΡ ΠΙΟα ΟΠ 65, [γί []5ἃ (θϑι πη Πα, ὈΙΘΡΏ ΘΠ. Ηῶς δαηΐ απὸ 
ΟΟἸΠααϊηΔηΐ ΠΟΙΉΪΠ6ΠΊ. 1708 ατιίθην ρθοσαίογοα 6. ἰΟΥΥα ΟΥ̓οβ. τὰ ο8[, 6 ἰοΥΥΘΉα ΟαΥ̓ 6 

ῬΥγοαοιυιηΐος5. ἄτην δἰ ὁ 1260 σοριίαϊίογιο5 ΘαΟΥ ιν}, ὁ ρΡΥΟρΥῖα δἰγιοίνγα ἐοἰ τ, συ 
8686 ριγσαί. Μιαζιἐγιιην αὐέοην οἱ ᾿αἰ{υμουίίιιην τη, απῖηια 65. πιοίϊθ8. βαἰιμίαγιὶ5 αἀοηηιαῖ3 

ΟΥ̓ξιι5 ἀαὐοιαϊί. αιιο ΟἸη68 σογιίαίοη.65 χι Ορογ απ έν" ἐγυϊχιυίαίοηι., α(6 ἠιοαϊο {οἰ Ορογίοί. 
Νιιβὲ θηΐην ργῦηιὶ ἀπίηιο ἠνοίιι5 αὐ ηκαίζίἰαην οι ϑοϊηἀαγίνιγν", πιδοοββϑαγίηι 65{ οι ρ᾽αϊη65 αὐ 
Οριι5. ργούοίογο. Εαχοηιρίϊ οανϑα.. ροοοαίον (οΥΥ 68, οοσίίαϊο [οΥϊοαίϊοη θην ϑιι 67 6}.8., 

φιῶ οἤοὶ! οἱ φιυιὶβ ηνι ογ θην γοϑριοϊαί αὐ ἐοποιιριϑοοηάνιην θαην: ᾿ωθο ΡΟΥ͂ΥΟ ηϊβὶ ἦη αηϊηνώ 
οὐοοϊἀαίμν., αὐ γΤαΐϊοη οθι, ηἰαάῖὶο ςοἰπἀθηίθ οἱ αἰοοίιι8 1οἰϊοηίο οὐρααΐιν. ἐάφιο ἴηι ἠναίι {7.0 
οἤδοϊαίιιν", φοἰϊοοί ον ρΥϊηνιθην ἐ{α ραΐαηι ἀοργοϊιοηαϊίι" (παην φιϊάνϊὶβ οοηϑρτοιίηι ἐπι 
65{)}, ροϑέ {ἰαην ἔπ, οοΥ 6 [οΥηϊοαίϊοπθηιν, αὐ ηγαυῖι8 οἔΐαηι ροοσαίΐμπην ἡ α Ποηνίγηοηι ἀοαιοοί, 

τὰ 68[, αὐ σογρογθιίην οριι5 ουοοαθῖί. ΠΟ Δ γϑρθαπ Ἰοσαπίαν ἀρ. ῬΘΘΙΔΟ- ΒΑ ΒΠΠ] 11 ΘῸ εν. 
ἴῃ Ιοθ0, 0] υἱξϊπιὰ νἱθθ δχρίαπᾶί {Πὰἃ: Παχιιθ το ἐΐ5 φιυιὶ δι) φυνηέ θιαηθ.,, Θί6. ΝΘΟΘΘ56..,, ς 

θη Ραΐο αυϊαααδπη ἃ θγθ. 5Θ'ΡῬΡΘΓῸ ΘΗΪΠῚ ΟΠΊΠΘ5. ΠΌΠΊΪΠΘ5. Π]Π] ἈΒΘΘΗΒΟΓΟΒ ; ἸῃΘΡ ἰβ5᾽ Π1ἃ ΠῚ παίηε. χ63. 
14 πὴ ἰπίθυργθίαπαϊ γα! οπθη ποὴ ἀθοθιθ πηᾶσπαπ] {ΠΠπ|π| ΒΑΒΙΠ ΠῚ, ΠΘῸ 6 ΠῸ ΠΊ060 
(ἴθ! ρο5856. Ῥγοίδγαπι ἰἈπΊθη οἱ Αἰ ἰθϑ( πο μἰ απΔ 6 ῬΒΆΙΠΊΟ ΘΘηΘΒίΠ10 ἰογ[0., Ἀ}Ὶ1 Ἐπ56- 
Ῥμ5. ἴῃ ΘΧρΡΙΙοΔΠ415. Ὑ ΓΌ]5. 1ΠΠ|5., μμοιιάνιι 510 οἱ οἱοχιίιηη, ἠιθιίηι, δία... ΠΟῸ 856 ΠΊΟ60 ΘΧρΓΙΪ- ν. 34. 

μη : Πολλοὶ κατὰ συναρπαγὴν παρηλλαγμένως τὰς χρίσεις ἐχφέρουσι, πρὸ χαταλήψεως τῆς ἐξ ἱκανοῦ λόγου, 

χαὶ ἐπιπλεῖον ἐρευνηθέντος, ἐγγινομένης, ἀδασανίστως κατὰ προπέτειαν τὰς περὶ ἑκάστου δόγματος ῥιπτοῦν- 

τες συγκαταθέσεις. Ἣ δὲ τῆς διαλεχτιχῆς φύσις μάλιστα πεπίστευται ταῦτα παρέχειν δύνασθαι, διαιρεῖν 

ΙΙ, 



πη. ὅ.20. 
πηι 173. 

Επ5α. ι9. τι. 

πάμι. ϑιή. 

1 Υ1Π: 

ΧΗ ΡΗΆΈΞΕΑΤΙΟ. 

ἀχριθῶς τὰς τῶν πραγμάτων φύσεις, καὶ τὰ διαοιχ γνωρίζειν, χαὶ τὰ ἑαυτῆς διακρίνειν. Διόπερ συνειδὼς 

ἑαυτῷ τὴν θείαν διαλεχτικὴν ἔχοντι, ἔλεγεν ὃ Δαδὶὸ τὸ, ̓ Ηδυνθείη σοι ἣ διαλογή μου. Ἢ γὰρ τῶν ἐριστιχῶς 

χαὶ φιλονείκως ἐπεμόαινόντων τοῖς πράγμασι διαλεχτικὴ, οὖχ ἡδεῖα, ἀλλὰ παραπικραίνουσά τίς ἐστιν. 

Μη φιιαϑίιι5 δαιιβα ΡΟΥΌΟΥ86 ἡμαϊοῖα ῥργιπέ, 864] οἱ απίοψιαηι Ρ6Ὺ ἀδοιγαίιην ο αηιθΉ, οἵ 

ῬΡογηιιβ᾽οποηι. φία (6 γ6 αἀηαΐμγ ᾿ηξο  ἰἰφαηξ, ἰΘΉλογ6 8] η σι ϊς βοη θη {18 α58θηϑμηι ρΥΓΡΡΘΉΐ. 

ΑἹ οα ἀἰαϊοοίϊειρ παίιγα 68. τ γογην παίΐίγας ασοιγαΐο αἰἰξίϊηφμοηαϊ. οἱ χι αὐ 86 ρογίϊ- 
ποαηΐ αἰϊξοογηπθπαϊὶ ἐαοιαἴοηι ΡΥ ϑίαγο ρο386 ριιίοίν. Οὐαηιοῦγοην Παυϊα οῆι 86 αϊοϊηα 
αϊαϊοοίϊεα ἐπι οίιην 6556 σοσηποβοογοί, αϊσοθαΐ : πα Πα τὴ 510 {Π0Ὶ ΘΙΟ αΪ ἢ ΠηΘαΠΊ., 8706 
αϊαϊοοίϊεα ἠιοα. ΝΝαηι ἀϊαϊοοίϊοα φογτηι φιὶ αἱ ογοαπαὶ αὐ σοπίοπαἀοηαϊὶ απϊηιο γ68 αφοτοαϊιηίμγ", 
ποη 7μοιηάα. 5664] ροίϊιις5 ὁ αβρογαῊ}5 65. ΕΓ ΤΟ 404 86 ῬθιἋ0 ΒΒ1115 ἢ 5 (ΟΙΠΠΠΠΘη- 
[Δ ΓΪΠΊ (ΓΒ ΘΓ πῸπ ἀπθ αν! οαπὶ 118, 7 φιὶ αϊοῖ 5 ἡναϊμην δοηπιηι. οἴο.. ΘΧρ οᾶγθί. 

ἘΧΘΙΊΡΙαΠπΠὶ ΕΠ ΠΠΠηΠ Π| Ροία ΠῚ 6 Ῥϑδ]Πη0 ΘΘηΐθϑιΠΊ0 ΒΘ Π0. ΟὈἤῈ5. 1 {{ΠΠῚ 516 ᾿ηἰοΡρυ οί Ὁ 
ἘΠΒΘΡΙ5 : Τοῖς ἐντὸς αὐτοῦ προστάσσει εὐλογεῖν τὸ ὄνομα Κυρίου, τουτέστι τῇ φύσει τῶν ἔσωθεν ἐξερχο- 
μένων διαλογισμῶν, ὧν διπλοῦν ἐστι τὸ τάγμα. Οἱ μὲν γὰρ μοχθηροί εἶσι, φόνοι, μοιχεῖαι, χλοπαί" οἵ 
ὃ ἀστεῖοι καὶ σωτήριοι, φιλανθρωπία, σωφροσύνη, τὸ χοινωνιχόν. Ὧ τοίνυν πάντα τὰ ἐντὸς χατώρθωται 

εἷς ἑτοιμότητα τοῦ εὐλογεῖν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τὸ ἅγιον, οὗτος χαλῶς συμπαραλαμβάνει τὴν ἔνδον διάθε-- 

σιν, εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ εὐχαριστίαν. ΛΟηιΐηὶ Π)οηεϊηὶ δοη θα τοσοῦ 7 Ἰπίογίογα 5ια,, τὰ 68... οοὶ- 

ἰαἰϊοτι68 βιια8. 4 αὖ ἵπίι 5 ργοσοάιηΐί,, φεαγιηιν απ ρ θα οί οὐο. Αἰ οηΐηη ργαυώ 8ιπέ, 
ποηῖρ6 οίϊο5. [ογηϊοαίϊοηο3 οἱ ἐεγία βροοίαηϊοβ : αἰϊα τ γῸ μ απ οἱ βαἰίαγοςβ. ποηιρ6 πιηνα- 
ηϊίας, ἱοηιρογαπίϊα οἱ σοηιηνηϊία8. [5 τ α΄ιι6 οΉ 718 οπιπῖα ἱπίογίογα γοοία βπέ οἱ ραγαία αὐ 

δοποαϊοοπάνηι ποηιηὶ βαποίο οὶ. Ἰηίογιοῦὶ 50 αἰδοίι γϑοίθ ὐϊγ αὐ φγαίϊαγιηι αοἰϊοηο8 
1260 αηοπάα8. φο (οἰ ἀ6Π 5014 015 οἵ συ οῦ θῈ15 Γορου απίαν Φυϊ θη ἀρὰ Ῥβοιαο- ΒΑΒΠΠῈΠῚ, 
γΘΡΡὰ Π|4. 160 τὉοη οὐ Ἠϊθιι58 5 067 Ποαν φιαξὶ οἰΐπαγα ξοπαθὶΐ οίο.. Ἰηἰογργθίδηίθπη : 568 516 
[ἀΠη6η.. αὖ ᾿π 60 ΡΔ1|0 5ϊπηΐ πβίογα. Ἐχ αυὸ ἢ. αἱ ΠΙΡΓΑΤΙΟ5. 41] ἘΠΒΘ Ια πα Θχβου ρβουπξ, 
ΔΠ(υ]ὰ ἤΟς ἸΙΟΘῸ ΟΠ, ]51856 5ΒΌΒΡΙΟΘΙ.. δα (15 δὲς πὶ ἔΠοΡ.. ΠΟ γί 556... αἱ προγίδοίι {15 [πὶ 

Ἐδα ΠῚ) (ΟΠΊΠΊΘη(ἉΓΙΪ νοθεία ΟΒίΘ Πα αίῃΓ: Π6Ὸ ΠΕ} ἰ5. γ Ϊ]5. ΟΡΙ15 6556 84 [ἃ ργοραΠ ΠῚ ἃΓ- 
ὈΠΓΟΡ. ΝᾺΠῚ ΓΒ ᾿ρδ5ἃ Οἰαπλδΐ, [ΔΟῸ Πα 551 ΠῚ ΠῚ ΟΓαίΟΓΟ πὶ ΒΑ 51Π|1Π1), 51 Εβ8]Δ ΠῚ ἰπἰθυρΡ οί 5 

Θββϑθί, 4186 σου ρ !  Π610 ΘΟΠΙ ΠΟ Πίαγ!Ο ἘΠΒΘΌΙ ἴῃ ῬϑΔΙΠΊΟ5. π6 οΟρ᾽ἰαίαγαπι απ} 46 π| ἔ|556. ἘΠ 

ΥΘΙῸ., υ[ Π6 ΙΟΠΌΔΡ 468 ΟεΘίθυ 5, 615 510] [0118 ρϑυβδαθθι Βαβι απ ΜΙ] ΘΠ ΠῚ, ΟΕΠῚ Ἐδδϊδ ΠῚ 

πο ΡΓΘίΑΓῚ αἰ θαΪββοί, ραγίθιη Ῥβαίτηΐ οθηίθϑὶ ΠΏ [56 δὲ ἰπίθπηρθϑίϊνθ 5101] ΘΧρΠ Δ ΠΔΠῚ 

ΡΓΟΡΟΒΌΪΒ56 ἢ ΗΟ οογίθ ΒΟΥ ρίουὶ ὉΠ ΠΠΠ|60 Βογί 5, ΠῸῚ ΟΓΔίΟΓΪ ΡΓΪπηο ποίς ἰπ πηθηίθιη ὙθηὶγΓῸ 
Ροΐζαθγαπηί. 

Θ1. ἘΌΒΘΌΙ ΘΟΠΠΊΘηἰΔτΙΟ5. οἱ Ῥβθαάο- ΒΑ51Π1 ΘΕΠῚ ΘΟΠΒΙΔΘΓῸ., ΠΟΠ ῬΟΒΘ.ΠῚ 4|Π ΟΓΘαΔΠῚ 
απο 84 ΠΠ|0 Τηὰ ΧΙ Π]ΔΠῚ 5111 ΟρΡΘΙΪ5. ργίθ πη ἃ ὙΘΓΡ.ΠῚ Βα τη5|5586. Ταπία οϑέ θηΪπῈ ἰπ αἰγο- 
48 ΘΟΠΊΠΊΘηΐΑΓΙΟ ΘΟΠΥΘΠΗΪ ΘΠ ἃ 5{1Π|. ἰαπίδα "6. 5ἰ πη Πα 40. (ἃ αὐ τη] πη ηἰπη6 ἀπ] 11ΠῈ 6556 
γἱἀθαίαν. 5864. ΘΠΠῚ ρᾶΓ5 ἀππιίαχαί ἘΠΒΘΡΙ Δ ηἰ σΟΙητΠΘηΐΑΡΙΪ δ ΠῸ5 ΡΟΓΥΘΠοΡΪ:, 48 8ΠῈ ΘΚ 

Οδίθηϊβ. θἀθηάαπη οαγαγ! ΜΙΟΠ [ἃ οοηἶ 5. οπηηΐα Ῥβθιαο - ΒΑ51Π1 Γαγία ἀδίθρογ {Γβίγᾶ 
ΘΟΠΔΓΘΙΠΙΡ. Αἰ πΊθη ΡΓεΘίου θὰ συ [8Π| ποίδυϊπηι5, δὲ 411ἃ 4] 416. ΠῸη ρᾶμποᾶ ΘΟΘΘΠῚ 

ΟΧ ἰὈΠίθ ἃ ΘΟ(8Π1 Παιιϑέα 6556 Π1Π|0 πϑϑοίίο,, πἰδὶ γαϊάθ (ἈΠ, ρογυϊποδηι. ΜΌΠαΪ, π᾿ ποί 5 
5115. Ἰἀ6ῃὴ 1Π|86, 416ΠῚ ΠΊΟΧ ΠΟΠλΪΠαΥΪ, ΒΟΡΠαΓα5 Μοπίίαιοοηίτ5., ΗΙΘΓΟΠΥΠΊΙΠΙ πη] ἃ 6 Χ 
ἘΠ ΒΘ ἴῃ Ἐ5318 ΠῚ ΘΟΙΠΠΊΘΠίΑΓΙΟ ἃ (4 ὙΘ ΡΒ ΠῚ [ὉΓΘ ΘΟΠΥΘΓ 556, θᾶ 4116 ἴῃ 51ΠῚ (ΓΔ Β(Ε1556 : 
σα 6χ ἸοοοΓ απ ΘΟ]! Δ([0Π6 ρου βρί σα τὴ θϑί. ἘΓΡῸ 8] οβίβ Πα] ΘΓῸ πλἃ ΙΘϑὶ ἀραὶ ΗΪΘΓΟΠΥ ΠΊΙΠΊ, 
ας ἃρογίθ 6χ Ῥβθιαο-ΒΆ51Π1 ΘΟΙΠΊΘΠΑΓΙΪ5 ΘΧργοϑϑᾶ ἰπέ., [Γ6 ἃ6 ΠηΘΓΪῸ πΐθι 116. {ΠῚ 

Ἠ]ΘΓΟΠΥΠΊ5 ἔπτη ῬΒΘΌΘΟ- ΒΑΒ1Π 15. ἤέθο ἃ ἘΘ5ΘΌΪΟ 50 ΠΊ51556 ρα θη. ΝΘ 4ΙΘΠΊΖΙΔΠῚ 

αἸοίαγαμη Ραΐο, Η]ΘΓΟΠΥΠΊΠῚ Θ᾽ 5Π106] Ιοοὰ 6χ ΠΟΟ ἴρ80 4ὶ ΒΆ51Π| ΠΟΠΊΪΠ6. Οἰγουτηΐογία 
ΟΟΠΙΠΙΘΠίΑΓΙῸ Π]Ε ΕΔΡΙ ΡΟ 1558. ΟΠῚ ἃ Οριι5 ἱρϑὶ ποίη ΠΟη [ι͵5568 Ὑἱἀθᾶπηι5. ΗΪΘροηΥ- 
ΤῊ15 ΘΠΪΠῚ Ἐδαϊθ ἱπίθγργθίθθ ἴῃ 5.10 θΓΟΪΟσῸ Γθόθηβθηβ, 6]5 αἱ ΒΑΒΙΠῚ ΠΟΠΊΘΠ ργοίογί 
ΟΟΠΠΠΊΘη ΔΓ ΠῸ]Π]Δ ΠῚ ΟΠΊΠΪΠΟ ΠηΘηςΙΟΠ6 ΠῚ ἔδοϊξ. ΝΘΖΙΘ γογῸ ογραϊ πηθυϊο ροΐοϑί ΗΪΘΓΌΠΥ ΠῚῈ5 
Ἰάθο 46 ἤος ΟομημηθΠίδ ΓΟ ἴδοογθ, αἱ 808 [ὈΓία οοἸθί - οαπΊ 46 ἘπΒΘ απ ΘΟ ΠιΘπίδγίο ἰοαπἃ- 

(01, Θ 4.0 ῬΘΓΠΊΕΪτἃ ΘΟΠγΘΓίογα ποη ἀμ ἰίαί. Β αγϑ5 αἰχθῦὶξ πϑῖηο,, ἱπηρογίθος {ΠΠπ|6 Οοπι- 



ῬΕΖΑΤΙΟ. {7 

ΠΊΘΠἰΑΡΙΪ ΔΠΟΙΟΓΘΠῚ Θὰ συ: Πιδ{1Πη6 ἰῃ ΗΪΘΡΟΠΥ ΠΟ Ιοσογαΐ, ατέοθ το! ἀϊ5θο. ΑἸ ΟΠ βϑ᾽ ΠΉΠΠῚ 
ΘΠΪΠῚ ἰ( 6556 ἃ (ὐΓΘΟΟΓΕΠῚ ΠΊΟΡΙΒΙ15 ΟΠΊΠ65, αἱ ΟρΡΙΠΟΙ, βοίπηί. Ῥγίθγθα οὐ δχϑίαγθηξ [θῃη- 
ῬΟΓΙΡῸΒ 1115 πηα 1 Ογθοὶ ἴῃ Ἐβα ΠῚ ΘΟΙΠΠΊΘΠἰΑΡΙΪ, ἀπ ΠῸΠ Θϑί αυΐῃ βορρίον Οτθοας 
ΟΥΟΟΒ5 ΡΟΐΓ5 ΘΟΠΊΡΙ]αΡῚζ Δ ΠῚ ΠῚ1ΠῚ ἈΠ] 16} ΒΟΓΙρίοΡοπῚ 1, πππη. ἈΘΙΠΖα ΠῚ οϑὲ ᾿στίαν τί 
αἰθγαιθ ΗΪΘΓΟΠ Πη15., οἱ Ῥβθιαο- ΒΒ. π5. ἰοσὰ {ΠΠπΔ 5101 σΟΠΙ πη Πΐὰ ἃ ΔΠΊΖΌΟ πηα[δίι5 51[ : 
4.6 πη ΘΡῸ ΔΠΠἸΡΠΠἃ ΓΘ. ΡΟ556 ὙἹᾺΘΟΥ ἃ] Πα ΠῈ ἃ} ΕΠ ΠΙΒΘΌΪΟ ΠΟΙ 6556. ΟΠ} οἵ ἨΙΘΡΟΠΥΙΊΙΠ οἱ (οι - 
ΤηΘΠΙΔΓΙ Οτξθοὶ ΒΟ ΡίΟΓ 6 ΠῚ τη} ἃ) ἘΠ Ι5ΘΌΪΟ 5. Πη51556. ΔΙ] Ππ46 οοηϑίοξς. 78 ΠῚ ΡΓΟΙΘΡΑΠΊΕ5 
ΘΧΘΠΊΡΙἃ . ἀΕΪθῈ5. Ὁ ΓαΠΊΠΙΘ ἃ) ΘΟάΘ6πι ἰὈπίθ ἢδιιβῖβθθ οουίο οοβποβοὶ ροβϑὶί. 816 ἰρτίαν 
Ιοχαϊα Ῥβθιιάο- ΒΑΒ.ΠΠῈ}5 : Φέρει δὲ τὸ δένδρον τοῦτο χαρπὸν, ἀλλὰ χοίρων τροφήν. Διὰ τοῦτο δένδρον 5 3. 
αἰσχύνης ὠνόμασε. Τὸ γὰρ Βασὰν εἷς τὴν αἰσχύνην μεταλαμδάνουειν. Ὧν οὖν ἡ δόξα τῆς χαρποφορίας 9" 

αἰσχύνη ἐστὶ, καὶ ἐπὶ τούτοις ἔσται ἣ ἡμέρα τοῦ Κυρίου. Οἴμ:8. 510 ΘΧΡΓΟ55ὰ ΙΘΟΌΠίαΡ ΔΡ0 ἃ ἨΪΘΙῸ- πϊαιοον- 
ΠΥ̓ΠΊΠΙΠῚ ῬἃΡ᾽ 27, ΠΌΘΡΙ15, ἃ οϑί, ἨΙΘΓΌΠΥΠῚΪ ΤΠΟΓΘ : ΟἸΩ οἔϑὲ [οοογῖηέ ξγιιείιι5., ροοογιηι 8147} τὰς. πλοϊτα 
αἰϊηιοηία...... ὁἐ πίον Υο αν} αἰσχύνη, τὰ 65: Ἰσποηιίηϊα..... ϑ,Π06 7) ΟἼν68 ΟΥ̓ 0 ηιιὶ ογιφιηίνν Ὁ παδονῖο 
ἴηι ϑιιρογϑίαηι, 6ἐ [αοϊνηξέ ΟΡ οΥα ἱἰφηοηιίπῖο, αἰἴφιιθ ἧπι σῶηο ἰἰδϑιαϊγιν υοϊιίαηίιγ, Ποηιϊηὶ 
ουἱπαϊοία σοηϑιγ σοί. Οαϊη οἱ ἨΙΘΓΟΠΥΓΊΙ5 ΟἸΠῚ ρᾶι0 ροϑί 56 βου ρογοί : Εῇ πῆς ἀϊοην Π)0- 
φηϊηϊ 81:10 61) σΘὙ05 {αὶ 86 Υ 10 ῬγΟρ]ιοίϊοιι5 ΘΟΠλ) δ ἔμι7 ; ΤΘΒΡΟΧΊ558 γἱἀθίαν δα στοὰ {Πὰ, 
485 1ΒΙ4 ΘΠ ΙΘΡαΠ ΙΓ : Ἢ τοῦ Κυρίου ἡμέρα καὶ τοῖς δένδροις τῆς αἰσχύνης ὡς φοδερὰ ἀπειλεῖται. 9 ΝΟ 

ῬβθιαΟ- ΒΆΒΠΠΠῈ5 ΓΕΓΒῈΒ 510 ἸΟαΙΠίαν : Ὥσπερ ἐκεῖνοι... οὐχὶ ῥήμασιν εὐπροσώποις τὴν ἀσέλγειαν συν- ἘΣ 

εχάλυπτον. Ποῦ γάρ εἰσι, φησὶν, οἱ ἄνδρες οἵ εἰσελθόντες παρὰ σοί; ᾿Εξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα 

ΠΗ ΠῚ, 

αὐτοῖς συγγενώμεθα. ᾿Εχείνην ἐμιμήσατο τὴν ἁμαρτίαν" τὴν γὰρ ἁμαρτίαν αὐτῶν, ὡς Σοδόμων ἀνήγγειλαν 

καὶ ἐνεφάνισαν. ΗΠ ΘΙΟΠΥΠΊΙ5 Ρᾶδ. 38 : Εἴ φιιοηιοίο “ οὐοηιί.. οὐην οηιηὶ ἰἰδογίαιϊο ροοοαηίοβ, 

οἵ πη ριαογθην ηιυϊάθην αὐἰζιηιν ᾿αθοηο8 ἐπ, δοθίογο, αἀϊαογηΐ αὐ [οἱ : Εάλπιο [ογα5 υἵγος, εἴ Ἐξ τάι:; 

οοπουηιαηλι8 Οὐ} οἷ5. «δὲς οἱ ἐξίϊ ρυιθδίϊοο ργοοίαηναηίο8, βίην ρΥαϊοαύυογο ροοσαίνηι. Ῥυϊοτα ᾿ 
δ ς6Πη ΠΙΘΡΟΠΥΠῚΪ θυ ἃ ΟΓΘΑῚΪ ροβϑιηΐ Θχργοβϑϑὰ [5586 Οχ Οὐ ΟΙ5. 1ΠΠ15 απ. ΘΟάΘ6ΠῚ 'π ἰθ6Ὸ 
Ιϑραηίαγ : Ἁμαρτίαν ἣν οὐχὶ λάθρα οὐδὲ ἐπαισχυνόμενοι πεποιήχασιν. ῬΕΘΙαΟ-ΒΆ 5115: Γἕοιχε τὸ θέρι- 3.23. πωπ 

΄σστρον ἐπίδλημα εἶναι θερινὸν, ὡς χαὶ περιδάλλειν δοχεῖν, χαὶ μὴ βαρύνειν ἐν τῷ χαύσωνι" ὡς καὶ ἐν τῇ 129’ 

Γενέσει μεμαθήκαμεν τὴν ῬΡεδέκχαν περιδαλλομένην τὸ θέριστρον. Ἠ]ΟΓΟΠΥΠΊΙ5 ρᾶ5. 43 : Παϑοηΐ οἵ 
{μογἹϑίγα,, χυίδ πο5 ραϊίϊα ροϑβϑιιι5 αρροϊαγο: χιο οδυοίιία 656 οἱ Ποθοοοα..... ΟΥ̓δοο θέριστρα : 
αὖ 60 χιιοά ἔη θέρει, Πο6 651, ἵπ, (ρβίαίο οἱ σανητναίο. σΟΥ̓ΡΟΥα ργοίοσιηί [οηιϊηαγιιηι. ῬΒΘΙΙΟ-- ς. τ. γι, 

ΒΆ51Π|5 : Εἴρηται δέ τισιν, ὅτι αἱ ἑπτὰ γυναῖχες, ἑπτὰ πνεύματά εἶσιν, ἃ μικρὸν ὕστερον ὃ αὐτὸς οὗτος "8Ί: 

προφήτης χαταριθμεῖσθαι μέλλει, ὡς ἐπαναπαυόμενα ἐπὶ τὴν ἐκ τὴς ῥίζης Ἰεσσαὶ ἐξανθήσειν μέλλοντα. 

Πνεῦμα σοφίας χαὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεύδείας, πνεῦμα φόδου 

Θεοῦ. Ἅπερ διὰ τὸ πάντας ἐχχλῖναι, χαὶ ἅμα ἀχρειωθῆναι, οὐχ ἔχοντα ᾧ ἐπαναπαύσεται ἀγαπητῶς, 

τοῦ χατὰ τὸν Κύριον ἀνθρώπου λαθόμενα, ποιεῖ τὰ ἀναγεγραμμένα. Ἠ]ΘΓΟΠΥΠΊΙ5 ρΡᾶ5. 49 ἰᾳΠίι Π ΠΟ 

81 γϑυθιΠΊ ἢξθο ἰΐὰ σοηγθγί : «δορίθηι Ἠγυίίογοςβ., τὰ ὁ8ΐ. 8θρίθην ηγαίϊ «ὁ Ῥ᾽γἱίμ5 βαποίϊ, 
(6 φιυῖθιυι5 ἵν, σοηδοηιοηίθιι5 ἑάθην ργορίινοία ἀϊοίιγι5 οϑΐ: Ἐχῖθί υἱγρα (6 γϑαᾶ!οθ [6886 ; πα. τις τ. 
οἱ 05 46 γϑάϊοθ δ᾽ι5 οοπβοθηαθί :- οἱ γϑαιίθβοθί ΒΡῈ Θυμη 5ρ᾿Γ [5 ΠΟΠΉΪηΪ, ΒΡΙΓ (5. 
ΒΔΡΙΘΏ [85 οἱ ἱπίθ]θοῖαβ., βρὶγ [5 ΦΟΠ51Π οἱ (ὈγΕΓΔΙη15., ΒΡ ̓  ΓΙ [5 ΒΟΙΘΏΓ1:5. οἱ Ρἰθίδι!5 : 
δὲ ᾿π]ΡΙ ΘΙ Θὰπ βρίγι 5. {πη γ]5. ΠοΙηΪΠὶ : ἀρργοϊοπαοη «68ιην χιιθην, ἡ 1ΘΠΊΡΟΥ͂Θ ([6-- 
βἰἀογαυογαμπί., φιΐα πιἰίιην αἰζιιην ροίογαπί ἱπυθηϊγθ., ἴηι απὸ (ίογπα ϑ8ἰαίϊοηιθ τοηιῖο-- 
βοογοηΐ. ἈΠἰπηϑαγογίαϑ υϑὶ πη ἢΠπ4, ἀγαπητῶς, ΓΟααΙΓΠΊ 6586. ἃ Η]ΘΓΟΠΎΙΊΟ παραφραστιχῶς ; 
φιοηι ηυμἰο ἰθηῖρογο ἀοβἰἀογ αὐογαηί. ἩΪΘΡΟΠΥ͂ Πλ115 ρᾶδ. 44, ἰπ νου θὰ 114, (ὐμ)ν αὐ μογῖέ 1)0- Ετα. ἡ. ἡ. 
φηΐγιι8 βογ 165 Πἰταγιιηη «δἱοΉ., 515 βου ῖρϑι : Εἰ ποία φιοί 5ογ6165 Πἰταγιηι ἰαυογὶί βριγ ζω γιαϊεϊὶ, 
βαηριΐηοηι ατίοηὶ υ]ογιιβαίοηι, ερίὶγἱίι, σοπιθιιβίϊοηῖβ. Οὐιοὰ οπῖηι ἰθὺ 68, ἰαταίιγ : φιιοά φγα- 

υἷι, δατυγϊξαγ δίς... ας ααΐπ 6 Ογοὶβ οχργοβϑᾶ δἰηΐ, ἀα ΑΓ] ΡΌβ56. πο Ρυίο. 584 4 

ἴᾳ56. αἰχὶξ Ῥβθιαο- Βαϑ 5, ϑδ θη] Ἠ]ΘΓΟΠΥΠΊ15. ὈΓΘΥ 6 Ρογβίηχ ῖ. Τϑρὶ ροίοβι Ῥβθαθο- 
ΒΆΒΙΠΠ5. ἰπς απ ἰρϑαμη Ἐβαΐα ἰΙοοιπ). ΒῈΒΙ πὶ ΖΘ 4 6. πο οϑί 4α]η ΠΙΘΡΟΠΥΠΊΙ5. μ᾽. 49 

ΘΧΘΠΊΡΙΔΡ αΓρουπι Πα οἰ ΟΡ Θομ]05, οαπὶ {Π|4, 7 τὸ φιὶ οοη) πσιεἰ ἀοηυιι αα ἀοηιμηι οί. Ε-α. ὅ. 8. 

Ἰΐα ἱπίθγργθίαγοίαγ : ὕμαία ἱγοροϊοφίαηι οοπίνα Ἰιγοίϊοοβ φιϊάαηι ᾿ος αοίνηι αὐ δι Γαηίμιγ...... 
οἱ αὐαϊιηέ 5ι αἰϊὶ5 τογϑὶς : Αὐαϊία ἤθο, ἀπιοο5 ἀΟπη5 978000, οἱ ΓΘΒΙ 411 ἀΟΠῚ015 [5Γ89], «αὶ ἘΠῚ 3. 9. 
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ες 5. ὃ. 
οἱ 1οο. 8. 
εἰ 29. 6. 

δ. τῷ, πιῶ. 

τ6ῦ. 

5. 
ἐδ 

ΧΧῚΥν ΡΕΆΖΞΕΑΛΤΙΟ. 

ὩΟΠΊΪΠΔΠΊΠΐ ἐπ Ἰο αΠ., οἱ ομηηΐὰ γθοία ΡΟΡυ γ {{15, αὶ ἐΠΠοδ(15 ΒΙ0 ἢ. ἰῃ Βα ησ.ΪΪ θι15,, οἱ 
ΦΘΡΌΒΆ ΘΠ ἴῃ Πἰ Ζυδίθ. 75 ἀθηῖο5 ἀοηιῖδιι5, τὰ 65. ἀοφηιαία οοη)ι πηι ἀοφηναί θιι5 : φυῖθιι8 
ατοϊίιγ ρογ ϊοϊαηι : ΝΟ] 6 ΘΠ ΓΘ ἴῃ ἀΟΠΊΟ ΤΙΒᾺΠῚ : η6 ϑέργα ᾿ιπααηιοηίμην ΟἸυ 8 
φιιοα ἀροϑβίοϊιι8 Ῥανίυι γοϑιιῖ., οἱ ἴη χιιο ἀοδιογαηί «αἀϊἤοαγο αἰγιν., αὐ φοηίιηιν., ἰαρίαος 
ῬΥοίϊοβο58 : 6 οοηίγαγιο φαϊβοοηί ᾿ἰφηα., [ηυιην. οἰἰριίαηι. ἈἀΒΟΡΙΡΊπηι5 ατοδ αὖ οαπὴ Ηἰδ- 
ΓΟΠΥΠΊΪΔ 15 ΡΟΒϑιηΐ ΠΟΙ ρΡ ΓΑ. Τί ᾿σῚ αν ΘΔ 65} ΡΓΟΡΠοίς γοῦθὰ Θχρίαηδί Ῥβθααο-ΒΆΒΙΠῈΒ : 
Δυνατὸν δὲ τῷ φιλοπόνῳ κατὰ ἀναγωγὴν ἐπὶ πλεῖον ἄγειν τὸ ἀπὸ τὴς προφητείας γρήσιμον. Δύναται γὰρ 

οἰκία ἑκάστου νοεῖσθαι τὰ δόγματα..... “Ὅσοι οὖν τὸ τῆς πίστεως δόγμα, ὅπερ ἔχει θεμέλιον χαὶ ἀρχὴν τὸν 

Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, δόγμασιν ἀλλοτρίοις καὶ ξένοις τῆς θεοσεδείας ἐπισυνάπτουσιν... εἶ δέ τις ἐποι- 

χοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσὸν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, χαλάμην... ὃ Μιχαίας 

χαθαίρων τὰ οἰήματα τῶν καταγελάστων, Ἔν Γὲθ, φησὶ, μὴ μεγαλύνεσθε, χαὶ οἱ ἐν ᾿Αχαρεὶμ. μὴ ἄνοιχο- 

δομεῖτε ἐξ οἴχου κατὰ γέλωτα ὑμῶν. Καὶ πάλιν ὃ αὐτὸς ἐπιπλήττων μοχθηροῖς διδασχάλοις, φησίν" ᾿Αχού- 

σατε δὴ ταῦτα, οἵ ἡγούμενοι οἴχου Ἰαχὼδ, καὶ οἱ χατάλοιποι οἴκου ἸΙσραὴλ, οἱ βδελυσσόμενοι χρίμια, καὶ 

πάντα τὰ ὀρθὰ διαστρέφοντες, οἵ οἰκοδομοῦντες Σιὼν ἐν αἵμασι χαὶ Ἱερουσαλὴμ. ἐν ἀδιχίαις. Ῥοραάο- 

ΒΑΒΙΠ1Ὰ5 : Οὗτος [Ἰουβὰλ] ἦν ὃ καταδείξας ψαλτήριον χαὶ χιθάραν. ΗΙΘΡΟΠΥ ΠΊ15 ΡασῚΠᾶ 5611 ΘΟ ΠῚ Πἃ 
51 : Ποφιῖγι οἰΠιαγαην οἱ ρϑβαϊογυν Οἰι} 115. ὙΘΡΟΥΙΟΥ 68 «οι αὶ. ΤΠΘΓΌΠΥ 115. ΘΟ ΠῚ Πᾶ 
ΘΔ6η), Ομοά αἰΐοην ρΥἱηνιηη, ἐθηυριι58 ᾿υυηιαη βαρϊοηίϊ. χιαηάο ον οι ριιογϊίϊαηι, οἱ αα 
γαϊὶοπαίοηι τ θηΐηυιι5 «ἰαίοην., λα ἴηι δον ρίιν 18 ἐπ οἰ ἐἰγαίνιγ, ἡνία ἐοϑ[Ἰηνοηῖα ἀούογ6 Ἠ03 
Ῥοίογιη " (6 χιῖδιυι5 οαοηιρίϊ οαιιϑα ροποηία επί μαῖα : ΝΆ Π6. τη (6 ΠῚ ΡΓΡΟΡΠΟία5. δέ, 
Μδπη6 Θχδι 65. ΟΥ̓ ἰΙΟΠ 6 ΠῚ ΠΊΘΔΠῚ ; ΠΊΔΠ6 ἀϑϑιβίαπῃ {10], οἱ γίάθθο. Εἰ, Π6 ποοίθ οοπϑαυγσοί 
ΒρΙΓΙ 5. ΠηΘι5. Εέ, Πρθιιθ, Πθι5. Πηθιι5, δ (6. 46 [ποθ υἱβῖίο. Εἰ. Ιῃ πηδίας[ηῖ5. ἰπίογ- 

ΠΟΘ ΠῚ ΟΠΊΠΘ5 ῬΘΟΟσδίου 5 (ογγ - αὐ ἀἰΒρογάογοπὶ 46 οἰνιίαίο Ομ ΪΠΪ ΟΠΠΠ65. αἰ ΟρΘ6- 
ΓΔηΐαΓ ἸηἸαυϊαίθ πη. Εἰ ἴηι αἰΐο ἰοοο, Ἀα γϑβρογαμῃ ἀθπηογ ἰ ἐν ΠΘίι5, οἵ Δ πηδί αι [ΠΠ1Πὴ 

18. Ῥϑθιιάο-ΒΑΒ,}15, Ἵνα δὲ ἔτι μᾶλλον ἡμῖν τὸ τῆς πρωΐας ὄνομα τρανωθῇ, ὅτι ἣ ἀπὸ 

σχότους ἐπάνοδος, εἴτε τοῦ χατὰ τὴν ἐχ τῆς νεότητος ἀλογίαν, εἴτε τοῦ ἐχ τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ 

ΝἝῚ 

Ν ταῖς ψυχαῖς ἐγγινομένου, ἣ πρώτη εἴσοδος εἰς τὴν ἀλήθειαν πρωΐα λέγεται. Συνάξεις δὲ τὰ πολλαχοῦ 

τῶν προφητῶν περὶ πρωΐας, ἢ περὶ ὄρθρου, ὑπὲρ τοῦ τῇ τῶν πλειόνων παραθέσει φανῆναι τὸ προχεί- 

μενον: οἷον, Ἀπέστελλον ὄρθρου τοὺς προφήτας" καὶ τὸ, Πρωΐϊ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς μου" καὶ τὸ, Πρωΐ 

παραστήσομαί σοι, χαὶ ἐπόψη με’ καὶ τὸ, ᾿Εχ νυχτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σὲ, ὃ Θεός" χαὶ, Ὁ 

Θεὸς, ὃ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω " χαὶ τὸ, Εἰς τὰς πρωΐας ἀπέχτεινον πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς" 
καὶ τὸ, Ἑσπέρας αὐλισθήσεται χλαυθμὸς,, χαὶ εἰς τὸ πρωΐ ἀγαλλίασις. ΟΓΑΙΠΘΠ] ΘΠ 400 ΙΟοἃ 

ΒΟΡΙΡ ΠΤ. ΓΘΙ ΒΓΕ [ΕΓ 4 54115 ΘΟΠΒΙ ἀθγανουῖξ,, 15. ορίπον, 1 αἰϊπὰ 6 αὐεθοῖβ ΘΟηγ δ 6858 [ὰ- 
ΟἾΙΘ [δι θθ αν. ΝΝοίδη πη οΟὈϊίον, Ῥβθιαο- ΒΑΒ.ΠπΠῚ οἰ πη ἘΠΒΘΌΙΙ ἴῃ ῬΒΔΙΠΊΟ5 ΘΟΠΊΠΠΘΠ ΓΙ ΠΠῚ; 
αἵ ὙἹα]ΠΊ.15, ΠΟ ΙΟ6Ὸ ἢΐο ΘΟΠΊρΙ]α556 : 48Π| ᾿πδ 4 Ἰ18Π} ᾿π οΓργ οί ΠῚ ΓἰΪ ΟΠ ΘΠ ΒΡ  Θη(οΓ 
ΡΡΠαἀθηίθγαι8. ον ΐ ΟΡ(ΪΠγ15 ᾿πίθρργοθ ΗΪΘΓΟΠγ 15. {ΠΠῈΠῚ ΟΠ ΠῚ ΡΘΕ ΙΒ πη πη οὶ - 
Ρίογο πη Ῥβθα(ο- ΒΑΒΠΠ πὶ ἑαηΐα ᾿πορίϊὰ ἀθοοθαί. ΗΪΘΓΟΠΥ ΠΊι5 ΘΟΙατηηὰ {{146π| 51 Μῶο )ιαία 
ἐπείογαην αοοϊϊ586. ροριίο Τιαιογιηι οι 1 οβραβίαπο οἱ Τιίο Ποπιαπὶς ργίποὶρίψιις, αι 
αγώοα χιαηι Γαΐϊηα παγγαΐ Πϊδίογϊα. Οιοά φιιάοην οἱ ερὶγιμα  ἰογ μοάϊ6 φιοχιο ραΐϊινίιι)", 

ϑι 5 6γ{68 ἨΟΉ, [αηιθηιὶ ραηῖβ, Ἡθηιιο 5ἱζϊηυ αι, 564 [απιθηι αὐιἀϊοηὶ 56γΥηνοηῖβ5 1)6]. Ῥαθιαο- 
ΒΑ51ΠῈ05 : Ταῦτα χαθ᾽ ἱστορίαν δυνατὸν τυχεῖν τῆς ἐξηγήσεως ἐπὶ τῶν χαιρῶν τῆς ἐσχάτης πολιορχίας 

τῶν ᾿Ιουδαίων, τῶν μὲν εἷς αἰχμαλωσίαν ἀπαχθέντων..... τάχα δὲ χαὶ ἣ ἀληθὴς νέχρωσις οὐ διὰ λιμὸν 
ἄρτου, οὐδὲ διὰ δίψαν ὕδατος τούτου τοῦ αἰσθητοῦ, ἀλλὰ διὰ λοιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου. Ῥαρααο- 
ΒΔ 51}1π5. Θοάθιη ἰπ [000 5Ϊς Ἰοχαϊίιν : Ἐχεῖνα λέγομεν ὅτι οἵ διώκοντες τὸ μέθυσμα... τοῖς δὲ ἔργοις 

Κυρίου ἐμδλέπειν μὴ ἀνεχόμενοι, διὰ τὸ φιλήδονοι εἶναι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, αἰχμάλωτοι γίνονται καὶ 
ἐπιχείριοι τοῖς ὑπεναντίοις. ᾿Αλλὰ χαὶ πλῆθος ἐν αὐτοῖς νεκρῶν ἐγενήθη διὰ λοιμὸν, καὶ ὕδατος ἀπορίαν. 
ΠΙΘΓΟΠΥΤΏΙΒ ΠΊΔΠΙ[Θδίρ γθϑί!ρ! 15 Π|566 1 ἰΠ5ἰβίθηϑβ, 516 βου ρδί( 60]. ὅ9 : Οἱ βμγΥϑαογηΐ πιαάη αὐ 
βεοίαμα!αηὶ βἰοογαηι, οἱ ρον να βθγιηΐ ἴηι. οὐγϊοίαίο τιϑηιι αἰ τ οβρογαηι, οἱ υοἰιρίαίο αο ἀοἰϊοῖϊϊς οο- 
ὁπ ραϊὶ, ορτι5 ])οηυϊηὶ γοϑρΊο6γ6 ποἰ μον, τος Ορογα πιαμιιηι ο7ιι5 οοποηιρί αὶ ξυιηΐ : ργορίογοα 
ἀμοίὶ βιεέ ἔπι δαρίϊοϊίαίοηα. ...... οἵ ἐη ἴρβα σαρίϊουϊίαίο [απῖὸ ρογίογιιηί αὸ αν 51{ἰ, ῬοΡοὶς 

148. πιιπηὶ δὴ ῃ-" τὸ ΕἸ -“΄΄ τ “εἶν ΕἸ ΄, ΕῚ 7 “ΡΣ 3 δ Ῥβθααο- ΒΑΒ. 105 516: Οὐ γὰρ δὴ ζῶόν τι ὃ ἅδης, οὐδὲ δύναμις ἐπιτεταγμένη τοῖς ἀποθνήσχουσι, κατὰ τὴν 



ΡΗ Δ ΕΛΊΤΙΟ. ΤΧΥ 

μυθοποιίαν τῶν ἔξωθεν. Π1Ὰ 11 Π1[6ν ἨΪΘΓΟΠΥ ΠΉ15.. ΟἸ 5 51 ἢ: ΘΟΙ πὰ ὅϑ : ΠΗ {6Υηιι8 αἸιίοην 
απϊηιαηι ἰναῦογ6 αἱοὶίνι", ΟΉ. φιιοα απϊηναὶ 51}, }υια ἴα οΥΥΟΥΘην φιογιηνάαηι. Ῥϑοα(ο- ΒΑΒΠΠῈ5 : 5 
Δεθέντες χειρῶν χαὶ ποδῶν οἱ χαταδιχασθέντες ἐχδάλλονται εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον. ΤΙΘΙΓΟΠΥ͂ΠΊΙ5 ἰὸς 

00]. ὅϑ : ζὈπυῖνα χιοφιο οαπῶ ])οηιϊηῖος., τϑβίθην ποη, ᾿αῦθη5 μι ρίϊαίοηι,, οἱηοίιι8. ροάϊδιις 
αὐ πιαρῖδιι5 67) ἸοἸίυνγ" ἦη. ἱοη μοῦ γα 8 θα ΟΥογ 65. 510 ΡΡΟΒΘααΪία ΠΙΘΓΟΠΥΠΊ5 : Εἰ Ποηιΐηις5 τοηϊΐ. 
τ 1ν8. φιυὶ 6γαη] ὑπ. οἱπουι 5 αἰοογ 6, Εαϊίθ, οἱ χιιὶ υογϑαθαηίιν" ἔπ, ἱοποῦγὶβ, Πουοίαηιϊηὶ. Οὐ 

γουθὰ πᾶπα ἀα 0} 16 Θχ ργθϑδὰ ΠΌΟα 6 πη: ΘΧχ ΟὙΟΙ5 118, Δυνατὸν μέντοι γενόμενον δέσμιον ἁμαρτίας 5. 17. πνέν. 

ἀκολουθῆσαι Χριστῷ τῷ ἐροῦντι τοῖς ἐν δεσμίοις, ἐξέλθετε, χαὶ τοῖς ἐν τῷ σχότει, ἀποχαλυφθῆναι. 7." 

ἩΠΘΡΟΠΥΙΠΠ5. θα 6Πὴ 00]. ὅϑ : “Τοἰηορίιοὶ φινοχηιθ οἱ «υιάα8..... ΡΟΥθγ 6 ϑιιβροηάϊο, ριυιζατιίος 
ηιαίνηι οοηβοϊοηϊ ργϑθηῖ ηιογίθ βηϊγὶ. οἱ Ἡλι 6556 ροβέ ηιογίοηι. ῬϑΘα40-- ΒΆ51Π1π|5: Ἂγις χϑίάρρι. 
τόφελ καὶ ᾿Ιούδας..... τὸν δι’ ἀγχόνης θάνατον τοῦ αὐτομάτου προετίμησαν. Οὐκ ἂν γὰρ πιστεύοντες περὶ 

τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἀπηγχονίσαντο. Ἠ!ΘΙΌΠΥ ΠΊΠ5 (0]. δῦ : “παία ἱγοροίϊοσίαγι απΐο )αηι ἀἰϊαϊηιιι5. 
χιιοά Ξαοογαἀοίο5 ἐπ γ 658)" ἑαθογηαοιυνίιγ, 1)οὶ. πο, ἀοδοαμέ οἱηιι δῖθογο οἱ βἰθογαηι. Οπῖθιι5 
πις ααἀάϊηιι5., φιιο Ναξαγι(δὶς φιοηιο ργ(δοορίιην 811, φιυνὶ 56 βαποίβοαηπί ])οηλῖηο. ὑ{ οὐϑυι))} τ. 
οἵ 5100 γὙαη1, οἱ ΟΉλη6 πιο (6 τιυῖ8 65. ποη, δὶθαπέ π66 οοηλθάαη!., Ἠ6 τπυαηὶ πιϊἀοην ραβϑδαι, 
εἴ αὐοίμιηι ὁ; υἷπο. δο( οἱ ἴῃ, ΡΥγουογθϊὶς ργωοὶρίίι" : Ῥοίοη(65, {αὶ ἱρᾶοαηαὶ βιιηΐ, νἱ μαι ΠῸῚ ἢ 
ὈΙρθαπί., π6., ουπη ὈΙΘΡΙηΐ,, ΟΠ νβοδηΐιιν βδρίθηί. Ῥβθιο-ΒΆ 5115 : Καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀπαγο- 5.55. κῶν. 

176. 

- δ 17 «ἤπ1. 

ρεύει ὃ νόμος εἰσερχομένοις εἰς τὰ ἅγια, οἴνῳ χαὶ σιχέρα χεχρῆσθαι" καὶ τοῖς χαλουμένοις Ναζωραίοις..... 

χαὶ ἐν ταῖς Παροιμίαις ὃ Σολομών φησιν Οἱ δυνάσται θυμώδεις εἰσὶν, οἶνον μὴ πινέτωσαν, ἵνα μὴ πίοντες 

ἐπιλάθωνται τῆς σοφίας. ἨΪ]ΘΙΌΟΠΥΠΠΙ5. ΘΟΙαΠηπὰ ὅθ: Εἰ ἐπ αἰΐο ἴοοο ἰοηίηιιϑ: Ἰ)ΟΙΏΪΠΘ., Π6 ἴῃ Ρεαὶ. 6. κ. 
[ΓΟΓΘ (0 ΔΡσἃ5 Π1Θ. ΠΟΩῸΒ ἴῃ ἰΡὰἃ (ἃ ΘΟΓΡΙΡΙἃ5. Εἰ υἱδγογηηῖαβ : ΟΟΥΤΙΡΘ ΠΟΒ, ὑπᾳιῖξ, εν. το.571. 

Τ)ΟΠΊΪη6, ὙΘΡΙΠη ἃ ΠΊΘΗ ἰπ 7πᾺ6 1010. οἱ ΠΟ ἴπ {ἙΓΟΓΘ. ΖΚ ΟΥ6 ανίθην ])οηΐλιι5 αἰϊολίινιγ", ἨΟΉ, 

φιοά βινηιαηῖδ ρογίιγ δαίοηῖδιι5 φιὐ)αοοαί..... ΘΟ 58ὶ6 αὐΐοην ἡναγι8 αι οαίοπαϊίιγ", τοὶ 
οἰουαίνν" ϑιρ6 7 ροριυίηιν ροοσαίογοηι, σοῦ ἰοφιλίγ ἠιαηὶ[ο8{{π|8.: ΝΙΔΠιΙ5. ΘΠ Τ)ΟΠΊΪΠΙ (ΘΕΠ6 10 
Πη6. ὕϊπιαο οἱ αἀϊαθοίνι5 βοϊθη5 ροίδηίοηι ἡιαηι, [)οηιὶηὶ, οἱ δγαο]υλιηι χυιοι την 67 5158 φοπίϊθιι5 
γϑυοίαίζιηι 65:, αἰοὶί αὐ Ποηιϊηι, : ΜΙ 6. πηδηιπ (πᾶπΠ1. οἱ (Δ Πη 96. ΟΠΊηἶὰ (188 ἢ), ΗΒ 
ἴῃ ἴδοϊθπι ὈΘηΘα ΙΧ ες {Π0|. Ῥαθι40-- ΒΆΒΙΠ 5: Οὐδὲ γὰρ πάθος Θεοῦ, οὐδὲ αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ αὐτοῦ συμύε- ᾿Πρρ νοις 

θηχός... κατὰ τὸ εἰρημένον, ὅτι Ἔν θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτοὺς..... ὅτι ᾿Γότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ Ρ».5.5.}»15. 

αὐτοῦ" χεῖρα λέγων τὴν χολαστικὴν δύναμιν, χατὰ τὸν Ἰώδ Χεὶρ γὰρ Κυρίου ἣ ἁψαμένη μου ἐστὶ, καὶ ἐν «χοῦ. 19. 

τούτῳ τοῦ διαόλου χεῖρα λέγοντος ἐν τῷ χαιρῷ τῆς κολάσεως" Οὐ υἱὴν δὲ, ἀλλὰ ἀπόστειλον τὴν χεῖρά σου, ἘΣ δ 

χαὶ ἅψαι τῶν ὀστῶν αὐτοῦ. ΠΙΘΙΟΠΥΙΊΙ15 (0]. 61 : Εἰ «ϑγαίιαην., ροβίφιαηι υἱάϊί Π)οηηϊγιίηι,., οἱ 

αταϊυϊέ υοσθην 671,8. ἰοΥὙαΉὶ οἱ Οἱ" θγ 6ηι 6586 56 (ϊοϊί. ῬΒΘαΟ-ΒΑ 515 : ᾿Ἐπεὶ χαὶ ὃ ᾿Αὐραὰμ., ὅτε 6. τ΄ πῖον. 
ὥφθη αὐτῷ ὃ Θεὸς , τότε ἀναγέγραπται εἰρηχὼς τὸ, ᾿Εγὼ δέ εἰμι γῆ χαὶ σποδός. ΠΙΘΓΟΠΥ͂ΠΊ5 (0] 69 : ε ἢ ΤΣ 

ΕΥφο 5ϊοι ργο[μπάιιηι, ἐμ [δγηπιίην εἰ φηὶβοαί ; ἐία δα οοἰϑινηι ϑιργα οοἰο8 ἐμέο φογ 6 ἀθὑΘΉγι8...... 57. 
Οιοά κἰἰγιηηιιθ αὐ {μριην ρον Γἴηοὲ Ὠιογ 5 Το υϊηϊ οἱ ἀϑοοηϑἱογῖ8 : ΟἿ ΘΠΪ]ΠῚ ἀθβοθηαῖξ, ᾿Ρ86 Πρλ.Ά. το. 

οϑί αἱ οἱ ἃβοθηα!. Εἰ ἐμ «1ροϑβίοϊο ἰοφίηνις - ΝΘ ΟἸΧΘΡΙ5. ἴῃ ΘΟΡ6. πο : Ο.15. ἀϑοθπάθί ἰῃ Ἐς Ν 
οὥίαπι ἢ Ποο ὁδί Οἢγ δέσμη ἀθάμποθγα; αἰ, Ου͵5 ἀθβοθηάθί ἴῃ ἃ βϑιτη 3 Ποὺ οϑί ὉΠνἸδίαπη ἐθ 
τοί 5 τοάθοογθ. Ῥβοθᾶο- ΒΑΒΙΠΠ5.: Ἢ τάχα βάθος σημαίνει τὰ χατώτατα τοῦ ἅδου, ὕψος δὲ τὴν ΜΕ ΤΥ ον 

ὑπερουράνιον χώραν, ὡς ὃ ἀπόστολος ἡυῖν παρίστησι λέγων" Μὴ εἴπης ἐν τῇ χαρδίᾳ σου, τίς ἀναδήσεται εἰς 198. 

ὯΝ 

τὸν οὐρανόν ; τουτέστι Χριστὸν καταγαγεῖν ἢ τίς καταδήσεται εἰς τὴν ἄδυσσον : τουτέστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν 

ἀναγαγεῖν. ᾿Κπεὶ οὖν ὃ καταδὰς αὐτός ἐστι καὶ ἀναδὰς, τὸ εἰς βάθος καὶ εἰς ὕψος σημεῖον περὶ τῆς χαθόδου 

ἂν εἴη λεγόμενον τῆς τοῦ Κυρίου χαὶ ὃ ἀναδὰς αὐτός ἐστιν ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν. ἨἩΟΓΟΠΥΠΏ18 

0]. 70 : Εἰ ποὺ ποίαγανιν φιιοὰ “εἰς γοσο ἱηιριϊϑϑῖηιο ποίθηίο 81 σημην Ροίογ6., 86 γΥη10 ρ}70- 

ρβιοίϊοιι5 αὦ ἀοηνιηι Πλαυϊά..... οοπυογίαίι. Ρβοιάο- Βαβι - Οὐ γὰρ εὐλαδείᾳ τινὶ παρῃτεῖτο τὴν 

αἴτησιν τοῦ σημείου ὃ Αχάζ..... ἀποστρέψας γὰρ τὸν λόγον ἐπὶ τοῦ Δαδίδ, οἰο. Θυ ΓΘίοΓ( ΠΙΘΓΟΠΎΙΏΙΒ, 

60]. 71, 46 Ρᾳ6}1ἃ ουὐα5 Πέ πηδπίϊο ἴῃ Πϑαίθγομομηῖο, οἱ 46 Αθβὰρ, δὲ ᾿ρ58 {ιοαᾳ6 6 αὐεθοὶβ 

ΘΧΡΓΟβϑὰ 6558 ΠΘσϑΙΪ ΠΟη ροίθϑί. Υ 6Ε11πΠ| ΘΟῃ ὉΓὰ5 υδί[ηἃ ΟἸΠῚ ΟΥθΟΪ5. πη}. 201. ΠΙΘΓΟΠΥΠΊΙ5 
οΟ]. 76 : Ουΐάαηι ργορ]ιοί β5βαηιν βξαποίαηι Μανίαηι ἐπίογ ρΥοίαηίιν", χιαηι ΡΥΟΡ]ιοίγ) [1886 ΟΊ) 

ἀυιδύιιηι 65: : ἴρβα οηῖηι ἰοφιυίιν ἐπ, Ευαηφοϊίο : ἘοΟΘ Θηΐ ΠῚ ἃπη0 0. ὈΘαί 1 Τη6 (ΠοΘηΐ ΟΠΊΠΘ5 
σοπογαίοηθ5. Ῥβθυαο- ΒΆΒΠΠ15: Ὅτι δὲ προφῆτις ἣ Μαρία... οὐδεὶς ἀντερεῖ, μεμνημένος αὐτὴς τῶν 

ΤΟΝ, Ἰ. Ε 

7. 12.Π|1}}. 

' 99. 

8. 3. πιιπι. 

«208, 



7ις.1τ. 48, 

8. το. παρ. 
“αιϑ8. 

{ἱχι. 

Τεςο ᾿πίοτ- 

Ῥτγείαλτο- 

ΠΟΠῚ σα Ρὶ 115 

Φ. Οὐγ. 4. 

ιῦ. 

ΠΡνίὰ. ς. το. 

γ2. 

Ἔπα. κι. νή. 
ππι. 32. 

ι.«τὖ. πηι. 
εἴ 95. 

ἐΧΡῚ ΡΕΔΜΕΛΈΙΟ. 

ῥημάτων... Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μαχαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. ΗΙΘΓΟΠΥΠΊΙ5. 00]. 82 : 2700 8εἴγ6 

αοὐοίϊ5, φιιοα τππαφιίριιο 960,8 ργΟΡΥῖο5 σοηϑίαί ἀθ08. οἱ (6 οἱτογιηι βαἰιίο ηιογίνος5 86ῖ- 
βοϊ(οίμγ. ῬΕΘΙ4Ο- ΒΔ 51}|5 : Ἰκαστονξ θνος τῷ ἑαυτοῦ θεῷ προσάγει τὴν περὶ οὗ βούλεταιμαθεῖν ζήτησιν... 

γεχροὺς γὰρ θεοὺς ὑποθέμενοι, αὐτοὺς ἐπερωτῶσι πε ερὶ τῶν ζώντων. Εῤ 4}1ἃ 1ἃ ΒΘΠῈ5. ΟΟΠΘΘΓΘΙῈ ρὰ- 

ΓΑΥΘΡΆΠῚ:; 5664. ὨΪΠ1] ΟΡῈΙ5. 6556. ΔΡΒΙ ΓΟ, ΟΠ] ΟΧ 4|1α{15 (ΘΕ! ΠΊΟΠ]15. 58 {15 ΒΌΡΘΟΡΖΙΘ οοηβίοί 

τ]ὰ ἃ ΠΙΘΓΟΉν ΠΟ 6 αἸΟΙ5 ἃ Θοηγθιβὰ δι ΘΧρ ϑϑᾶ 6556. (απ ἰρσίίαν (ΟΠ) ΘΠ( ΠῚ 
ΘΕΠῚ 411 ΠΟΠΊΘη ΒΆ511 ργωίουί., πο πογϑΡιί ἨΙΘΓΟΠΥ ΠΊΠ5. Π6Ὸ ΟΓΘΑΙΠΙΪ6 5ιΕ ΟΟπηηγθηία 
ΒΟΓΙΡΙΟΓΘΠῚ ΗΘ Δ ηἃ αἀτῶοθ γα 1556... ΡΓΩΒΘΡ ΓΙ ΠῚ ΟἸΠῚ ἴῃ ΠΊΔΠΙ 15. ΟΠΊΠΪΠΠῚ Θϑϑθηΐ 

ΟΟΙΠΠ]ΘΠ(ΔΓῚ σιῶοὶ, ἀπ [0118 ὨδατὶΓ ροίθγαΐί, σοί πθιίθι ἃ ἃἰΐίθιο 4α Δα ἃ ΠΊ 50 ΠΊΒ556 
Ραίαπάυ5 οϑί. Οὐᾶγθ, αἱ τὶ πάθη νἱθίαν, ἀπ Ὁ] Υἱχ ρμοίοϑί ααὶπ αΐθγααο οἱ Ηϊθρο- 
ΠΥΠΊΠ5. οἱ (ΟΙΠΠΘ ΠΑΡ ΒΟ ΙΡίοι θᾶ 418 ΘΧΒΟΓΙΡΒΙΠΊ115 Ιοσα ἃ1}0 ἘΠΒΘΌΪΟ 5 Πηβουῖ, ΄υδπάο- 
4αϊάθπι 6] 15 ἴῃ ϑαϊΔΠ} ΘΟΙΠΠΘΗΔΡΙΟΒ. ἃ αἰ ΓΟ] 6. ΘΟΙΠΡ Πα Ο5. 6556. Αἰ Π46. πουπλα5. Πα 
(ἀτηθη ποίδίιπη γοΐο,, βου ρίογθιη (Ομ ΠΊΘ (ΓΙ ἃ ΗΙΘΡΟΠΥΠηΟ ἴῃ 60 αἰδβίάθγο, χαρά ἢΠ6 Ἐπ- 

5001: ἰγΓασπηθηΐαᾷ ᾿π 51} (ΟΠ) θη ἃ 11 ΠῚ ἃ γὙΘγθαΠῚ ἰΓαηδίθγαί : ΠΟ γθγῸ ᾿ἰἰᾷ ΒΘ πὰ 
μηρία, αὐ οὰ οἱ ορδη6Ἃ0. οἱ δάθηςο διὰ 4ιρατηγη06.0 οἰΠοϊαί. Ἐκ α θ15. οαπηΐθιι5. οο]- 
ΘῈ Πἰοθί, θαμη, 4] ἱπηρου δοίαμη. {ΠΠπ|Π} πη ᾿βαϊαπη (ΟΠ ΠΙΘ (ΓΙ 1} βου ρ5ι(, τη χ᾽ πηδπὴ 58] 

ΟΡΟΓΪ5. ρα 6 ΠῚ ἃ 56 010 δὰ γϑυθιη πη ςδί Πη 6556. Οαοὰ ΘηΪ πὶ ΠΟίδΥΙΠΊ1Π5 51Π|{0 ΠΊ 
[556 ἃ ἨΪΘΓΟΠΎ ΠΟ 6. ΘΟΠΊΠΊΘη(Α 5. ἘΠΒΘΌΪ, 14 4πΟ4π6 ργίθι οείθγα 5101 δαμηϑιί ἢΐο 
Ρἰασίανιι5. ΟἿ15. ἁπίθιη ΓαϊαΓ5. Θϑί [ἃ ΠῈ ΠΙ 115 ΓΘΡΠη «δ πηδίον, αἱ πηασηιπὶ Βαβι πὶ ἰοΐ 

ἃ ἰδηίοῦ ΠῚ} [ΓΓΟΓ ΠῚ) ΓΘΙΠῚ ΘΧΙΒι Πη6 3 
62. Τοιηθγα ποθὴ ἰαἰΐ, φαοα ποίαν] Π}}5 8 δ η(0 ἃπίθ. παπη. 66, ἃποίογοῃ ᾿πηρογίθοί! (οπη- 

ΠηΘΠίδΡΙΪ 6 γΑΡΙΟΓΕΙΠῚ 5ΟΓΙΡΙΟΓ ΠῚ [ΓΘ ΘΉ 5. ΟΡῸΙ5. 5 11ΠῈ ΘΟΙΏΡΟΒ 556. Εἰ φυϊάθῃ θᾶ ϑϑί γϑῦ- 
ΟΡΠῚ δίαιιο βοηςθη [Ἀγ 1ΠΔ ΘΟΠΙΌΒΙΟ η΄ ἤος ΟὈΠΙΠΘΗἰΑΓΙΟ., ἰΙη 116 5 ΡῸ θαίθπι ϑουρίιατς 
Ιοοὰ 5 ἃ (6 ἃ ΔΠΊρΡΠ15 ΘΧΡΙΟΔηΐαν", τί φα48Π| 4185] ἱπηροία [πῃ Θ᾽ 5] 01 ΒΕ ΒΡ Ι οἰ ΟΠ 6 ΠῚ 
δααποί! βιπηι5. 1{ἃ ἀΐΘ Π 6586. 4185 ΘΧ Ιρ50 5110. 500} 10] Π}115 ΘΧΘΙΠρ]ἃ Θυιἀθηίθι ΡγοΟ δηί. 
ΒΔ51Π1 ἰσταν Πρ. διηΐ 6 ΡΓΪπηἃ ΟΓΑίΙΟΠ6 ἰῇ 6] Πηϊ1Π} : Τοῦτο γάρ ἐστιν ὅ φησιν ὃ ἀπόστολος, ὅτι 
“Ὅσον ὃ ἔξωθεν ἄνθρωπος. διαφθείρεται, τοσοῦτον ὃ ἔσωθεν ἀναχαινοῦται. Καὶ τὸ, Ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός 

εἶμι... Ἔχ γὰρ τῆς παχείας τροφῆς οἷον αἰθαλώδεις ἐναθιμμιόδεις ἀναπεμπόμιεναι, νεφέλης δίχην πυχνῆς, 

τὰς ἀπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγγινομένας ἐλλάμψεις ἐπὶ τὸν νοῦν διαχόπτουσιν. “06 οηΐηι 65: φιοά αἱΐ 

ροβίοϊιις5. φιοΐ Οπδηΐαπη Θχίθυ ΠῈ5. ΠΟΠΊΟ κοι. Ὄπωι (απίι1Π} ᾿πίθγηι5. γοηογδίον. Πθηι 

ἐἰα : απ 1π|ΠἸΡΠ]0 1. ἔπη ΡΟΐθ ἢ 5. 501η -... ίαπι {εἰ φίποβω ψιάαιι οαϊναίαίοη65 6 ρῖησιὶ 
αἰϊηιοηίο ὀηιῖ55.6. θη 86 πιδὶβ ἐπϑίανγ τη [ϑαην απϊηι α δ ίγιίι βαποίο {ἐγ αἰϊοποηηι ἰηίογ- 
οἱρτιη!. ἨφΟ 5101 50 Πη51} ῬΒΘΙ(Ο- ΒΆ511|5.. οἴιπη πο ργοίανοίαγ ΠΠπα, υ]ο) μπΐμην δέ οἰζυηι οἵ 
βοἰοηνηϊίαίος5 τοϑίγα8 οὐϊέ απίηια ηϊοα. Οα]ῃ οἱ ἃ|1ἃ 86} 1οἱ ροβϑαπί 6 βθοιπαᾶ ογίοηθ 46 76]8- 
Πἷο.. ὉΡῚ 5ῖ0 Ἰθρι[αν 5} ἤηθηῃ : Οὐ μέντοι ἐξαρχεῖ χαθ᾽ ἑαυτὴν ἣ ἐποχὴ τῶν βρωμάτων πρὸς τὴν ἐπαινε- 

τὴν γηδρεῖτοις ἀλλὰ νηστεύωμεν νηστείαν δεκτὴν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ..... Ἀπὸ μέντοι τῆς ἐν τῷ κρύϊεῃῷ ὙῊΣ 

στείας φυλαξώμεθα, περὶ ἧς ὃ προφήτης ἀπ τεύχεται λέγων" οὐ λιμοχτονήσει Κύριος ψυχὰς δικαίων " χαὶ τὸ, 

Οὐχ εἶδον δίκαιον ἐγχαταλελειμμένον, οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους. “1{απιθη. αὐ ἢνοο. αἱ ἰαιιθηι 

᾿ΡΥΟιοΥΘαΐνγ 76) τυγυϊνηι., ἩΟΉ, 651 067 856 8618 αὐ ϑέϊηογο α οἰδὶδ,. 866 70) 76) πο ηιιι5 ασοορία- 
θῖ16, Π)60 φγαίτιηι... Πμγ 5115. αὐ ἐπί 0 Ἠϊοη 8 76) γῖο σατθαλιιϑ., ιοα οἱ ργορβοία ἀοργοοαίαγ, 
μῖβ τογϑὶς : ΝΟΗ ΟΟΟΙαοἔ ΠΟΠΉΪΠῈ5 [ἌΠη6 ΔΠ1Π)ὰ5 1 5ΓΟΓῈ ΠῚ. αο γαγβιι8. ΝΟΗ ΥἹἱα!] ᾿ϑίππη 46 ΓΘ  - 
ΟἰμΠΊ, ΠΘΟ 56 ΠΊΘΠη 6]85 4 ΓΘῊΒ ΡΔΠη6ΠΊ. ΠΟ 4ΠΟΠῈΘ ΓΘΡΘΓΙΓΟ οϑί ἜΣ Ῥβθια0- ΒΑ51Π} 1 

Θϑ θη) Ἐδβαϊδο ἡ υ θᾶ, 510 ἰἀπηθη., αἱ 46 5110 ΔΙ ᾿πίογβογαΐ. Ἐπ ΘΠΊΡΙΕΠΊ 4|1π6 ΠΟ ΡΓΟΡΟΠΟΓΟ 
ΠΠὈΙ πὰ οϑί ὁχ ογαίοη6 ἴῃ ΘὈγΙθίδίθπι δὲ ᾿ΧΠΊ. τ] ΒΆ51Π1158. 510 ἸΟααϊίαν : Σίχερα, πᾶν τὸ 
δυνάμενον μέθην ἐμποιῆσαι πόμα τοῖς “Εδραίοις ὀνομάζειν σύνηθες. Οἱ οὖν ἀρχομένης ἡμέρας περισχο- 

ποῦντες, ποὺ πότοι γίνονται, καὶ οἰνοπώλια χαὶ χαπηλεῖα περιαθροῦντες, καὶ ἀλλήλους ἐπὶ τὸ πίνειν 

παραλαμδάνοντες, καὶ πᾶσαν τῆς ψυχῆς τὴν μέριμναν περὶ τὴν τῶν τοιούτων φροντίδα καταναλίσχοντες, 

οὗτοι ὑπὸ τοῦ προφήτου καταθρηνοῦνσαν, ὡς κριβὸμ οὐδένα ἑαυτοῖς πρὸς τὴν τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ χα- 

τανόησιν ἀπολείποντες. Οὐ γὰρ ἄγουσι σχβλὴν οἵ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἀνανεῦσαι πρὸς αὐρανὸν; χαὶ τὰ ἐν 

αὐτῷ χάλλη καταμαθεῖν, χαὶ πᾶσαν τὴν ἐν τοῖς οὖσι διαχόσμησιν ἐπισχέψασθαι, ὥστε ἐκ τῆς τούτων 



ΡΆΒΕΒΑΤΙΟ. ΧΥῚ 

εὐταξίας ἡ ρον δ θεν ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀρχομένης ἡμέρας, κοσμοῦσιν ἑαυτῶν τὰ συμπόσια τάπησι 

ποικίλοις χαὶ ἀνθίνοις παραπετάσμασι, σπουδήν τε χαὶ ἐπιμέλειαν εἰς τὴν τῶν ἐχπωμάτων παρασχευὴν 

ἐπιδείχνυνται, ψυχτῆρας καὶ κρατῆρας καὶ φιάλας, ὡς ἐν πομπὴ τινι χαὶ πανηγύρει, διατιθέντες, ὡς ἂν τὸ 

τῶν ἀγγείων διάφορον τὸν χόρον αὐτοῖς ὑποχλέπτη , χαὶ ἣ τῶν ἐχπωμάτων ὑπαλλαγὴ χαὶ μετάδασις ἱχανὴν 

ὅθ τ εἰς τὸ ἘΠῊΝ διατριόὴν ἐμποιῇ. Συμποσίαρχοι δέ τινες ἐπὶ τούτοις χαὶ ἀρχιοινοχόοι, χαὶ ἀρχι- 

τρίχλινοι, καὶ τάξις ἐν ἀταξίᾳ, χαὶ διάθεσις ἐν ἀχόσμῳ πράγματι ἐπινενόηται " ἵν᾽ ὥσπερ ταῖς ἀρχαῖς ταῖς 

ἔξωθεν ἐκ τῶν δορυφορούντων ἣ σεμνότης συναύξεται᾽ οὕτω χαὶ τῇ μέθη οἷον βασιλίδι τινὶ θεραπείαν περι- 

στήσαντες, τὸ ἐπονείδιστον αὐτῆς τῷ ὑπερδάλλοντι τὴς σπουδῆς περιστέλλωσι. Στέφανοι ἐπὶ τούτοις χαὶ 

ἄνθη χαὶ μύρα καὶ θυμιάματα, χαὶ μυρίαι τινὲς ἔξωθεν θυμηδίαι, πλείονα τὴν ἀσχολίαν τοῖς ἀπολλυμένοις 

παρασχευάζουσιν. Ῥοΐμηι Οηληθηι. χιῖὶ ἱηποῦγίαγο ροίοβέ, 5οἰοηΐ Ποδγιδὶ βἰοογαηι ἀρροϊίαγα. Παφιιο 
φιιὶ ἱπουηίθ αἷς οαρίογαηί εὐδὲ βαπέ ἐοηιροίαίζιογο5., χιΐψιια οἱ ὡποροίϊα αἊ εαϊροηπο5 οοἰίι- 
ϑδίγαηίε5. 56 ηνμείο αὐ σοηιροίαπαάιηι σοη)ιηιηΐ., αο οἸλη6 αἸϊηυὶ 5{ιαἰ νι, 50 οἰ {υαϊηιθ τι 
ὑη, 6) ι8ηνο(ἰὲ Οιμγ18. τη ϑιμη μη, ᾿05 ργορ]ιία ἀορίογαί. ἰαπιφιίαην χιὶ γι ηι εἰδὲ ἱθηιριι5 αὐ 
οὶ ηιϊγαουία σοηϑἰἀογαπάα γοβεγυθηΐ. ΪΝΝοο οπῖηι οοτἰὶ5 δογυήν Οἴιηι 65. 5ιι8ρτοϊοη αἱ ἴηι οὐδ πίη, 
6] βίο ριἰογμαϊηοηι οοπαϊβοοηαϊὶ, οἱ οηιπθην γογυι, ουπαϊίαγιηι ογπαίνηι θα ροηἀθηαϊ, κι 6α; 
γϑοίο πογυην ογαϊηο Ορὶβοοηι ἱη οἰ φαηί. 66 ἐίαΐϊηι ἡποὶριοηίὁ αἴθ οομυϊυϊογμηι ϑμοΥ μην ἰοοα 
ἑαροίϊδιι5 υαγῖϊβ αο Πογϊαϊς απἰὶς ογπαηί; αἰφιιε 5ἰυναάϊιην αὐ αἰ ἱφοηίαην ἴηι. ροοσιϊ5. ἀρρα- 
γαπαὶς οβίοπαπηΐ, υαξα αὐ γο[γὶσογαηαυιηη οἱγπυίηι ΟΥ̓ αἰογαβαιι οἱ ρ]ιαίαϑ τοί ἔπ, ροηιρα αἰΐψιια 
ας οσοπυθηίι, ριθίϊοο αἰξροηποηίος., αἱ πυαβογιηι αἰυογβἰίας Ξαἰϊοίαίοηι ἐρϑὶ5 βιυΥΥἱρὶαί, οἵ αἰ(ογ-- 
παΐϊο ροοσμίογιηι αὐ μογηνμίαίο 608 αἴ ἐπ δίθοηπαο ἀοίϊηεοαί. “1ἀϑιη: ᾿ηϑιρ6Υ φιϊάαηι οοπυϊυϊὶ 
ηιαριβίγιὶ., αο ρ᾽ποογηαγιη, ργϊηοῖρ65. π66 ποΉ, αΥοἰι ἐγ ϊοἰἰηὶ : ἵηιὸ οὐ ἴηι ΘΟΉ [ϑῖ0η6. αὐ αἰ8- 
»οϑῖζϊο ἴηι γ6 ἱποοηιροϑκῖία Θα σοσίίαίιγ" : οἱ φιιοηνααηιοάιηι βεδοιυὶ ηιαφιβίγαἰθιι5. θα: βατοἰ {θυ 
ηια]οΥ αἰοίογὶίας5 αὐοοραϊί. ἰΐα οἴϊαην οὐγιοίαί, υοἰμί τοίη οὐϊάαηι ῥαηυν τιν ργαὐθηί68. 
δίναϊο φιαηι ἠνασίηιο ἀθάθοιι5 671ι5 αὐ {υγριαϊηοηη, οομίοσαηί. ΡΥ(ίογοα., ΘΟΥΟΉ., [ἴυγ68, 
μη σιοηία, 5ιι{}2{ι|5 οἱ ἐπηιηιογα φικράαηη οαΐογηα οδἰθοίαηιοηία ρογαἰἸ105 αζιἴι8 οοουραηί. ΠΟ 
Ιθσθνα δϑί ἃριᾷ Ῥβοιαο- ΒΑΒΠ πὶ 60. Ἰθ0Ὸ. ἨΡῚ ἱπίογργοίαίαν. ἃ : ΖΦ. φιυῦῖ 8ιγ γιέ ἠϊαηε. 
οἰ ἰοογαην βθηιυνηίμ, φιΐ οαξροοίαηπί υϑϑρογαηι. οἰς. Ὑιάθα5 αυϊάθηῃ Ῥβθααο- ΒΑΒΙΠ ΠῚ αἵ τ ταὶ κιρν. 
ΒΌΡΟΓΙΙ5, ἰΐα Πἰο ρᾶιιοᾶ 46 5 ΑΒ. 15 1Π|Π}] 50 1556 : 5644 ΘΟΙΕΠῚ ΑΓΒ ἴῃ ΘΔ(ΘΠῚ ΟΓΔΙΪΟΠΟ '“Ί: 
βία! !π ̓ Θο!ίαν. Οπ1816 Θϑί 1Ππ4.͵ οἱ ἡττώμενοι, νικῶντες, πάντες μεθύουσιν. Τ6Π) ΗΠ, ἐλεεινὸν θέαμα, «ι. 

Χριστιανῶν ὀφθαλμοῖς. ΝΘΑΙ6. Ὑ6ΓῸ 58(15 (αἱ ῬΒθιο- ΒΑΒΙΠ10 γὰρ πηθπίαπι ἰδ ηΐι1ΠῚ ΟΧ ἤδ0 ΒΔ511 
ΟΓΔίΪΟΠ6 510] Βα ΠΊΘΓΘ. ΠΟ] 46Π) Θχ δὰ βαπηϑὶί οἱ 18 : οἵ μένοντες τὸ ὀψὲ, καὶ διημερεύοντες ἐν τῇ μέθη 

ὡς μηδένα χαιρὸν ἑαυτοῖς παρέχειν εἰς τὸ τὰ ἔργα Κυρίου ἐμδλέπειν, χαὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ 

χατανοεῖν. Ὃ γὰρ οἶνος αὐτοὺς συγχαύσει" διότι τὸ ἐχ τοῦ οἴνου θερμὸν ἐγγινόμενον τῇ σαρχὶ, ἔξαμμα 

γίνεται τῶν πεπυρωμένων βελῶν τοῦ ἐχθροῦ" τὸν μὲν γὰρ λογισμὸν χαὶ τὸν νοῦν ὃ οἶνος χαταδαπτίζει. 
Οἱ γοβροοίαηΐ τὉοβρογαηι, οἱ ἀϊοηι ἴηι οὐγιοίαίε ἱγαπδίφιηί 516. αἱ πα ιηι 8ἰδὲ ἀθηΐ ἱθηιριι5 αὐ 
ορογα Τ)οηιϊηὶ ἐπϑριοίοπάα οἱ αὐ ορογα ηιαηιίηι 67ιι5 οοπϑιἀογαπάα. ὙἾΠι1Πη ΘΠ]ΠῚ Θ05 Θ0Π|- 
θαγοί, ργορίογοαφιοά υἱοὶ οσαΐογ οαγηὶ αἀροοίοης, ἱφηϊονίν5 Πἰ ἐφηϊζογιίηι ἱηϊηυϊοὶ αι οΥ ιν. 

Ζίμυμνν παηιηιδ γαϊϊοηοηιν, ἀθηιογ σὶΐ οἱ πιθηίθηι. Ἠφο., ᾿ἰπααδπΠ1., Θα ἃ ̓πυθηἶδ5. ἃρι Ῥβαασο- ππθρνηνος 

ΒΑΒΙΠ τὴ ἰπ 60. 4ΈΘπὴ ἱπά οανὶ ἰΙθοο, ποη ΘΟΠ ΓΙ ποηΐθι αα 46 ΠῚ, 564. ΡᾶΠΟ5. 4] 156 8Π| 1Πέίθγ- ι56. 

Ἰδϑοίϊ5. Εχ Π5 ραΐθί, ψφαοά πηαχίπιδ ποίϑίαμη γοἹο. βου Ἰρίογθμη ΟΟπη ΘΠ ἰἈΓ}Ϊ [ἃ ῬΒΔΙΠΊΟΒ ΔΙ 008 

οἰΐανϑ ἴῃ ἰπίογργθίαπαο Ἐϑαΐα, αἱ ἰπΠ46 οοοαβίοποιῃ ἃγγὶρίαί Ἐ ΒΘ ΙΔ πὶ ἴῃ ῬΘΔΙ]Π1Ο5 ΘΟ ΠΙ ΘΠ ΔΓΙΪ 

ΘΟΙΏΡ ΙΔ η41. ἘρῸ δαΐθμη ργεϑίαγο Δ 51Π|, ΒΑ. Π ΠῚ}. ΟὉΠ| (8 Π} 5906 ΪΠ 511|15 Ορϑυθ15 ΠΟ οΟη- 

ἰγουθυβὶβ ῬβδΙΠΊ05. οἰ(οῖ., ΠΌΙΠΉ]ιΙὰΠῚ ἰἈπΊΘη Πᾶς ΟΟΟΔΒίοΠ6. ἱπαποἴμ1ΠῈ {556 1}, ΘΙΠῚ . 46 Π} 

πιοχ αἰχὶ., ἘΘΒΘΌΪ ΟΟΠη πη πἰαναΠΔ πη α8Πι ΘΟΠΙρ ἰαγθί. ΟἿ ΘΡΒῸ ἴῃ ἱπίθΡριθίδ 40 ἘβϑΙΔΠ) 
ΔΙΠ6 1 56 οοϑϑίββοί 

θ6. Προ βυηΐ, αϊθιι5 δα ἀποίτ5., ἃ ΘΟπηπηπηὶ γϑίθγ! 416 βθη θη [ἃ ἀἰβοθάθγο ποὴ αμθιίαγν!. 

Νϑο δοίη ΠΉΪΉΪ ΡΒ Δ ΟΓΘ ῬΟΘΘΠῚ, ΠΘΟ ὈΠΊΖΙΙΔΠῚ ρΟΐΘΓΟ, ΘΓΑΥ 551 Π|ῈΠ| ΘΕΠΊΔΘΠ,4Ὲ16 (ἶ5θν- 

ἰββί πη. ΠῚ ΒΟΥ ἸρίΟΓ ΠῚ ΒΑΘ απη ἰΔπὶ ἱπορίο ἰἀμηαια ἱποθσδηίθι Ιου υἱαΠὶ [1556 : ΘΙΠΊ4.Θ ΠΟῚ 
ΓΆΓΟ θα θη δουρί Ιοοὰ ἴον ἃιΐ ααδίοθι. ργδοροβίθγ Θχρίπᾶ588. ΝΘ ὉΠ] ]ὰΠΊ Δα μΘὰν 
αὖ ΟΥΓΘΑΔΠῚ ᾿ρ5ι1ΠῚ ΠΧ ΠΊΔΠῚ 51 ΘΟΠΊ ΠΟ ΠίαΓ Ϊ ραγίοπι 6Χχ ΕἸΒΘ ἰὰπὰ ἱπίογργθί οΠ6 δὰ ἐς Ἢ 

Ε, 



{1χηι1. 

Ρας. ἠ15. 

ἈΧΥΠΙΙ ΡΆΞΕΑΛΤΙΟ- 

Ῥ.ΠΊ πη {πὰ{11ΠΔ| 6550. ΕΓ νΘΓῸ ΠΉΪ 1 ΡΘΓΒΕ ΔΒ ΒΒ ΠῚΠ1ΠΊ Θϑί.. {1} ΟὉ [γᾶς τηθηία 485 ΓΟίΕΠ ΠΊΠ5.. 
[} Π} Ὁ 5{1ΠΠ] 51Π}}{π||Π6Π|. ᾿πη ΡΟ ΘΟΕ {ΠΠπ5 ἴῃ ἘβαὶαπΊ (ΟΠ ΘΠ ΔΡῚΪ ρᾶ ΓΘ ΠῚ Πα ΧΙ ΠῚ 8 ΠῚ ΘΧ 
ἘΒΘΌΙΙ ἴῃ θυ πηάθηη ΡΓΟΡΠΘίδιη ΘΟΠΊΠΊΘΠΐδΓΙΟ ἃ γ ΡῈ 1ΠΊ 5}ΠΠ|[ἃ ΠῚ 6556: οἱ ρΓξϑίαγθ ΔΒ, Πη 
51 ὉΠΠΠΠ8ΠῚ ἘΠ5ΘΌΪΔΠΗ115 ἢΠΠ6 ΘΟΙΠ ΘΗ ΡΙΠ15 ᾿πίθσϑ 'ἰῃ 06 Π| ΡΟαθαΐ., ΓΘΠῚ δυθπίμ ΘΟΙΏΡΙῸ- 
Ῥαίμπ) ἰγὶ. 586 συ] 15 ΡΟΙΠΠ15., 4881} εὖ 45: ππὶ ἰοΐ {αΓΙΟΓ ΠῚ βιβρθοίαπι Πα θθᾶπι. Εἰ τη] 
Πη8 515 ἰὴ Πδᾶο ΠΊΘἃ 5θπίθηϊ(ἃ ΘΟΠΠΡΠΠΟΓ, (1ΠῚ ΠΉΪΠΪ ἴῃ Πηθπίθπη υϑηϊί, θ᾽ 5. 46 410 Δ Θ᾽ ΠῚ5 
ΟΡΘΓΪΒ. ΔΠΟίΟΓΘΠῚ πη} ἃ Θ(8 1 ΘΧ Θ᾽ υ56 6 πὴ ἘΠΠ5ΘΠΙ ἴΠ ῬΒΔΙΠΊΟΒ ΟΟΙΠΠΙΘΠίδΙ 15. Δ Ὑ ΘΓ Β.1ΠῚ ΘΟΠῚ- 
ΡΙ]α556; 40 418 Π| ἃ ΒΌΓΑΙΠΊ 511 οἱ Β851}10 ΜΙΆΘΠΟ ᾿ΠαΙΡ ΠῚ, ΠΘΠΊΟ., ΟΡΙΠΟΓ, ΠΟ Υἱαθί. 

ΝΟΙΙΠῚ 1685, 51 ἰοΐ ἃς (αηΐα ΕἼΒΘΡΙ ἰγὰσπηθηΐα ΠΟαΪΘ ἴῃ ΟΠΊΠΪθΕ15 ἢ} 15 ΟΟΠΙ πη ΘηἰΓ ἢ Θχ θπι- 
ΡΙΔΙῚθ5. (ὰΠΊ ΘΧΟΙΙΒ᾽5. {1Π0| ΠῚ8 11 ΟΧΑΓα(5. ᾿Π ΘΠ 11, ΟΡ Πη 6556 ΠΟῚ ᾿ρ51115 βου ρίου 5. 

506 ΠΡΟΓΔΓΙΟΓΕΠῚ, 4ὨΪ ᾿πίθγ απ). αἱ ποίαπι οϑί, ἃ 6 ηἃ ΘΟ ΠΏΪηΪβ ἃἰίΘχ πο γο. Ἐδίθου θηΪἷπὶ Πθγὰ-- 

ΓΙΟΒ, ἙΠΠῚ ΔΙ11ἃ ΟρΘΡὰ ΘΧΒΟΡ θΘΓοηΐ, ΠΟ ΠΕΙΠΊΖΙΔΠῚ 4] 41 Δα] 1556 : 564 14 (Θγα οοπίϊριξ 
Ιη 115 ὈΥΔ(ΙΟΠ 115, 4118 ΠΔΌΪ5. διιηΐ 86 ρΡΟρυ ΠῚ, {ας (116 βουρίς ϑαηΐ ΠΟη ἃ} 'ρ50 διιοίογο, 
564 Δ ΔΙῸ Δι! (ΟΥ ΕΠ} 41 ΠΟΙΪ5. ΒΟΓΙΠΘΓΘ. Ποββθί. ΤΕ ΘΠ 5 401 Θχ οι ἰβϑοί πη ρϑυῖο Δ 1οαϊ 
ΠΟίδΓΙΟ, [ἃ ΘΧ ΔΙΠΟΓΕΙΠῚ 50 ΓΙ]Ρ 15 5 ρρίθγο ποη γϑγοθαηΐαν Π γᾶν]. Οποα δυΐθπη αἰ(ἰποί δα Ἰοη - 
ΒΊΟΓἃ ΟρΘΓἃ. 418 ἃ) 1ρ515 Δ ΟἰΟΓ 115 50. 1 Θ Δ ΠίαΓ. ΠΟ ΡΓΟΠα ΠΕ απ αγ ΡῈΒΙΪΟ ΘΟ. ἴῃ Πἰδ ποη ἰ[ἃ 
τη] ἃ 110} 8.115. ἉΔαΙία [556 ᾿Πν ΘηΪΠη}5. ΝΘΩΠΘ γθγὸ αἸΠΠΟΠΠ6 Θγαΐ, 51 41 δα ξιιπι [Εἰ558.., 
ΠΠΡΓΑΡΟΓυ ΠῚ ἀΟ]11Π} ἃ [γϑιιάθη ἀθίθρθγθ, ΟἸ"Π} ΘΟΡῸΠῚ ΘΧΘΠΊΡΙ ἃ Γᾶ οαπη Δα ΟΡ ΡἢΪ5 ΘΟΠΙΌΓΓΟ 
Οα] 406 Ἰίοογοί. Ῥγωίθγθα, εὖ ΠΉΠῚ αι] 6π1Ὶ νἱ ἀθίαν, ΠΕΠΊΠΙΠἃΠΊ ΕΠ ὈΡΔΓ15 1ῃς ΠΙΘΠ(6ΠῚ γϑηϊσβϑὲ 
ΕΠ5ΘΌΙ Ἰη ῬϑΔΙΠηΟ5. ΘΟΠΊΠΠΘΗ (ΑΓ ΠῚ. ΘΟΙΏΡΙαΓΘ. Ηθο ΘΠ] ΠΟῸΠ ἰπ ἃ] 1} ΘΟΠΥΘηΪ, Φαδ ΠῚ ἴῃ 
ΡΒ. διιοίου ΘΠ], 4] Οα πῇ 5ΟΓΙΡΘ ΠΑ ἱπορὶὰ ἰαθογᾶτγοί, ἢΐηο ἰπ6. 8] οΟη ΠΟΙ ΘΠ ΠῚ ΠΠΠΓῈ ΠῚ 
Δα] υΠηθηΐὰ αι ΓΘ θαΐ. ΑὙΓΡΙΓΓΟΡ ΡΓΟΙΘΥΓῚ ΠΟῸΠ ΡΟ556 ΑΙ] ὉΠΠ1Π1ΠῈ ΘΧΘΠΊΡΙ ΠῚ ΒΟΥ ρΡίΟΓ 5. ΔΙ }115, 
4] οὐπ Ἐδ8]Δ ΠῚ ἰΠ ΘΓ ΓΘίαΡῚ υϑ]!οί. τη υἱὰ ὁχ ΕΠΙΒΘΌΙ ἴῃ ῬΘΔΙΠΊ05. ΘΟΠΊΠΊΘη(ἉΓΙΟ Βιπηβου 

Ἀ685 68. θηΐϊ πη Πονὰ, υἰ Πἰδὶ ΘΟ Ό]15 1ρ515 σογηθγοίαν, πάθη) νἱχ Πὰογοί. Εἰ φυϊάθηη Ἠίθγο- 
ΠΥΠῚ115 οἱ ῬΓΟΘΟΡΙῈ5., 411], ΟἰΠ| Ἐδα]8ΠῚ Ἰπ ΟΓργοίαγθηΐαν, (8 ΠῈ Πλ}}{8 ΘΧχ ΕΠΒΘΌΙ ἴῃ ΘΕΠΊΔΘΠῚ 

ΡΓΟΡΠΘίδΠΊ ΘΟΠ]Π]ΘΠίδ ΓΟ πη (81 διιηΐ, (ἃ ΠΊΘ ἢ πΠ6. οορ] γα πί 4υΪ6 πὴ Τα 4 ᾺΠ| ΘΧ 6] 0566 Π} 
ἘΌΒΘΌΙΪ Ἰη Ῥ5ΔΙΠΊΟ5 ΘΟΠΊΠΊΘηΐΔΤ]Ο πλαίαδγι. ἤος ἀδοθθαΐ ΠΟΙηΪΠΘΠ). 41] ΟἸ1ΠῈ (6 5110 50. ΠΘΓΘ 

ΠΌ]]Ὸ πο 0 ροβϑθί, οἱ (Π]Θη 5ΟΓΊΠΘΓΘ 1Π5{Π{|556ΐ., 58 {6Π} ΔΙ]ΟΓῈΠΊ βοῦρία πα θοι 716 οοπι- 

ΡΠαθαΐ. Οθγίθ αυ 6 ΠῚ ΠΉ1ΠῚ [Δ 16 [ἀπ οσι ρα Γὰ Δ]ᾺΘ ΓΘ ἃ] Πᾶη0 Ποβίγαμη 5θηίθη([8Π1Ὶ 58} }161-- 
ἀΔΠ1. ΠΟΙ ἰ8ΠΊ6η. ὙΘΓΘΟΡ ΘΗ). ΠΟ. 48] ἤφο Ἰορθηΐ, ἴῃ ΓΘ ἃρδγία Ρ]115 58 {15 ἱΠῚ ΠΊΟΓ (11ΠῚ 
6556 Π16 ᾿π6]06ηΐ : 5644 ΠΟΙ ΠΘΓΙηΐ Ὑ6]1Π1]. γὙθίθγθ ΠῚ ΟΡΙ ΠΙΟΠΘΠΊ. (οἱ ΘΟ ΘὈΘΡΡΙ ΠῚ15. ΥἹΡΙ5. ΟΠΊΠ 5 
«οἰαί 5. ΡΓΟθδίη,. ΠΟῚ ΠΪ5ὶ Υἱ ΓΟ ΠΤ ΘΠ(ΟΡΕΠῚ ἃ 16. ΘΟρ᾽ἃ ΘῈ ΔΠΪΠΊΟ ΘΥΘΙΙΙ. 

θ4. Π6 Ιρ80 (ὐπιπηθηίδγίο. ἀθα86 6.5 ἃποίον ΔΙ 41 1ἃτη ἀἴσθγ ορθγφ ὈΓθί τὴ οϑί. Ἐ{5] 
ΘΠΪΠῚ ἤΟΟ ΟΡῸΒ 1ῃ ΠΙΙΠγ ΓΟ ΒΡΕΓΙΌΓΕ ΠῚ ἃ ΠΟΡῚ5 ΤΘρΟηϊία, δίας πὶ (4 ΠΊ6η ΓαἸθοίατη 14], ἃαΐ 
ΟΙΏΠΪΠΟ ΘΟΠ ΘΠηΐι πὴ ΠΟΙΕΠΊΠ5. Εΐ 4] 6 ΠῚ 51 ΠΪΠ1] ΑἸ, σοΡίθ ἃ 485. ΠΠΠπ4 σΟμη πη ηἀδί. 
ΒΟΡΙΡία ΠῚ ΘΠΪΠῚ ᾿ρ51Πη [556 ἴρϑα ΒΔ51Π) εοἰαΐθ Ο ΒΟ ΓΙ ΠῸῚ 6ϑί. Νὰπι απο ΠᾶΡΓ(ῸΡ 46 
Ἰ40115, 488 18Π| πορ]θοία ᾿Π 5ρΘΙ ΠΟὰ5 ΟΥΘΓΠᾶ5406 οἱ δρβίυ υβἰβϑίπη Ιοοὰ αἰ 6} οἱ Ραηίαν, 1α 
5ΘΟῸ0 ΔΠυδγίο ΟΡ ]Π16 σοην θη. ΝΘΘΙΘ Ποη ἃρθγίθ θαπγάρθιη (θη ρογ 5. ποίδπηι ἰΠπαϊοαί. απο 
ἸΠ110 ΘΔ ΡΙΓ15 ἀθοῖ Πη1 Θα]Ει1ΠῈ ᾿ΠΥ ΘΠ ΠΊΠ5., ΑΠΟΙΠΟΘΟΡΌΠῚ 50 Π6οὲ Πεογοβί πη ἔμπης (ΘΠ ΡΟΓῚΒ ΡΌ]]α- 
556. ΝΘΙΠΟ ΘΠΪΠῚ 6411] ΓΟΓῚΙΠῚ ΘΟΟΙ ΘΒ ἀβ σὰ ΠῚ ΠῸΠ ΟΠΊΠΪΠΟ ΓΕ 5. 511. ρϑβϑιτηδπὴ {Πᾶτὴ ἢφ- 
ΓΕΒΙΠῚ αἰ ΓίΟ 5000 ΟΓίΔ ΠῚ [5586 ᾿σπογαΐ. ΟἸὰΓΘ 5ἱ {υ]α 60 ἴῃ Οοιηπιθηίαγῖο οσουΡΓΙ, σαοα 
δ. 84. ἀορπηᾶ,. 801 δ ἰγδα ΟΠ 6 ΠῚ. ἃ} δ αἰδοῖ ΡΠ] Π8 ΠῚ ΘΟο  Θβίαϑ σὰπὶ ρου [ηθδᾶΐ, 14 ΟὉ δηι1- 
ααϊίαι!5 ΓΘυΘγθη {ἃ ΠῈ ΙΓ ΠῚ] [Δ ΟΙ ΘΠ ΠῚ 6556 ἈΡΌΙ ΓΓΑΠΊΠΓ. ΝΌΠ ΠΟΘΘΠΉ15 Δ] 46ΠῚ ἰα ΟΡῈΒ ἰΠ- 
ἀἰδογίθ ἃ ᾿πα ]5θῦίο διοίογθ ΘΟ ΟΡ ρίιΠ) [Ὡ556., 5644. ΠΟ ργορίθιθὰ ϑαοίογ [αἴθ ΟΠ Πΐ ΟἌΡΘΓΘ. 
ἀθθθί, Θὰ π ἃ ΠΟΠΉΪΠ6 οἱ ἃΠ {40 |551Π10 οἱ ργΟὈἰββίτηο σοηβογρίαΠΊ [μ586. υνἱἀθδίαν. Ηθο 46 
(ΟΠ ΘΠίάΤΙΟ : ΠῸΠῸ 46 605 Δυσίον 6 ΓΙ Ζυ ΠῚ οϑὲ αὐ αἰσαπιαβ. 58πηΐ 40] Θχἰϑίϊπιθηξ Οοπη- 

ρ86. τγ.εἰ ΠῚ ΘΗ(ΔΓῚ ΒΟΓΙΡΙΟΓΘΠΊ ΘΡΙΒΟΟΡΙΙΠῚ [556 : 566. ἰὰ δχ {Π|π|5 Ὑϑυ ]5. ΘΟ ΠΙΡῚ σογίο ρΟ558. ΠῸῚ Ραίο. 
809. οοθί αυϊ θη Πα 60 58 ΡΟΡΕΪΙ ΡΡΪΠΟΙρ ΠῚ 6558. 566486 εἱ ργθῇοὶ : αἴ ΠΟη ΘΡΙΒΟΟρΡὶ 50|1Π|, 

56 ᾿ρβὶ θιἸ8 πὴ ΡΓΘΒΌΥ ΘΕ 5110 ΠΊΟΔῸ ΡΙΘὈΪ5. ρεϊποῖροβ βυηΐ. οι ρυϑΠοιαηίυγ. ἘΠ ΘΠῚ θὰ 
Ὧ6 τῷ ΠἰΠῚ] ΘΘΓΙ! βίϑί αἱ Ρο550 00, 5644 Π]Πϊ ἰ ΠΊΘ ΠΘ50]0 ΦΙΟΠΊΟΔΟ ὙΘΡΙΒ᾽ ΠΉΠΠπ15. Πὲς ΠΠΠ πὴ 

»Μἂῇ]ΨμιυσνυνενΆΝ 



ΡΒΈΕΑΤΙΟ. ΕΝῚΧ 

᾿ηἰθγργθίθῃ) ΠῸη ἈΠ} 1 ΠῚ Φαδιη ΡΓΘΒΟΥ ΘΙ σγϑάμπι ΟὈ ΙΗ 556. Εόοαιιθ ΕΘ η 10}5. [ἢ δθηςθηςἃ 
ΡΟΡΠΊΔηΘΟ, 4Ζυ0α [Π 6 ΓῚ5. ΡΓΟα απ 511 πη (πη πηΘηία ἢ πΔ ἃ ΒΑ51Π0 4.6 Π} ΘΟΠΊΡΟΒΙ [111 Τ,οκο ντιαμη 
[μ556., 564. ροϑί 67.1.5 πιογίθπη ργοβ γίθυὶ ου  υϑλπη ΟροΓὰ ἰῃ [ΠΟΘ ΠῚ ΡΓΟΙ 556. ΜΠΠῚ δηΐπὶ Ροσια 
ΡΓΟΡΑ ἢ Π55] ΠῚ ΠΏ γ] θέ α, ΡΓΘΘΟγ (ΘΓ ΠῚ, αἱ ΠΟς ΟΡῚ5 πηογίαο [πὶ ΒΒ. 5110 ἴῃ Ια 6 πὶ δα 1556 εἰδεε το 
ΑἸ οἰίαν, Θυη46ΠῚ 6556. 4] οἱ {Ππ4 ργοργῖο πηᾶγίθ δἰποαγαν. {αἰ Πῶς Βπηΐ. ἀμ Ὁ] ΠΟῊ ᾿᾽η 818 5οεῖ τ 
Ρ. ἰοδϑί αυΐη Ξογὶρίον;, ψυΐβαι}5 οϑί, ΒΑΒΙΠ απ ἴῃ ΔΙ χα θι15. ἰπηϊζᾶτὶ δίπαπονι!. Νοίαπι δϑί ὁπίπι ἴθ... ΤΣ 
ἴδ η0 αἰσΘΠαΙ [ΟγΓΠΠ Ὁ] ΠῚ, ἐν τοῖς κατόπιν, ΒΆ51Π10 ῬΘΙΠῸΔΠῚ [ἈΠ Π]ΔΓΘ ΠῚ 6586 : 40 οἵ {Π|6 Οοπι- 
ΓηΘΠ ΔΡῚΪ 5ΟΓΙΡΙΟΥ 5: Ρ 55 Π6. 5015 [556 σΟΠιροι αν. Ναο ργωίθγθαμππὶ 5ἰ]θηιἴ0, υἱάθεὶ 
ΒΟΓΙΡίοΓ ἢ. δ ρρδιοοἰδη1 ρα ΓΙ πη ἢ ι11556. Ν᾽ ΠῚ ἃ] 1ΟῈ}0 1 γα 15 5 Θηΐθ5. ΘΠ ΠΠΊΘΓΑΓΘ Οἴὴ ἰη5ι1- Ρας. 4:23. 
(υ55θ[,, 415] ΡΟΡΟΪΔΡ 15 515 οΡ Πανὶ γϑ θέ, Οδρ ρα οἰ ΠῚ ΡΕΪ μη τη ΠΟΠΙΪΠαί. 

δ. ΧΙ. 6 ἰϊγὶβ ἐν Ειιυποηιίμην. 

0ὅ. Ἐστορίοβ 4 46 Π} ἴῃ ἘΠΠΟΙΪατὴ ΠΠὈΓΟΒ ἃ ΒΆ51Π10 ΜΡ ΠΟ ΘΟΠΒΟΓΙρίοβ. [ἘΠ|556.,. ΟΠ] 6 Χ 
ἉΠΟΓΡῈΠῚ γθίθι 1. {11Π| ΘΧ ἩΪΘΡΟΠΥ ΠηΪ ἰθϑί [πο πΐο ποίατη δϑί : 586 πο ἃ 60 δα βἰηΐ, Π6 4116 
ἨΪΘΡΟΠΥΠΏΠ5. ΠΘΩΈΌΘ Ὁ]}|5 Αἰ 15 ἃ ποίου ἸΦοπ ΘΝ. Εἰ (ΘΓ ργοα αι. Πϊης, οἰ ΠΕ, ογίς ϑαπί οοπ- 
(θη 1]ΟΠ 68 ᾿Πέθ ιν θυ ΠΓΟ5,, 8115 ΔΙ] τη Ορ᾿ ΠΙοπθπη ἀο θη θη θιι5. ῬὰΓ5 4  46η} τηᾶχὶ πὰ γα σϑίοϑ 
ἀυΪΠ4Ὲ6 ΠΠΡΡῸΒ {Γαΐ ΒΆ5ΠΠ10 ΠΟΒΙΓῸ : 561 ΠΟΠΠΠΠΠ] [ὩΠΊΘΗ .. ᾿Πίθι' 4105 ἘΓΔΒΠΙΠΠῚ ΠΕΠΊΘΓΕΓ 8 
[ϊοοί, Δα γθυβδη) βθη(θηί πη [ἃ (ππίπι", οἱ δἱ φαϊάθιη δ βου! θδῃξ {Γ65 ΡΓΙΟΓΘ5 ΠΌΓΟ5. 566 (05 

ΡΟΒίθγιογΓ 5. ̓Ιρ81 {γἰθὰ] ἀθθῦθγο πθοθηΐξ. ΠΙβϑιθηΐ ΦΌΟ4Ὲ6 ᾿ηΐΘΡ. 586. {ππῚ ΟΔ]ἃΠΊ0 ποίδίϊ, (ΠῚ 
ὑγ 15 ἀΘβουρ 011. Ομ θΘἤβιιι5 θη] ΠῚ} ἴῃ 8510 δαβίϊο γϑοθηβιίο, ἴοπηο 2, ρᾶρ. 97, πιοπρί α{{ἰ- 
ΤΠ05 6105 ΠΌΓΟΒ ἴῃ πΠῸ (Οαϊο6 ΒΘ οΙΟ ἀθβιθγαυ] : 5 ον οἵ ἴῃ θα! οπθ νοπρθία., 4 οΧχ 
δίθρηδηὶ 5811 ΟἰοῖΠἃ ἅππ0 1δὅ95 ργΟΠΠ, {Γ65 (ἃ πίι1ΠῚ ῬΓΊΌΓΘΒ5 Θχϑίαγο οοηβίαϊὶ (οαϊοθΠ) ΘΌΠΏ, 
ἴῃ 40, ἰοδίθ ΟΟπη δ ἤϑίο, οχαγδί] βιιπΐ 50111Π}| ῬΓΪΌΓ 65 {Γ65 ΠΡ, ΠΟῚ ΓΘΡΘΓΙ ΘΘῸ ἴῃ ΒΙΒΙΠΟΙΠ 6 ᾶ 
ἈΘρΊὰ : 564. ἱποϊἀδραηΐ ἰΠ ΠΊΔΠΙ15 8111 56Χ ρΓεοίθυ' ἀΠπΠὶ (ΟΙ ΘΡ(ΙΠ1Π1., ἴῃ 4] 15 ΟΠ ΠΙθα5. αἱ 

γΘΓΏΠ [ἀΐθαν, ΠῚ ΤυΪΠ ΖΘ ΠΠ0ΓῚ ρϑγ ον Βα51}10 Μδοπο {γι θαπηίΐίαν. ΜΌΠΟΓΘ αγαΐ, ΓΘΡΘΓΙΓΙ Ἰῃ 
Βορίο αυϊηίο Οοαϊοθ ᾿Π1{10 ΠΠῸΡῚ 4αΔΡΙ ποίδπ) 48 πη ἅτ, 418 Π| ἢΪς ΘΧΒΟΡ ΘΔ ΠῚ ΟΘΠΒΕ]. 

Ἐδί δυίθη 6] 5106] : Καὶ περὶ τούτου τοῦ λόγου διάφορος παρὰ πολλοῖς δόξα χρατεῖ, τῶν μὲν λεγόντων 

αὐτὸν τοῦ ἁγίου Βασιλείου, τῶν δὲ ἀντιλεγόντων μὲν, οὐ κατηγορούντων δὲ, ὥς τι ἀπεμφαῖνον ἔχοντος. 

Επαπι ὧδ ἴος ἰἶδγο νι ταγὶθ βοηίϊιηΐ : αἰϊὶ φιῖάφηι αἸσιν ἐπι 6586 βαποίλ Βαβι ϊ, αἰϊὶ 
Φ6γῸ ποηαηπξ; 50 ἐαηιθη θυ, ποη, σοπαἀθηιπαπί, φιαϑβὶ αὐ ϑιγὶ αἰϊχιιϊά σοπίϊποαΐ. Ἐὶχ 1} 118 
᾿πίθ Πρ] αν. ΠΟ ἀΠ8Πὶ ΟΠ Ϊ πῇ (6 ΠΟ Πἰ ΓΟ ἔμ 1556 Βθη θη [18Π| ἀρ ΟἸΘ008 : 564 1105 Δα 

56 η51556. ΝΟΙΙΠῚ Δα 6 ΠῚ ΘΧ 5: ΠΉ 10 115 πΟίΪ5. ΡΓΟΌΑΓΙ δίδί! πη ΟΡ ΟΠ ΘΠ ΔΙ Φἃ ΠῚ, ἃ ΠΠρΓοΟ- 

ὈΑΓΙ : 564 Θὰ5 (ΔΘ ἢ ΠΟῸΠ ΟἸΠΠΪΠΟ ΘΟΠίρΙηΠΘΠιΪὰ5. 6556 Ραυΐο. ἘΓΘΏΪΠΩ 51 11] ἃ πα 6 οοη- 
ΒΘΠ]ΕΪ πη, σοί θυ 115 ΠΟΠΊΪΠἾθ5 ΓΘῚ Θχ δι πᾶ Πα 5 ἀδέΠ} ΟΟΟΆ510. ῬΘΡΟΌΡΘΓΘΠΊ Θ6Ὸ 6]85- 
ΠΟΙ (αι Θ5Ε 06 ΠῚ ΟὈΒΟΙΓΔΠῚ 58η6. οἱ ρϑυ ΠΟΙ ΙΘ τι θα απὰἃ Ρὰ] οί αΠΠσ θη ἃ 18π| ἃ] αἰ ΠῚ 
[αἷ556 4 ΔΙ α 115 ΥἱΓ]5. ΠΑΡ ΠῚ ΓΘΙΠΠῚ ΡΟΓΙ (15, οἱ προ Οτθοθ ἴῃ ΡΓΙΠῚ5 ἰη(Θ}Π ΠΕΡ 5, 

4] πὶ απ απ ἴῃ Ὀἰν]Ο γϑυβϑᾶη! ἀτ065 θϑϑθηΐ οἱ 5] ΘΠ Ὁ] : 566] 410 ΘΓ 5. ΟΡ ἃΐ Δ ΡΘῚ- 

ΠΙΘηἰΠΠΊ, 60 Πηᾶ 5 ΠΘσ] οί [556 αἰοἱ ροίοϑί. ΝΠ ΘΓ ΘῸ ΘΘΙ ΘΓ ΠῚ 46 4αϊπ]86 ἴῃ Εππηο- 
Πλΐπα ΠὈΓΙ5. φαςοϑίϊοπθηη αἰ Πρ Θη(ι15. ΘΧ ἃ ΠΊΪΠ8 ΓΘ ΘΟΠΆΠΟΙ : οἱ 4αΟΠΪΔ ΠῚ ἴῃ ΓΘ [81] υ!ἀαΠ8ΠῚ 
αἰδδιμηα]ᾶγθ πο ᾿ἰοθί, αἰσαπι φάθ η) θοπὰ Π6 αποα βθηίίο, 564 516. τι Π1ΘἃΠῚ 5Θη(Θ {ἅτ 

ῬΓΟΡΟΠδΙὴ Ροίϊ5. 418} ΡΓΟΙΪΘΓΔΠ1. 
66. Ἐδίθθον: ἰσὶ (αν Πη6.. ΟΠ ΕἸ ΕἸ πιο5 ἀπιο5 ἰπ ἘΠΠΟΠΊ ΠῚ ΠΠΠΓῸ5 ΘΒ ΘΓΘΠΊ, [ΠΟΙ 1558 γῈ] Ἰῃ - 

γνἱζαμη πη ϑαβρί οἰοπθη. Ἀπ πηδανθγί! θηΐπὶ, {ποιὰ 78πὶ ΔηΪπη δ ἀγθγίθγδηΐ ΠΉ]}11., ΘῸ5 ἃ {ΓῚ Π}}5 
ΡγουΙ θΠ5. ΘΌΠΘΡ6 ἀἰσθπαὶ 4ι8π| τη ΧΙ ΠΊ6 αἰ ἴΌΓΡΘ, Θαη486 αἰνογϑιίαί πὶ (ἃ ἰδ ΠῚ 6556, αἱ 5 

ΒΑ51Π1π8. ΠΟΡΕΠῚ δ Οίο 6558. αἀἰοαΐιπ", ΘῸΠῚ 58] (ἸΒΒ ΠΏ ΠΠπιΠ| [556 Ορογίθδί. ΕῤΎΘΡΟ ὙογΡᾶ, 
αἰοίίο, ρῃΓ515.. δὲ, Ὁ ράποῖ5. ΔΌΒΟΙγ ΠῚ, Ομηηἶὰ σοπϑρίοιαθ ἃ ΟΘΡίἃ5 ῬΘΓΘΘΡΙΠΙ8{15 ΠΟίὰ5 
νἱἀδηίαν ργίοεγθ. Νονὰ δαπί γερὰ οἱ ἀρὰ ΒΔ5Π1.πὶ ἰπ 51:48. πον ΠΌΟΘΘΕΘ ἸΟ4ΌΘΠΕΪ 

σθηργὰ: δὲ πη 56 ἀἰοάτη, ἰαΠίδπη 6556 αἰνογβι ἴθι αἸο οπ15, αἱ 48] Θὰ ΠῚ ΠΟ Υἱαθί, Πρρίδί 
ΠΘΟΟ556 51. ΝΌΪΟ τ ἰῃὶ οἷο ογοάδίαγ : ΠΊ8 10 ΘΟ Ιββπη05. 4ΠΠΟΒ4ΌΘ ΥἹΓΟΒ ΘΟΒαΘΠΊΟΙΙΘ. ΔΟΘΓΡΙΠΊΟ « 

ΕΧΙΥ͂. 
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ΧΧ ΡΆΔΈΕΛΤΙΟ. 

Ἰααϊοῖο ργεθα!ο5 ΡῈ Γ 56 Θχρθυὶνὶ ἰ4 φυοά ἀἶοο : 4υοἀ 5Ϊ [ΘΟ ΘΓ Πΐ,ΘΡΘΓΟ ΟΠΊΠΘΒ ΠΏ] [8 0116 ἅ556η- 
50ΓΟΒ5, 05 ΠΟΒ 46 ΕΠ Ὲ5 ἀΡΊΓαΓ ΠΌΓΟΒ Βά51Π0 ΔΙΆΘΠΟ {γἸ}α] Π1}10 ΠΊΟ6Ο Ρ0558. 7 Π| ΓαΓΟΠΘ5 

οἱ ἀγσππιθηΐδ, 4005 ΠέρΟ ΠΟΒίγἃ ΒΌΒΡΙΟΙΟ πἰΕ{π|τ, 1Π τηθά πὶ ΔΘ ΌΘΘΓΘ. Ορογ ΡΓΡΘΓΗΠΊ 6ϑί. 

Το σϑηί τη ]Πἱ ΠΡγιιΠῚ Φαδγία ΠΔ ΟΟΟΌΓΓΙΐ ὈΓΙΠΊΠΊ ρᾶΓ( Ιου] εἶ, 4ι185 ἃ ΠῚ 5:06. ΘΟ Γᾶ ΘΟΙΏΠΊΙΙ - 

ΠΟΠῚ 51π| ΓΟρΘίϊζαγ, αἰ ΠῸΠ|ἃ ἴθ γα ρΘΡΙΟ 5 ἱπνοπιϑίαΓ. 485 ΠδῸ γ ΘΙ] 8ὲ ΠοῸη ἱποϊρὶαΐ. Εἰ 

σογίθ 60 πηᾶρὶϑ ἰᾶτη [γθαιθηί! Π 0} 15 γΟΟἿ5 Γθρϑίἴοπθ οὐθπθΡαν, 404 ΘΧ Θὰ ὈΓΘΥΪὰ αι 8Π|. 
ἀγριπηθπία ἀποδηΐαν, ΠῚ Π}] ἀΐ ΘΧαυ δ Εἰ, 80} γα }Π} Πα θΘη[ἃ., οἵ ῬΓΟΓΒῈ5 ἹΠαῖσπᾶ.. ἀΌΟΓ ΠῚ 
ποίου ἀἰοαίαν. ΟΓΑίΟΓ ΠῚ ρΓεϑίδη ἰ55: Π|ι15. ΒΑ 5115. Ηὰ ΠΟ νοΟΘπῚ ΔΙ ΠΟΙ 65. Δ ΠΙΘΡΙῚ ΠΙΠ}] 
νοίαϊ : 564 θᾶ ΠΊ ρᾶ551Ππὶ δὲ αι! θοῖ Ιοοὸ 8 βαίϊθίαίθ πη υ5 4116 γορϑίϊ. αἵ ΟρΠΊΟΓᾺΠῚ ΠΌΟΓΡΏΠΙ- 

4116 ΒοΓΙΡίοΓ ΠῚ. ἰΐα ΒΑ51Π1 σοηϑβαθίιο πο Ρ[πν. ΑἸΪὰ ΟΓΔΙΟἢἷ5. υἱεϊα ρ γα αὶ οπηηἰὰ [ΘΗ - 
Θ.ΠῚ ΟἸΙΠῚ 5[[ ς ρϑπο8 6 Π1}{|5.. αὐ σα! 16 οσοιΡγοί, ργοίδγθπιβ. φο ἸΘσΊη}15 ΠΟ Ιοησ6 ἃ 
ἴηϊτῖο : Εἰ μὴ γεννήσεως τὸ μονογενὲς, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀσύγχριτον, μονογενὴς χαὶ ὃ Πατήρ. ᾿Ασύγχριτος γάρ. 

«δὲ τηϊφοηίίξιιηι χοποΥ αἰτοηῖβ πῦη 68[. 864 ργορίογεαηιοα 65ΐ ἱποοπιραγαθῖϊο. τἰπὶγοτῖέιι5 οἴϊαης 

Ραίογ' 65. ϑοῖὶο 5.8Π| ΟΕ 416 5θηΐθη([8Π}| 6556. οἱ 4]|105. Δ| 16} 56 ΠΕ 106. 5005: Ραΐο ἰδ ΠΊΘη 
ΠρΘΙΠΪΠ6Π1 [παν ιι πη. 40] [ἃ ἸΙΟ 6 Πα] σοπα5, Εἰ μὴ γεννήσεως τὸ μονογενές, ΒΑ51Π Δ ΠπΠτη 6556 αἰοδί. 
Ῥᾷαϊο ροβί ᾿ΐὰ Ἰϑοϊίυγ : Ὧν γὰρ ὃ δημιουργὸς οὐ κατὰ φύσιν, πῶς τὰ δημιουργηθέντα κατὰ φύσιν; 

Ουιογιίηι οπῖην σοπα τον π0Ὴ 8θοπ μην παίμγαηι 68[., φμοηιοίο οοπάϊία βοοιπάνηι παίμγαηι 

ογιηΐί ἢ ΟΌ 5. [ἢ γΡὈ]5. ν τ ΠπΠ| ᾿η 6556, νἱθηΐ. ΟρΡΙΠΟΓ, ΟΠΊΠΘ5. ϑΟΓΙΡίου ΘΠ ΪΠΊ, 51 γθοίθ Ιοααὶ 
γνοΙ αἰδβοί, δας δα [ΠῚ ΠΑ ΓῚ ρᾶγί σα ἃ εἰ αἱ ἀΘθαθγαΐ., Ποὺ πιοάο, Εἰ γὰρ ὃ δημιουργός οἰο, «δὲ 

οηῖηι οοπαϊίον ποη, βοοιπάνηι παΐίμγαηι 68: φμοηιοίο εοπαϊία βοομπάμηι παίμγαηι ογπί ἢ δαΐ 

δ᾽ υ066 ὧν α{] γο]]οΐ, 5. βογὶρίιιπι ορογίμπθγαί : ὧν γὰρ ὃ δημιουργὸς οὐ χατὰ φύσιν, πῶς ταῦτα κατὰ 
φύσιν; Οπμογιηι οπῖηι ΘΟ οΥ ποη, βοομηάνην παίΐμγαηι 65ί. φμοπιοάο θα βοομπάνηι παίμγαητν 

ογπί ἢ 564. 4}1ἃ ΡΓΟΒΘα.ΔΠΊ}. Π{ἃ ᾿σΊΤΓ ΠΡΟ 4] Πί0 ΙΟαυ αν : Οἱ ἐμοὶ λόγοι, Σολομών φησιν, 
ὑπὸ Θεοῦ εἴρηνται. Καὶ ὃ Παῦλος, ὑπὸ Χριστοῦ - ἐπεί, ΘΟ. «8ογηιοη 65 ηιεὶ. ἱηηιῖί δαϊοηιοπ, ἀεὶ 

βϑιιηΐ α 60. Εἰ Ραιίις. Α΄ Ομ γῖβίο. Ῥοία!ς 58πη6 ἰδ πΠ1 ἱπθρίθ (πη 16 ΔΌΒΌΓΑΘ 0611 5ΟΓΙΡίου 
᾿πΠΠ πη ποίς, 5864. ΠΟῚ ΠΊΔΘΠΙ5 1Π|6 ΒΆ 515. 4] 51 ΘΙ Πα Θ ἢ ἃ ΠΟΠ ΟΠΠΠΟ5 Βαρογαγὶξ, σθρίθ ἃ 
Π1ΠῸ Πα. 8ΠῚ 500 Γᾶ 5 οϑί. ΝΟ πηϑ]ὶογὰ ρας 1Π4. 40 ποη ἰΐὰ πηαίο ᾿ηΐγα ἸΘσπΠίαΓ - 

Εἴρηται ταῦτα, χαὶ ἐστὶ χαλῶς., ὡς ἔστ', τοῖς ἀπεριέργως πιστεύουσιν εἰς Θεόν, οίο. ως ἀϊεία βμηπί. 

οἱ βιιηΐ γοοίο, βἰσι βυη1. 118, συ 5ἴη6 οἰγὶοβα ἱηυοϑί σαίϊοηθ ογοάμηΐί ἴῃ Πδιιηι. οίο. θα 
ΘΗΪΠῚ ΟαΠπη ἰΘΡῸ, Οτέθουῦ! πὶ ΒΑ] {ἰΘηΐθ πη ἀυ ]γ6 πὶ νἱάθονγ. Τὴ} οι γοίδγγ οἱ 114, 4: πΟΧ 
Βοααπηίαν : ᾿Αλλὰ χαὶ τῷ ὕδατι συναριθμεῖσθαι αὐτὸ φὴς, ὡς τῆς χτίσεως ὄν. .56(] οἵ οιπὶ αημα αϊοὶς 

διηι πιεηιογαγὶ ἰαηιηιαηι ιὶ ογθαίμγΡ εἰζ. ΤηΘΓργθίαγι 84 ὙθγθῈΠῈ γὙοϊαΐ,, αἰ ΒΘΓΠΊΟΠΙ5 ἰΠ- 
ΟΟΠΟΙΠΗΪἃ5 ἈΒΡΘΕΙ856116 ἰΘΟΙΟΓΘΠΊ Πη8 915 πΠγογϑαΐ. Νὰ π| [06 Π5 4 ΟΡΘΓΟΠΊ 4υϊ ἃ 510] γ δ} ΠΠπ4, 
Ὥς τῆς χτίσεως ὄν, ἑαπιφιιαηι ιῖ οΥΘαίμγ 8ϊξ : αΐ ΡΟΐΠΠΙ5 ΦΕΦΓΟΓΘΙΉ, 8ἃη ΒΑΓΌΘΓῸ5 ἃ} βου Πᾶ 
ἸΠΟΟΠΟΙΠΉΪΠ5. ὈΠΊ4ΠΔΠΊ οἱ ᾿πΠθ] οσδηί 5 ἸΟΦαἰι5 51. 

67. Αὐοίογϑπι πηὰὶρ Ἰοαθ πθ πη) Ὠδοίθ 15 8116] ν1ΠΊΠ15 : ΠΠΠΟ ΘΕΠΊ(ΔΘΠΊ Ρ6]115 ΓΑΙ ΙΟΟἰ Πα ΠίθΠ 
ΔυἰΔΠΊ.5. Τ(ἃ ᾿ΘΊαγ ἸΟαα α΄, Ὁ] οβίθηαξ γοσθηῃ ἐπφοηϊίιι8. 51 05(Δ {18 Π| ̓Ρ58ΠῈ ΠΟΠ 6556. 
564 ὯΠΕΠῚ Πα ΠΊ ΘΧ ΠΟΠΊΪΠΪ 115, 5611 ΠΟ πῇ 4ΠΘΙΠ48Π) ΘΧΒΙΒί6 Π4Ὶ : Εἰ ὃ γνοὺς, ὅτι ἀγέννητός 

Ν μι Δι ν᾿ Ἁ Ὁ.» τ - ιν τ - 

ἐστιν ὃ Θεὸς, ὅτι ποτέ ἐστιν ὃ Θεὸς ἀχριδῶς ἔγνω, μεῖζον δὲ οὐδέν ἐστι τοῦ τὸν Θεὸν χατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν 
͵ 

- 5Ὰ 7 ΚΣ ἐάρι, οὐάτεν “ "5. Ζῶ ΝΟΣ: Ἢ ᾿ 
γνῶναι, ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ἣ αἰώνιος ζωή" ὃ διδάξας ἥμᾶς, ὅτι ἀγέννητός ἐστιν ὅ Θεὸς, μείζων εὑρεθήσεται 
ἘῸΝ ν ς , - ΕῚ .- ΕῚ , 51: ,ὔ “- - 

ὧν ὃ Θεὸς ἡτοίμασε τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. ᾿Ἐχείνων γὰρ οὐδὲν δυνατὸν ἄνθρωπον ὄντα γνῶναι ὧν οὔτε 
, Ἐκ “ τῇ Υ̓́ “ 

ὀφθαλμός τις εἰδεν, οὔτε οὖς ἤχουσεν, οὔτε ἐπὶ χαρδίαν ἀνθρώπου ἀνέδη. Ἀλλὰ μὲν καὶ ἁμαρτωλοὶ τὸ 
Ν 

ἀγέννητος ὄνομα ἤχουσαν. Τὸ μεῖζον οὖν ἢ δι’ ἑαυτοῦ ἢ δι᾿ ἑτέρου ὃ Θεὸς τοὺς ἁμαρτωλοὺς διδάξας, τὸ 

ἧττον χαὶ μηδὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον συντελοῦν τοῖς διχαίοις ἐφύλαξε. Καὶ πῶς οὐχ ἄτοπον; «δὲ ἐ5 φιὶ ε0- 

φηορὶΐ ΠΘιιηι 6886 Ἰηηθηϊίηι. χα απ θην εἰς ΠΤ οῖι5 ἀσοιγαίο ἐοηπουϊί, Ὑιγϑιι5 δὶ πλεῖ! ηνα]ιι8 
68ΐ φιαηι ])οιην βθουγίνηι ται αὶ ἐρβιι5 ΘΟΩΠΟΒΟΟΥ6. ἴηιο 81 ᾿ς 6εί υἱέα οίογηα : ιῖὶ πο5 
αοοιῖί ἵη φογίνηι 6586 ])θιηι, 8 Ἡα] ΟΥ̓ ἐπ θη θέ ᾿ϊ5 χιι Ποῖ αἰ φοπίϊνιις ἰρειιηι ργραγαυτ. 
Ναπι βογὶ ποΉ, ροίε8{ τι μοηῖο χιϊάφιαηι οοηηοϑβοαί δογιηι, {μΡ πθῸ οοιίμ5 εἰαϊί. τος ατιγὶβ 

σαιμαάτουϊί, χυι πθῸ ἴηι ΟΥ̓ μοηιϊηῖ8 ἀϑοοπάθγιηί “1 φιὶ ρεοοαίογος οἴϊαηι ποηιοη ἱπηοηϊίις ατιαῖ- 
γ6γ8. (μιοα ἐσίμγ Ἠτα]ιι8 68. 14] αὐ! ΡΘΥ 86 ἐρϑιμηι αὐ ροΥ αἰϊιην Τοῖς ροοοαίογες ἀοοιί : φιοά 



ΡΗΆΖΒΑΤΙΟ. ΧΧΙ 

ῬΟΥῸ Ἡηἴηιι5 686 μι αὐ οἱέαηι «οἰογηαηι σΟῊ[οΥΐ, τὰ 7ιι5{ἰ8 δογυαυῖί. Εἰ φμοηιοῦθο ἢος αὔϑιιγ- 
αι ἨΟΉ, 681} ΗΟ οἰδὶ Ιθησίογα θχϑουῖθθγ ποη ρίβαϊί, 4010 Π1ἃ 515 ΟΠδΡδΟΐοι 5ου Ιρίου 5 'ππο-- 
ἰοδοδί οἱ ἱπρϑηΐαπι). ΟὉ ἃ πη 5. ἴῃ ἢΪ5. ΠΗΪΓΑΤῚ 50, πρβοῖο, ᾿πῸ Πα θπη ἃἢ ἱπθρί[ἃ Π1} 
Ουϊά, ἀυώ550, (Δ π| γοΒοϑβὰ γι ἰοοἰ παίο 84 τθπὴ (οἷ τ} Οὐ οαυβᾶπι Παγαί} Ουϊά ΠαΡοί πιο- 
ΠΊΘΗΓ ̓  ὙΘΡΌΙΒ ᾿Ἰρϑ 5 Βου ρίου 5 αἵᾶν, φιοηιοάο οο αὐ διγάνηι πη οε Ὁ Ν 6486 Πα] ΡΠ ΠΠῚ μι0 
απο ποίθίαν, ἰγδοίαγὶ φαο 6 ἴῃ ργ πιὸ ΠἰθγῸ πος [16 ΠῚ ἈΓΘΕΠΊΘΠἰΆ ΠΩ, ΥἹ 6] Ισ οί γοθθη] ἔπ6-- Ῥας. 2521. 
γϊίνι8. 50 )5[Δ {18 ΠῚ ̓ρ58ΠΊ ΠΟῚ 6586. 5606] ΠΟΙΠΘη αποαάδιῃ. Αἱ, 4υςϑο, 416 [ἰ5ϑοί Ποιηηῖθ ἡ τ 
ΒΊΒΠΠ5., 51 Ῥοβίᾳ ἃ ΠῈΔΏ ἴῃ ΡΓΪΠη0 ΠΠΡΓῸ οἷαγθ ΘΙ θσα πίοι 86 ἃς ΟΟΡΙΟΒ56 ΡΓΟΡαββοί γοοθπη ἐηφ- 
Ἠϊίιι5 5 Ὀ5ί Δ η [ἃ ΠῚ ̓ρΡ58 ΠῚ ΠΟ 6556, 5064 ΔΙ4π04 πΟΠΊθη, ροϑίθα 46 δοάθπὶ ὩΓΘΕΠΊΘηΐΟ ἴῃ Π0ΓῸ 
Πα ίο ΟΡ ρ5᾽58θί Ουβου 6 ἃίαπ6 ἱποιθσδηίθι" ) 564 ΠῸΠ Ορ 5 Θϑέ Πποϑίγῖβ γϑυθὶβ, αἱ οϑίθπαδίῦ 
ΘΟΡΕΠῚ 485 1η ΠΠὈΓῸ ΡΓΪΠΊΟ οἵ αυδγίο ἰθσαπίαγ ΠῚ ΠΠῈΠῚ οἵ ΘΠ] 46ΠῚ ἃοίογ ΠῚ 6556 : 5οα 
58 {15 6ϑί,, 51 ἃ][61 ἸΟΟῸΒ ΟΠ1ΠῚ Δ] [6 ΓῸ σομηρᾶΓοίαΡ. ΝᾺ ΠῚ ΘΓ ΕἸ5 5 Πη115 4αΪΒ46 αἱ ἴῃ ΡΓΙΠΊΟ ΠΠΡῸ 
ΠΊΔΒΟΌΪΙ ΠῚ Πα ὰπῈ ἀἸσΘ Πα Θ᾽ ΘΠΙ5 τ ΓΑ Ια, [ἃ ἴῃ αυᾶΡίο 46 0165 4 θα δπὶ τας ποι ]δ5 
ΠΟ ΒΟΓΙΡίΟΥῚ ΡΘΙΓ[ἈΠΉ Π]Ὰ 65. [ἀϑί!α οί. Ῥάμ]οῸ ἰηίὰ ΘιιΠΔ 46 πὶ οἰΐαγὶ Ἰοοιιη,, ἸΘστιπίαν {Π8 - 
Εἰ ἐλάττονα ὃ Θεὸς δημιουργεῖν οὐκ ἠδύνατο τοῦ ἑνὸς Υἱοῦ, διὰ τὸ μὴ πεφυχέναι, οὐδὲ ὃ Υἱὸς ἄρα διάφο- Ῥας. 285 11. 
ρα δημιουργήσει, ἀλλὰ ἕν τι. .δὲ 7,615 ραμοίογα τπὸ ΕἸ ο οοηάογε ποη ροίογαί, φιοά παίιγο Ὁ 
846 ΠΟΉ. ΘΟηυΘΉΪ : Ἰφίζιγ" πὸ ΕἸ 5. σοπαοί ἀΐυθογξα, 564 πηι μά. Πτθο ΦΙΟΠΊΟαο ἰπΐον 
56 ΘΟΠ ΟΡ δηΐ., ἃ] 15. υἱά θεῖ. ΗἸΒ5. 50] υΠρδπῚ {Π|Δ : Εἰ τὸ θέλημα τοῦ Πατρός ἐστι, τὸ πιστεύειν Ρασ. 291 ἃ. 
ἡμᾶς εἰς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ (Γοῦτο γάρ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶς ὃ θεωρῶν τὸν Υἱὸν, καὶ ὅ- 
πιστεύων εἷς αὐτὸν, ἔχη ζωὴν αἰώνιον), οὐκ ἐκ θελήματος ὃ Υἱὸς, ἐπεὶ τὸ πιστεύειν ἡμᾶς εἰς αὐτὸν, ἢ σὺν 
αὐτῷ, ἢ πρὸ αὐτοῦ εὑρίσκεται. «δὲ υοἰμηΐας Ῥαΐγὶβ 651. τ Ἠ05 ἴη, 67ιι5 ΕἸ μην ογοαητιις5 (ΉΦο 65. Ἔα ἴδ 10. 
ΘΠΪΠΊ ὙΟΪΙΠ(ἃ5 Θ᾽ 15 4] ΠΊ6 ΤηΪδι(, αἴ ΟΠΊΠΪ5. 41] νἱάοί ΕἸΠ ΠῚ). οἵ ἐγθαϊξ ἴῃ ἴρϑαπη, Παρθαΐ 
γἱὰπΠΊ ἐθἔΘ 81), ΠΟΤ, ἐαη θη, 65: 6: υοἰμηίαίς ΕἸ 5. : φιυΐρρθ ογθογ 6 μος ἐπ ἰρβιίηι, αἰ οι 
ἔρεο, αὐτό απ. ἐρϑιιηι ἐγυυθηἴίι". Ουιδο γογ θὰ 411 510] γϑ!πί, π6 ΜΌΡΒ115 Ζαϊάθμῃ δὰ} Οδαίριι5 
ἴΔ0116., ΟρΡίΠΟΡ, αν Ιζ. Αὐοίον 46 ΑΓΔ ΠῚ ΙΟΠΠΘη5., 516 ΒΟΥ : ᾿Επίστευσε δὲ ᾿Αδραὰμ. τῷ ἘΠῊΝ 
Θεῷ, ἐπίστευσεν ὡς αὐτὸς, χαὶ οὐχ ἠπίστησεν ὡς ὑμεῖς. Ογοαϊαϊέ αὐΐοην ΑἸ γαΐαην [260 εγοαϊαϊὶ γὼ 

μὲ ἦρ586. Ὧ60 ἡπογ θάμ {με τ τ08. ΝΟΠ νὰ 16 δἀμηοάμπη ἀπ 100 4ι1Π Υ], ΟΕΠῚ 516 Ἰο ααΐι5 
οϑ, ῬΓῸ 58|5:551Π10 50 ]ρίογα οἵ δου 5ϑι πο Πα ΌΘΡΙ γοϊπθυῦ : 566. γὙΘΓΘῸΡ, ΠΘ. ΟΠΠῚ 510] 
Πηᾶ ΧΙ ΠΊ6 Ρἰδοαϊί, 4115 οἵ ἔγι σ 5 οἱ ἱπθρίῃβ 6556 νυἱαθαίαν. ῬγοΙαγὰ 58ηΐ 4085 Υ] ΘΓ θϑί ἃ]1-- 
αυδπίο ἃπίθ. δ ηΐ διι{6ΠῚ Θ᾽] Ι5Π|06]1: ἢ ὡς ὅταν ἀπὸ ὕδατος ἢ λίθου πῦρ, ἢ ἄλλης τινὸς ὕλης, μὰς, γὶς 
ὡσαύτως τὸ τοιοῦτον γένηται πῦρ. “τί 5ἰοιέ συν δα ἀφια αὐ ἰαρίαο ἰφηὶβ., αἰ 6 αἰΐα φιαυὶς «. το. 

ηιαίογτα., 5ϊηνὶ {67 ἐγηυὶβ ἢογ οί. ἈΘΙΙαιΙὰ ΌΙαΘΙη ΠΟ ᾿ΠΟΟΙΏΠΠΟΟθ : 584] ραῖο ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ ΓΘ Π(Ι5 
οομηροίθηη ΠῸῃ ἔμ|558., 51 οαϊ 56 ΠΟΟ ΡΓΟΡΔΓΘ ΡΟ556 Βρθγαυθυ, υἹἀθ οθί ΠΘΡῚ ὁχ 48 ἰβΉΘΙΊ. 
{9π115 ΟΠ ΠῚ [6 Π1Ο 551 Π}15 Θδί ΒΑ 5185 11 561] ΘΠ 15. ΘΧΘΠΊΡ}Ϊ5 ἃΡίΪ5 : 41 ΘΡΘῸ ΠΘΡῚ ροίαϊί, 
τι ΘΧΘΠΊΡΙΟ ἴα ἱπθρίο ἰϑηηα 116 ἃ θΒΌΓΟ πι5115 5102 Οαξ διυιίθπ) [ἘΘΓΙΐ ΒΟ ῚΡίΟΡΙ5. αΠΠσ ϑηξα, 

4αδδὶ ργ θυ θἢ5 Δα ηοίαθο. 8510 ᾿σἹ αν βουῖθὶ, Καὶ τῆς Μαρίας λεγούσης - Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο, μας, 3:8, 
ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσχω; Εἴ οι ϑήῆαγϊα αἰοσογοῖ : Οποηιοάο οοηποϑβοαηι ἰβίμα. φιαπαοφιίάεηι ς. 7. 
οἵγίην ποη, ΘΟση 0500 ἢ Ο](πηὰ γορρὰ., Ομαπάοηιλάοην υγιθι πο. σΟσΉ 0300. ΝΙΆΓΡΙΣΒ 401616Π} 

6556 ΠΘΙΠΟ ΠΠΟΙΔ Ια (οχ [μιο. 1, 34) : 564. ργίογα, Θμοηνοάο οοφηποβοαηι ἐϑίνα!., ΖΔΟΠΑΓΙς 

0586 σοηδίδί Θχ [πι0ἃ 1. 18. ᾿ 

08. Ἠδοίθημ5 Ι00ἃ 4ιυεοαδηη, (1185 ΡΠ ΓΔ51ΠῚ ΒΔ 51Π8 Π8 ΠῚ} ΠΊΪΠ5 58 ρ᾽ἃ Πί, ΓΘίαΠΠ115.: ΠΕΠΟ 
γΟΘΘΒ ΤΠ] ]ζ85.. 4185 ἴῃ ΘΘΠΕΪΠ15. ΒΆ511 ΟΡΘΡΙ 115 ἸΠΥΘΗΪΓΙ ΠΟ ΡΕ ΔΠΠΕ5, ΠΟ 5 Π1] ΘΟΠΘΘΙΘΓΘ 
ΠΟΡΙ5 ΡΓΟροΟΒίίιπῃ οϑί. ὝῸΧ ϑέσις ρεϊπια ΟΟσαΡΓΡΙ(. ΝΊΠΙΙ οογίθ θᾶ γ0 08 (ἈΠ. ΠΡΊΝ. 65. ΒΟΓΙΡΙΟΡΙ, 
ΡΓῸ 60 4μ0ἀ 6ϑ8ὲ αὐορίϊο. ἘΓΘΑΆΘΠΙΙΟΓἃ διπηΐ ΘΧΘΠΊρΡ]8., 4υ8Π} αἱ ἃΠΠαυὰ [π΄ ΠΊΘΟΙ ΠῚ ΡΓΟΐδΡΓΘ 
ΠΘΟΘ586 510. ΝΒΟΠΔΠῚ (ἈΠΊΘΗ , ΟΡΙΠΟΙ, Θἃ ΥΟῸΧ ΡΓῸ Δ ΟρίΟΠΘ ἴῃ 5᾽ΠΟΘΓῚΒ ἃ ΒΘΙ ΠΊΔΠ]5 ΒΑ51ΠΙ ἀν δος 

ΠΌΓῚ5. ἀϑαγρδίαγ. ὙΟΘΘΠῚ υἱοθεσία,, ΠΟ γΟΘΘΠῚ θέσις, 60 [ηἰ6ἰ]Θοΐα Δ ΠΠΡΘΓΘ 50 οἱ ΟΓΔΙΟΓ ορί!- 
ΤΏ15. (ΘΓίθ 51 ἅ}185. τηᾶχίπηθ ἴῃ ΠΠΠ1Ὸ (6 ϑρί γἸ( βαποίο οἵ ἴῃ {ΓΠὈ 5. ῬΓΙΠῚ5 1η ἘΠΠΟΙΉΪΕ ΠῚ 
ΠΌΓΙ5 ΠΟΠΊΘΗ θέσις ἃ ΒΆ51110 Βα Γραγὶ ἀθθαθναί. οα ΠῚ ἰπ 115 46 ΔαἀΟρΡ(ΟΠΘ ἐγθ]ΌΘη5 5 ΒΘΓΠΉΟ : 
ἰἈΠ16η., 40 ἃ Ὁ ΠΟΙῸΠῚ ἰΘΟίΙΟη6. ΓΘΟΘΠΒ 5Π|, ριϑίαγο υ80. 6]05 Ὧ6. ΥΘΒΕΘΉΙΠῚ αυϊάθιη 

ἴῃ 5. Θχϑίαγθ. 5:6} γοχ θεϊχὸς [ΓΘ] ΠΘῊ(ἰ55] πὸ ἴῃ ΘΟ θ.15. ὮΙ5. ῬΟΒΙΘΓΙΟΓΙΡῈ5. ΠΟΓΙΒ ἀδὰγ- 
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ΕΧΥῚῚΙ 

ΠΧΧΗ ΡΗΒΕΑΤΙΟ. 

Ραία ἰηγθηϊία!. Οὐδιη ἀυΐθηη ]1ΘΠ 111 14 50 ἃ ΒΆ51Π| ἰηϑιΠ πο... ΘΧ 6} 5 σϑημη δ ΠΡΡῚ5 
ΡΟΓΒΡΙΟΙ ροίοϑί. Ἐδίθθον ἀπ] ἀ0ΠῚ ὙΟΟΘΠ) θεϊχὸς ἴῃ θὰ οὐαί οη6. αι πίθον αἰ νουβὰθ. ἀθοἰ πὰ 
Βθρί!πτἃ ΠΕΠΊΘΓἃ(αΡ, ἰΘΡῚ : 56] ολι5 Βη0 ΠΟΙ ΙΘΥ65, Οἷα ἃ ΟΡΟΙΒΟΌΪα τη ΡΟΠΔΠΊ15 οἱ ᾿ρΒΌΠη 

ἴη 51.061 Π|5.. ΝΌΒΑΙ8Π) 4101, 4ιιοα 5οϊαπΠι., Θἃ νοχ ΤρουαΡ. ΝῸΠ 1ίὰ ργιάθη., αἱ ΠΊοΧ 
ΔΙΘθ4 1, ΠΡΓπ 46. ΘρΙΡΙα βαποίο δὲ (γῸ5. ῬΡΊΌΟΓΘ5. ἰη ἘΠΠΟΠΉΪΙΠῚ ΕΠ ΡῸ5 ἀΠ] σθηΐθι ᾿θοὶ, ἴῃ 
ἀυΡη5. αὐ ἴη ΓΘΙΠ 5. ΘΠ] ΠΝ ΒΑΒ1ΠΠ| 5ΟΓΙΡΕΙ5. ΠΟ ΠηΘΙηΪηὶ γοοῖ5. θεϊκὸς ὉΠ 11ΠῚ Ὑϑϑίϊσ απ 
ἰηΠΥΘΠ556. ἈΟΡῸ 8Π| ΟΡ(ΪΠΊΟ5. ΠΙΟΒΠΘ ὙἹΡῸ5. ΘΟΒαΘΠΊΠΙΘ ἰπ ΙΘΘΘΠ15. διοίου 115. Ὑ θυ βα 15- 
5]Π1055 Π1ΠῚ [ἢ ΠΊΟΙΒ ἃ ΠΟΙΟΡ ΠῚ ΡΟΒ (πη 51{4 πὶ αυ  θυ 5 πὶ νΟΟΙθ 615 ἴῃ ὑπὸ δαΐ ΑἰΘΓῸ Ὀραδβοιὶο 

ΘΘΡΙΒΒΙΠ16 υἰδηζ}, Θα5 461 Ὑ6ΓῸ [π ΓΘΙΪ 5. 5115. ΠΠΌΡῚ5 ΠΕΠΊ ΖΔ πη ΔΑΠΙ θοδηΐ, ΠιαχΊΠ]6 δὶ ἢΪ5 

αἰθ πα! Ῥά 5511 ἀθία Θοοᾶδβίο. ἘΊΘΡΙ αυπάθη1] ροίαϑβί αἰ (Ἀ}|1ὰν : 564 ἀΓ ἰΓΟΙ Γοὶ ἰᾶπη πον ργο- 
[ὈΓΓῚ ΘΧΘΙΠΊΡΙ ΠῚ ΠᾺΠΠ11η1 ΡΌΘ556., ᾿{{π|0 νοθείας 6556 ΓΟ ΠΊΘΠ( ΠῚ ΟΘΡἐΙβϑι πη π|. (ΠῚ ἰσὶίαν ἢ 
ἀῶ γ 065, θέσις οἱ θεϊκὸς, 5: ΡΊ551Πη6. ΟΟΟΠΡΡἃἢΐ 1Π ΕΠ {{Π|15 ἀΌΟΡΙ5 ἴῃ ποι ϊ πῃ [ΠΠ 015. Π66 
(ἀπΊΘη ΙΟσαη(1 ἴῃ {ΓΠ 15 ὈΓΙΟΡΙΕ15. ΠΘΑῸΘ ἴῃ 4}Π|5. ΒΑ 51} ΒΟΡΙΡΕΙ5 πη ΘΠ γον υβἰβ, ἢ ΧΟ θι}5 
6 ἢ ἢΪ5. αἰ Θ ἢ} [ΓΘ] ΏΘη5. [}{ Οοοάδίο; ὨηῸ. Θἤ οὶ νἱἀθίαγ, ἀἰ05. ΠῸ5. ΠΌΡΟΝ. ΡΟΒίΘΓΙΟΓ ΘΒ 
Βά5:110 {01 πο ἀθθογ. 

69. ΕἸ υ5416Π| ΡΘΠΟΙΙΒ 5ηΐ οἵ [ἃ πη. 485, πο οἱ ἰρθα ποηΠ} }}}} 84 γθηὶ [οαπέ, ΠΟῸῚ 
ΡΙσθθι δαποίαΓ. ΠΟ 8} [ἢ {1 ἃ} ΠΙΒ5 γΘ 015 : Εἰ τοίνυν τὸ ὑπερκόσμιον σῶμα Χριστοῦ ἐκ Πνεύ- 
ματός ἐστιν ἁγίου. «δὲ ἐρύίι ρου ηαπιιὺ (Ἰν15{1 ΠΟΥ̓Ρι5 66» δρίγϊίι ξαποίο 68ί. ΝΟΠΙΠΙΔΠῚ, 
ΕΒ] γᾷ [16 (Ἀ}101᾽, 510 ΘΟΥριι5 ΟΠ ΓΙδι1 ἃρροΙαί ΒΆΒ}|5. ΝΘ 5665 πα ]ϊοαπάυμπῃ 46 1Π|0: ᾿Ιϑπειδὴ δὲ 

. Θεὸς Θεοῦ παῖς Ἰησοῦς, οἰς. Οὐνεγυ ατιίογν Π)οιι5 [)6ὶ ριιογ σ]681ι8.. Θίο. ΒΑΒΙΠῸ5 ΒΘΧΟΘΠ (5. ΙΟΟἷ5 
ΟΠ εΙβίυ ηι Ἰ)οιΪΠΠ| γοοδί 1)6ὶ 2 ἠἑιόν : 561 ΠτΙΒ4 118 ΠῚ ΘΕΙΠῚ ἀρρΘΙΙαΐ Π οὶ ριογιίην, Θεοῦ παῖδα. 
Ἠιοδηΐ ἰσἸ λα 4] ΠῸ5 ΠΌΓΟΒ ΒΆΒΠΠ0 (Ἰθαπ|, αν πἰο ἃ] ον 4αδπη 506 αΐ Ιου .5 511, ΒΘ 4616 
511] (ἸΒ5:Π}}16ΠῈ Ρ :ϑι!ογιῖ. ΠΙᾺ4, Καὶ τὸ διὰ Υἱοῦ πεφηνέναι σαφὲς πεποίηχεν, οἔ ρον ΕἸ νυηι ὁ) {-- 

81556 οἰαγμηι [οοΐ. ν᾽ ἀθί αι Τ]ΠΪ ΠῸῚ ρᾶΡ ἃ Βα5}Π8Πηἃ ΘΟ θη ἀἰθπιιη. Ηδο αἰοοπαὶ 
[ὈΓΠγυΐὰ. σαφὲς πεποίηχε, ΡΟί(αΪ {1 ΒοΡΙρίον ᾿παἰβθυίιβ,, ΠΟ ΒΑΒΠΠ1Π5 ΟΥΑΙ ΟΓΙΙΠῚ (56 (155 Π|08. 
Ῥογορι]ηἰ αίθ πη Οἰθί Ππἃ 4ΌΟΑΙΘ, ᾿χπομπῇ γὰρ χαὶ μεταδόσει Πνεύματος τὰ γινόμενα γίνεται, 

Ναην γι Πινηΐ, δηνϊϑϑῖοη6 αἴχιθ ραγίϊοὶραϊοηο δ ̓γῖτι5 Πιηί. ἘΠ γΘΓΟ, 851 ῬΘΠ6 ΘΟΠΊΠΠΘΠΆ]ΠΪ, 
γΌ06 ἐχπομπὴ ΠΟῚ Ε{{{π| ΒΆ51Π|5. αι ργΌσα], (6 Πᾶν 6 ΟΠ. ΘΠη5 ΔΟίοΓ, 516 ΒΟΡΙὈΙ : Οὐδ᾽ 
ἂν τὴν τοῦ Πνεύματος παρουσίαν, δούλου χαὶ χτίσματος ὄντος, ἐπὶ πάντα διήχειν ἔφασχεν ὃ ὑμνῳδός" 

Νόηλο δριγιίι5 ργ(δβοηΐϊαηι, 8ὲ 5ογυιι οί ογοαίια 6586ὲ, οηλπῖα ρογυαίίογο εἰϊαὶβ8οῖ ἢ ΟΥ̓ τα 
σαηίον. ΥΟΧ ὑμνῳδὸς 161 ΔΙΊ Χ1ἃ οἱ Ρογοσνὶηὶ νἱ θίαν. ΡΡΘΙΌΡΓΘ: Π6Ὸ. ΘΔ ΠῚ ΡαΓῸ 5788 ΠῚ 

ἱηνθηΐι πη 1ΓῚ ἀρὰ ΒΑ5ΠΠπι. Πς ἸάᾺΘπ αἰοίιΠΊ γο]ὺ 46. 1Π|0, ὃ ἅγιος Παῦλος, βαποίιι8 Ῥαπίιι8. 
Ε151 Θἢ 1ΠΊ ΒΆ5115 [ΓΘαΠ ΘΗ ἰ551Π16 ῬΔΌ]Πα πὶ ΠΟΠΊΪηδΐ : (ἃ πη6η ΘΡΙ Ποίαπι 1Ππ44, ἅγιος, ΠΠΊΘΕΔΠη, 

ΟΡΙΠΟΙ", οἱ {1 {. ΝΟ ΠΕΡῸ 4] ΘΠ Πὰ5 γοοθ8, ὃ ἅγιος Παῦλος, ΘΟΠΪ] ΠΟΙ 51Π}|}8] ἴῃ ἴῦγῸ 46 
ϑριγιία βαηοίο σὰρ. ἀΘΟΙΠ1Ο0 δθχίο : 564 γθθθιη ἅγιος ΘΧραΠρΘηἃΠη 6556. ΘΧχ ΠΠΠΡῚ5. ΗΓ (15 
οοπϑίαί. Νοο ριιθρθαηά απ {Ππ4. ΠΟ Ὲ πὴ ἃ.Οἱ ἃ οί 6 πανάγιον : 418Π| γΟσοπ ἃρπα Βα51- 
11ὰπ| 4αἰ ας θυ, οἰθπγ Ρογθέ οἱ ὀροιᾶπη. 584 ψιοη πὶ ἢ Ο [ὈΓία556. [θυ ογὰ (πἸθ 568 ΠῚ 
νἀ θα πίαΓ, Θὰ οἱ ἃ|1ἃ ἃ σΘΠῈ5 ΡΟΡΠΊΕΠ ἃ ΟΠ (8 Π1115. 

70. Ῥᾶιυ]ο σγανἠ5 αποα 5664} {π|’, [ἃ οἰζατ! σοῦ θὰ ϑοΥρίαγεθ [ἢ ΠῚ Πη15 ἀπ θι15 ἴῃ Ἐππο- 

ΤΠ ΠῈ ΠΡ 15. αὐ ΘΟΡᾺΠῚ δ Οἴου ἃ ΒΑ 5:8 Π0 ΠΊΟΓΟ ἰοἰπ5 αἰδοθάαίΐ, 65 ΘΧΘΠΊΡΠ15 ουδαθί οἰ ΡΊΟΓ. 
510 ᾿σιίαγ Ιοααϊ αν βου ρίογ, Οὐδὲ γὰρ προσχυνήσεις Θεῷ ἀλλοτρίῳ, γέγραπται, 84] νΘΓΡΌΙη, ΔΛΙΈΩιι6 
ὁπῖηι αὐἀογαθὲς Π)οιι αἰϊογιηι., ϑογὶρίιηι, ο5:. Β᾿ 5105 Οαπη δογίρίαγαπι οἰΐϑί, θγη0 ΙΟ60 ρΡοηὶΐ 
4αοα Πἰο γιἀθπηι8 αἰ {ἰπη0. ΝΘ Ο ΤΠ] ἀπ τη Θϑί, 51 ΠΟΓῚΠῚ ΔΟίΟΙ οϑϑϑί, 4Ὰ]} ΒΟΥ ρϑιϑδοί ΠΟ 
ἴδ πηοῦο : ᾿ξέγραπται γὰρ, Οὐδὲ προσχυνήσεις Θεῷ ἀλλοτρίῳ. «ϑογὶρίμηι 65{ Θηΐηι: ΝΝόχιι6 αὐογαῦὶς 

. Τόν αἰΐοηιηι. ΝΘ ἀρία5. ἀποίοῦ. οἰΐανιί δου ρίαγδμη,, σαπὶ ἰἃ ἰοαααίι5. οϑί : Ἕν δὲ χαὶ τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἀληθῶς ἅγιον Πνεῦμα, κατὰ τὸ γεγραμμένον, τὸ μετὰ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ συνδοξαζόμενον. 

ΕἸ τἰηλι8 ϑρίγϊ{ιι8 δαηοίμ 5. Ὁ6Υ6 «ϑρυγιίιι8 βαηοίνι8., 8θοιηάιην ἐὰ φιοί εογὶρίνη 65[, σιὶ 
οπηι ΡῬαΐγο οἱ Εϊϊο οοπφίονὶβοαίιι)". Ὗ Θ11Π} ἀἸδοθι 6 ἃ) 4ΠΠ410.. 1] ϑοΓρίαγαγαμ 18 δου ρίυτη 
50, Οὐ ον Ῥαίγε οἱ δρὶγιίι βαποίο οοπηίογὶ βεαΐιν. Ἐνιιηΐ [ΟΡ ία5θο 4α} αἰοδηΐ ἤφρο νϑγρὰ 
ΠΟ 8 ἴῃ. ΒΟΡΙΡίαΓΙ5. ΦΠ]Π6Π}] ΓΘΡΘΡΙΡῚ,, 566 η΄ ΟΟΠΟΙΠΟ (ΟΠ δί ΠΕ ΠΟΡΟΠ 4.0 ργῖπιο; Ὁ [446 



ΡΙΙΒΕΛΔΊΤΙΟ. ΤἈΧΙΗΠ 

ἰρ88 ὁ} διοίον!αίθην (ΟΠΟΙΝΙ οἰΐαγὶ Ροίἶ55θ. 564 51 [ἃ ϑϑί, [αἰθαπίαν γυθὶ ἰμυἱ ΒΒ], 
4] δηίθ ἃ (θη ρι15 πηογίιι}5 511, ΠΟΛ ΠῚ Πἰ ὈΡΟΓτιΠῚ ἃ οἴου ΠῚ ΠῸΠ 6856. ΕρῸ 4. 46π), οἱ 51π- 
ΟΘΓΘ ἰοααὰι;, ΠΟ ΔΙ ΙΓΟΙ δου ρίογ , ααϊοα 46. ΠΠ16 (ας, δα ΟΟΠΟΙΠ ΠῚ Οοηδί ΠΕ ΠΟΡΟ]!- 
(Δ Π11Π| ΘΓ ΠΊ ΠῚ ΓΘΒΘΡΟΧΊΒ56, 568 δα 1|ἃ Τα ν! ἀἸοὰ. Ζ οὙ}Ὸ ᾿Ἰδοπεΐην εὐἰὰὶ ἠγηναῖι οι, οἱ δ ρ᾽γἱίν, ΟΥ̓ ἐπὰν 32. 
671ι8 ΟἩλγι5 οὐγίι5 Θογην. ϑ 115 ΘΠ] 56 0586 ΘΧρ οί, ΟἸΠὴ Πα Δηίο Ροϑί ἰΐὰ 50.101 : Ἐπεὶ χαὶ Ῥὰς: 
ὃ Δαδὶὸ Λόγον χαὶ Πνεῦμα συνδοξάζων, τῷ Δογ Κυρίου τοὺς οὐρανοὺς εἴρηχεν ἐστερεῶσθαι. καὶ τῷ ἀ. 

Πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτῶν. αι οἱ Παυϊὰ Κογ θεν, οἱ ϑρὶγλέηι οἰπομὶ 

σίογὶβοαη.. αἀϊαὶξ οαὐἰοβ ἤ ογῦο 1)οηυϊηὶ ΠΥ ηιαίος 6586, αὐ δ)ριὶν»ὶίιν ΟΥ̓8. 675 οἱγίυοηιν, ΘοΥγιηι 
θην θη. 864. Ποία 4 1Π], ἃΠΟ ΟΥ̓ ΘΠ, (154 1115 οϑί, ΠΟῚ ΡΙΌΡΓΪὰ Τὰν 15 γου θὰ ΡΡοία 556, 56α 

11π4 ΘΠ} σ]οβϑθιηὰ, Οὐ οἰίην Ῥαίγο οὐ ΕἸ ο βἱηυὶ σοποίοΥὶ[οαίιι". 1 πὶ. ὙΘΓῸ ἤθο ΒΆΒ.Π1.5. 

ΠΘῸ ΔΠ115 1Π|π5 ΒΟΓΙΡίου αΠΠσΘ ἢ 5, 588 ἸΡΒΟΓΕΠῚ σ᾽ οββοηηαΐία ΡΓῸ 10515 δου ρίαγ ΥΘΡΌΙ5 ὈΠ]ΕΔΠῚ 
Ρτοία]ΘΡα 864 αἰ 404 ἀορτηὰ οοΙη ρθη πη. ΝΘ4αΘ νθγῸ δα σοη ἰδ ηἋ05 ἢ γοίϊοοϑ ἃρίᾶ οδί 
ἢεθο Οἰΐᾶ Πα! Γαίο. ΑΠΙΟΘΖῈΙ ΘηΪη} {Ππ4 ἃ 0 ΙΡ515 ΓΟΘΡΟΠαΘΓΙ Ροβδοί 40 ΔΠ| ἃ ΠΊΠ| 15. ἴῃ 

ΠΟ π1Π| ΡΓΙΟΥΘΙ ὮΙ (ΟῚ ν1460. σ]ΟΘ56 πὰ Ρ6} 15 6558 σοηίοχίι. Ει ἀΙΠΟΠΙ ΠῚ ΓῸ5 Θϑ( ΠηΔΡῊη] Π10-- 
τη θη{1. 5102116 ΘΧΘΠΙρΙ ἢ Τα ΓΒ 5 Δ 0 Π1. 510. ἃμ6 1 50} ἸΡίου ἸΙοχαϊίαι", Κατὰ τὸ γεγραυμένον, 
ζωὴ τὸ Πνεῦμα, τὸ τῶν οὐρανίων δυνάμεων ἀποτελεστιχόν, ιδϑοσινηάιιγν φιιοά 5ογὶρίνην 65... Ζία 68έ 

ρίγιίις., φιυιὶ ροίοβίαίο5 οὐ ο5ί65 ρογ[ οἰ. Οὐ, 450, δῖ βασι. Π0 0 ἴῃ ΙΘΘΘ Πα 15 58η- 

Οἰοναη) ΡΑ(ΓΙΙΠῚ 50 0015 γθυβαΐ 5. 51{.. ΠΟ 5΄ (1πΠ| οὐδὲ 118, “ἔα 65 δριγϊέιι5, χιυὶ ροίοβέαίο 5 
εὐἰο5έ65 ρον οἱΐ, ΔΙΙΟᾺὈΙ ἴῃ Βογι ρίαγὶβ (οἸἀ θη γ 5. οἵ 50} 015. ἸΠΥΘΗΪῚ ἢ ΝᾺΠῚ τιΐ ΘΒ ΘΓΟΓΕΠῚ 
Ῥαίγαπι, 1(ἃ ΒΑ51}1 πη05 δϑί, αἱ απ} αἰπηίιι ὨΪ5. ἀἰοθη αἱ (ὈΡΙΏ 1115. κατὰ τὸ γεγραμμένον, ὡς 
γέγραπται, αἱ 51Π}}ΠΠ0 5. (0 ΘΟΡΓΙΏῚ ἃποίο πὶ 41 ἃ) [ρ515 οἰξαηίαι ρΓΟρΙΙὰ νογθὰ ΡΓοίθγηΐ. 
ΑΠΟΡ (ἀπηθη 56 βϑϑϑιί βου ρίογ, 50 αὐ πῶς γοῦρθὰ., 7 Ἰα 68, ϑδιριγιίι5., χιιὶ ροίοβίαί68 οορἰ 65.638 

ρογῇεὶϊί, ργοργῖα Ποη 5ἰηΐ, ποααθ Μαί(Πὶ, πο ὰ 6 ΜΙΡΟΪ, ΠΘΑᾺΘ {Π|1018 ἅ}1π|5 ΒΟΓΙΡΙΟΓΙΒ 5801], 

564 511ἃ ἰρ515 γϑῦβθὰ βἰηί. ἰὰ θϑί, Πομλ5. ΒΟΡΙΡίαΓ8ΠῚ ΘΟΠΙΠΊΘΠΐΔΡΙΟ 510 ΘΟΓΓΕΙΠΊΡΘΠΗΙ5. ἘΠ 
γΘΙῸ οπτὴ δαοίον ἰἰὰἃ Ιοχαυέυϑ δϑί, 7 ία 65: δρινϊίιι5. χυυὶ ροίοϑίαίος5 ο(οἰοβί65 ρογ οὐ. ἈΪΠ1] 

ΔΙ 4αδηι {14 ἰρϑὰ Θᾶν 5 γοῦθᾶ., Ζ 6γ8ο ])οηυϊηὶ οὐἰὶ ἢγηναίὶ ιν οἰο.. 51:5. }1Π 6806 γο]α]ί. 
ἘοΓίασϑο Θ᾽ αϑηηοάϊ ΠΙοοηξ ἃ αἰοιπια 116 ἰΟἸογ πα Θϑί, οαπὶ ἃπΟίου ΠῚ ΘΓΟΙΆΠΟΓΕΠΊ (Θϑ{1Π]0 ἃ 
ΡΓΟ ογυμΐα : 566 ἴῃ ΟἰἰΔ Πα15 ΒΟΡΙΡίΟΡΙθῈ15. 58 0.15 Θὰ πη 415. ἴογα } Ῥγοίδοίο δὶ ρΡΟρυΪὰ 50 1- 
ΡῬίαγαγπ γϑυ θὰ 516 ἱπητη αἴᾶγ 6 586Π168] [ἰςθαί, 4η αν]. ργΟθάγο, 4ΌΪΥ 5 ΠΘσα ΓΘ. [ΔΟΠΠ] ΠῚ ΘΡΙΕ. 
Ἐχ 4110 Βραθγοίαγ, αἱ ΟΠ ΓΟΥΘΓΒΙ5 ἀίαιιθ ὁοη Θ ἢ ΟΠ] θ 15. ΠΘ0 [1η15 ΡΟΒδθί ἱΠΊΡΟΠΪ, Π60 τηο- 

ἀπ5. Αἀάδηι (πᾶπ| ἃ πο π6. πὰ Γϑίδε ει ροίθϑί.), ΠΡγαπι (ΘΓ αηὶ Ἐβαγῶ ἃ) 110 ἃοίογθ Ὀ5 

οἰζαγὶ : φάθι (ἀπΊθη ἃ ΒΑ 5110 πυβαιδηι ἰδ αία τη ἱπυθηϊηγι5. ΝΟ. 50 Π} Οἰζαΐαν ΠΟ ΠΠ06Γ, 

566 516. αἱ ἴῃ Ιρ88 οἰίαπαὶ γαἰίοπο 8|14 14 ἃ [θα 5}ΠΠ8Πηἃ σΟηδιθ μη 6 Δ|1Θ 55 ΠῚ ῬΓΟΙ ΘΓ ίαΓ. 

Οὐδ 46 ΓΘ υἱ ΘΧΙΒΕ[Π]Ὰ ΓΘ οὐ ϊ 9 Ποθᾶΐ, δ βου 108) Δ ΟἰΟΥ 5 γογΡὰ. αυῶ ἤφο δαηΐ : Τί δὲ ὃ 

Ππεροββεὴ χαὶ ἣ τοῦ Ἄθεθοθβοὶ σοφία ; ἂρά σοι μετρίως χαὶ οὐ σαφῶς παριστάναι δοχεῖ τὴν ὑπόστασιν 

χαὶ ζωὴν τῆς ἀληθείας, ὅτε φησί: πᾶσα ἣ γῆ, Θίο. Οὐ Ὁ 670 Ζογονθανοὶ οἱ Ζογοθαθοῖϊ5 βαρϊεηίϊα ἢ 

γι βμαθο βοιγ6 οἱ ποΉ, οἰαγο {ἰδὲ υἱάοίιν" μη ροβίαβίηι αὐ υἱίαπι υογιίαί 8 Ἰηιἀϊεαγο. ομηι αἰϊοῖΐ : 

Οπιηὶς ἔογγα, οίς. Ὧο για Βαβι ἃ 6588 : 5686 {ΠΠππὶ Οἰία πα] τη πη], ᾿Εί δὲ ὃ οροθάδελ χαὶ 

ἢ τοῦ Ζοροδαόελ σοφία, ιά σόγο Ζογοθανοὶ οἱ Ζογοθαθοϊὶ5 Ξξαρϊοηίϊα, ἃ ῬαίΓΘΠῚ ΘΙ Υ 55] ΠῚ Ὲ1Ὶ 

ΡΟΓΓΙΠΟΓΘ., ΠΟΙΉΟ., ΟρίΠΟΙ, ἀἴχϑρῖί. Νοραπί Θηϊπη 41 ΒΒ. ΠῚ Υ8] ΡΓΪΠΊΟΓΙΡῸΒ ΙΔ ὈΓΪΒ δί{1- 

δοιπηΐ, ΘΕΠῚ ΒΠΩΡΙἰοΐμϑ Ιοαψαὶ 50! {π}., πος [Ὁ ΓΘ ΠΊΟ6Ο, ὃ Σολομών φησι, ὃ Παῦλος ἀ ἀπόστολός φησι» 

ΠυΒαΌΔΙη ΥὙ6ΓῸ αἱ ΠΟΟ οΡΔΠΘΙΟΡῚ 5{110, ὃ Σολομὼν χαὶ ἣ τοῦ Σολομῶντος σοφία φησί, οἰς., δϑαίοηιοη 

οἱ δαϊοηιοηίϊ5 βαρϊοηίϊα αϊοὶί, οἴο. 

71. ΕΠΙαΠῚ ΠΟῸΠ ΓΆΓΟ γοοδί φοηίζι αν 5ου ρίοι" ; ἱπ10 οἱ ἰ4 πομηθη αἰ σηἰ (15. ΙΟ60 {Γ] ΘΟ ΓΟ 

γἱἀοίαν. Ε]Ὲ5 τοὶ, αἱ 56. ἀΔ}011 οοοαϑίο, ΘΧΘΠΊΡΙὰ Δ] [4ἃ 50} 1οἰθπηι5. ἘΧΟΡΙΘπηαν ἃ ΠΟῸ 

Ιοσο, 0} [ἃ ἰερίίαν : : Εἰ χτίσμα Ἰλέγονπες τὸν Υἱὸν, οὖχ ὡς ἕν τῶν χτισμάτων λέγουσι διατί γέννημα 

λεγόντων ἡμῶν, ὡς ἕν τῶν γεννημάτων νοοῦσιν; «δὲ οηι λύμην, αἱοιιηέ ΟΥ̓ Θαἰ μα 5 ΠΟΥ. αν αὐ αἼὶ 

6; οὐθαΐζιγὶβ ατου ; ΟΥ̓ οὐην αὐοϊηλιι5 Ἠ0 5 σεηλίωγαηι . Θυήγν αἱ υἱναηῖ ἐὰ ϑ6πἰἐμγὶϑ ἀπερενιουαι: Ρ 

ἘΠ ἃΙαυδηΐο Ροβί : Εὶ χτίσμα χαὶ οὐ γέννημα ὃ Υἱὸς, καὶ πάντα δὲ τὰ ὄντα χτίσματα, μάτην ἀγέννητο ΞΡ 

ὃ Πατὴρ λέγεται, οὐχ ὄντος ὅλως γεννήματος, πρὸς ὃ καλεῖται ἀγέννητος. δὲ ΤΥ τι οὁγοαίμγα 68. ΗΟ ι 
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ΧΧΙΡ ῬΆΘΕΒΛΤΙΟ, 

. φοηῖίινα,, οἱ οιἰϊηοία φῶ δ ηΐ, ογθαίγ βιηΐ, [Γιϑίγα, Ῥαίθγ ἐηφοηίυι5 αἱοὶξιγ, συν ἨΟΉ, 91{ 
οἠυηῖηο φεηίιγα, οι γέβρθοίει αρρεἰἰοίιιν ὑπροπῖϊηιϑ. Ηδυὰ Ἰοηβ6 τα ᾿Ιϑρτίαν : Εἰ φύσει ἀγέννητος 
ὃ Πατὴρ, φύσει γεννητὸς χαὶ ὃ Υἱός - εἰ δὲ φύσει γέννημα, οὐχέτι χτίσμα. Ὄντος οὖν τοῦ φύσει γεννήματος ᾿ 

ἀνάγχη καὶ τὸν γεννήσαντα εἶναι. «δὲ παίνγα ἐπιφοηῖίι5 ο5[ Ῥαίογ,, ΕἸ ἴυι5 φιίοχιο παΐιγα 68 φοηῖίι : 

864 ὲ σοητίιγα 65: παΐια., ποημασιαην 65{ ογθαΐνγα. (μη ἐσίίιιν" φοη γα 811 παίνγα., Ἤ600586 

681 οἱ φοηίίογθηι 6586. ΑἸΙΖα ΠΟ ροϑί Θοάθ πη πιο 0 βου ρίογ Ἰοαυϊίαν : Οὐδὲν ἄρα χοινόν ἐστιν 
Υἱοῦ καὶ Πατρὸς, οὐδὲ ἣ χτίσις, εἴπερ ποίημα καὶ οὐ γέννημα ὃ Υἱός. Εἰ γέννημα ὁ Υἱὸς, οὐχ ὡς ἕν τῶν 

γεννημάτων, πᾶν δὲ γέννημα χτίσμα ) οὗ χτίσμα ὃ Υἱός. Οὐδὲ γὰρ γέννημα ὡς ἐχεῖνα. Νλὶ ογσ0 60ηι- 

ηλιηο οε( Ῥαίγὶ οἰ ΕἸ ο. τ ογθαίϊο φιϊάοηι εἰ [αοίτεγα ἤθη φοριίιγα ΕἸ ιι5 ο5,. δὲ ΕἸ 

φοπϊίγα 681. ποη ἑαηιιαηι τα 6 φογυῖζιγ 5... ΟἸυγ18 ατιίθηι φοίιιγα οΥ̓ΘαΙιγα 651. ΠΟΉ, οΥθα- 
{μγα ΕἸϊιι5 ο5έ. ποι θηἴην φοηϊίιγα 651 οἱ τα. ΤΒΒΙΠ.116 ΠΟη οϑί αυθα βθαυίαν : Εἰ ὃ Υἱὸς 
ἐνέργημα, καὶ οὐ γέννημα. οὔτε ὅ ἐνεργήσας, οὔτε μὴν τὸ ἐνεργηθὲν αὐτός ἐστιν. δὲ δ 5 ΟροΥαἴο 

68{, ποτ φοηϊίαγα., ποήλι6 χιὶ ΟροΥαἴϊι8 681, ποηιι6 Οριι8 ἱρϑιῆι ἴρ86 681. δία ᾽πη 1[ἃ 5ου!ρίθ τη 
[πγθηϊίυ ; Μονόχτιστος χυριώτερον ἂν λέγοιτο, χτίσμα μὲν ἀληθῶς κατ᾽ ὐνόμιον ὧν, γέννημα δὲ 

Ψευδονύμως χαλούμενος. {Ἰυϊογοαίνι5. Ἠιαρὴὶβ ΡΥΌΡΥΘ αἰ ογ θέν. οτιηι βου Ἃυιηλ, ΤΠ ΝΠ ΟἩυὐιιηυ Ὁ.67.6 
ογοαίνγα εξ, [αἴϑ8ο αμΐοηι ποηνῖηο φοηίίγα υθοοίμγ. ῬΌΓΘΕ5. 516 ΒΟΡΙΡΙ: : ΕἸ πρὸ τῆς χτίσεως ὃ 
Υἱὸς οὗ γέννημά ἐστι, ἀλλὰ κτίσμα" πρωτόχτιστος ἂν ἐλέγετο χαὶ οὐ πρωτότοχος. «δὲ 1 ἰἴι8 απί6 ογθα- 

{ιγαηι σοη ζιγα ΠΟΉ, 6586. 864 οΥοαίμγα : ΡΥϊηιΟΟΥ αίιι5 τὐἰίψιι6 αϊοογοίνγ". ποτ ῥΥϊηιοηθηϊίιι8. 
ΤΠΠΙΟ ΠῚ. ΟΕΠῚ ΡΟΒΒΙΠΊ ΡΙ0Γἃ. ΘΧΘΠΊΡΙ απ Δ ἀ8π|. ἘΠῚ 516 ᾿θοῖίαν : Καὶ τὸ γέννηυα ἐξ αὐτοῦ ἐχφαίνει 
τὸν λόγον. Εἰ φοπῖηιθη, χιιοί θα ἦρ80 68, οἀϊί, Κ΄ ἐγϑιηι υἱαοἰϊεοῖ. Ἐκ ὨΪ5. οἱ 5|1}}}}Π}0 15. ἸΟΟΙΒ 

᾿Π(6}ΠΠἸσϊίαν, ἘΠῚ. ΠῚ ἃ βου ρίογθ., αὶ 4116 16 [ὉΠ{ 4 νοσδίι!} 6556. φοηίτγαηι, ΘΙ4 16 ΠΟΠΊΘΠ 
γέννημα ρΓΟΡαίΐιπη ἰυἶ556. ΝΠ ἴῃ ῬΕΪΠΠΟ ΘΧΘΠΊΡΙΟ ἀοοοθί ΕἸ] ΠῚ ἃ}0 ἘΠ ΠΟΙ] ΔΠ15 γοΟδΓ] ογθαία- 
Γάιη., ἀἰοὶ γθγοὸ ἃ 86 σϑηϊίαγαπη. Εἰ φα ! ἀ6Π} [ἃ ΙΟ411, εἰ χτίσμα λέγοντες τὸν Υἱόν ο(6.. τ{1 ρᾷῈ}0 

δηία ἰθρίίαν., οὐι5 οϑί, 41 ἴῃ 60 8ἃ})0 ΕΠΙΠΟΠΊΪ ἰδ αἰββθη θραΐ,, σα 111 ΕΠ απ αἰσογθηΐ 
οΓΘαί ΓΔ ΠῚ 5. 056 Υ6ΓῸ ΘΠ σΘηϊ αγᾶπη αἰσθγοί. Ῥαίθί φαοάι6. ὁχ {Π| 0, μονόχτιστος χυριώτερον 
ἂν λέγοιτο, οἴο.., νΟΘΘΠῚ γέννημα 1110 (Δ ΠΊ418Π| ἀΠΘΟΟΓἃΠῚ ἃ0 ἀθοθη ΘΠ. ἃ}0 1Π|0 ΔποίοΓο [ὉΪ556᾽ 

( αΐαπι. Ὑ 6 ΓΕ Θηΐπη υἱο ἘπΠΟΠΊΪΟ., αυοα ΕἸ 5 ΘΧ 6} 5 5θηςθηςἃ ν ΘΓ αἸσΘΓΘί 1 ογθαία Γᾶ, 

ἈΡΡΘΙαγοία νυ. ὙΘΓῸ ἴα]50. ΠΟΠΊΪη6. ΘΘηϊ υΓὰἃ : 4061 858Π6 ΠΠΠΊ4 18 ΠΊ 510. ἈΡΘ 556, δὶ οὐθαὶ- 

ἀἰβδϑί [ρ56 ΕἸΠΠ ΠῚ ῬΓΟΡΓΙΟ ἃ ὙΘ]Ὸ ΠΟΙΏΪΠ6 ΘΘΠΪΠΓᾺΠῚ ἀρΡρΘΙΔΡ 1. ΒΆΒ1Ππ|5 ἃ 6 ΠῚ ΠΟ ΠΊΟΔΟ ΠΟ 
0.515 Θϑί ΠΟΠΊΪΠΘ. γέννημα 564 60 τυ} ΠΟῚ Ιἴσογα ἀοθοι . Αἰ ἰρϑπὶ δά ρο μεθ ϑίαί. ἘΠῈ5 
Ἰστίαγ πο δυπί! 0. 2, πη. 6, 7 οἱ 8 : Καὶ ἐν τούτοις τοίνυν τῇ μὲν ἀληθεία φανερῶς διαμάχεται, ἑαυ- 

τῷ δὲ ὅμως ἀκόλουθα λέγει. Ὥς γὰρ ἐν τοῖς ἄνω λόγοις τὸ ἀγέννητον ἐπὶ τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων, τῆς οὐσίας 

αὐτοῦ διωρίζετο εἶναι σημαντιχὸν, οὕτω καὶ ἐνταῦθα τὸ γέννημα τὴν οὐσίαν τοῦ ΥἹοῦ σημαίνειν λέγει" ἵν᾽ 

ἐν τῇ τοῦ γεννητοῦ πρὸς τὸ ἀγέννητον ἀντιθέσει, ἐναντίως ἔχοντα τῷ Πατρὶ τὸν Μονογενῇ κατὰ τὴν οὐσίαν 

αὐτὴν ἐπιδείξῃ. Διὰ ταῦτα νομοθετεῖ δήματα ἔξω τῆς χρήσεως ὄντα τοῦ θείου Πνεύματος, γέννημα τὸν Υἱὸν 

ὀνομάζων. Πόθεν λαόών; ἐχ ποίας ἀδϑκκηλθδε τίνος προφήτου; τίνος τῶν ἀποστόλων ταύτην αὐτῷ τὴν 

ΠΕΡ Επυ πη Βθα ΡΟΣ ΣΕ 7 ᾿Εγὼ μὲν γὰρ οὐδαμοῦ τῆς Γραφῆς χειμένην οὕτω τὴν φωνὴν ταύτην εὗρον 

: ῬῪεγεννηκέναι Ὁ μὲν γὰρ τὸν πρτεβαι πολλαχοῦ δεδιδάγμεθα " γέννημα δὲ εἶναι τὸν Υἱὸν, οὐδέπω χαὶ 

τήμερον ἀχηκχόαμεν .-. - . Ἄλλ᾽ εἰ ἐγέννησε, φησὶν, ὃ Θεὸς, πῶς οὐ χρὴ τὸν γεννηθέντα προσαγορεύειν γέν- 

γημα; Ὅτι φοδερὸν ἡμῖν ἡμετέροις αὐτὸν ὀνόμασι προσφωνεῖν, ᾧ ἐχαρίσατο ὃ Θεὸς ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνο- 
ΠΣ ὼς Ὁ ἃ Ὃ τοίνυν οὔτε ἣ χοινὴ συνήθεια, οὔτε ἣ τῶν Γραφῶν χρῆσις παραδέδεχται, τούτου χατατολμᾶν, 

πῶς οὐχὶ τῆς ἐσχάτης ἀπονοίας ἐστί; ΕΤ ἴη, [18 υὐἰΐφιιο τον Ἰαίοηι ραίαηι ορρισηπαί, εἰδιϊρβὶ ἰαηιοη 
ὁοηϑοπα ἰοπιιϊία. Οιιοηιασηιθανγι, οἵην ἴηι βιιρογίογῖθιι8 ἀδοογποθαΐ, ὑπ, 7)60 τὐηἴυ 6 γ 8οΥ ιν 
βιεθϑίαπίϊαγ 6718 ΡΟΥ ἐπ σοηποΥ αἰϊοη θην βἰσηϊβεατγὶ . τα ᾿ς φιοφιο ςιθϑἰαηπίϊαηι ΕἸ ῬΕΙ͂’ φογῖ- 

ἐμγαηι εἰφηϊβοαγὶ ἀϊοὶξ : αἱ σοπὶὶ αὐ ἐπσοπίίην ορροϑβιίλοηε,, {Πιυϊχοπῖίξιηιν βοοη νην Ἰρβαηι 

βιδ5ίαπίϊαηι οοπίγαγὶο ἠιοάο αὐ Ῥαίγοηι 86 μαθογο οβίομαί. Ομαργορίον οὐν ΕἸ ὕμιν φοηϊέι-- 
γαηι αρροἰϊαί, τογϑα φῶ α αἰυῖπο δ ρυγτίν, υἰϑυιραία πΟΉ, βιηΐ. ργωβογθιί. ὕπο μος αοοορὶΐ ἢ 
ὁῳ φια ἀοοίγίπα ἢ α χφιο ργορμοία ἢ α φιίο ἀροϑίοίο, φιιΐὶ μος οἱ ὁοσηοηιθη, {γιδιιογὶέ ἢ Εσο 
ηυΐάθην οογ6 απο Ὁοοσθηῖ 810 6 ΡΥ Θ5βαηιν πο ϑογίρίιγ ἰοοοὸ ἱπυθηῖο.... Ῥαΐγϑην φιΐάθηι 
φογυνῖ586., θχ:Σ νυ 5 ἰοοὶβ ἀϊάϊοϊηιιιβ : ΕἸ ζιην Ὁ6 70 ηοηϊ(μγαγι, 6586 ποοάμην αα ᾿λμηο πιβη 16 



ΡΗΕἜΈΕΒΑΤΙΟ. ΙΧΧΥ 

ἀϊοην αὐιἀϊυύηιι8.... δε 8ὶ, ἱηιχυέ., ἴθυι8 φοραί. φιοηπιοᾶο ραν ποη 68, φοηίίιηι φοηϊίιγαηι 
νοσαγ " Οὐΐα πογγοπάμηι 65: ποθὶϑ δια. Οὐ ἰαγφίίιι5 ὁ5έ Ποιι5 ἨΟΉιοη, ηιιοα 681 β10067 ΟἼ 6 
ποηϊθην. ποϑβίγὶβ ποηυϊηῖθι5 αρρεοἰίανο... Οὐοα ἐφίζυνν" φι66 οοηνηλι 5 οοηϑμοίνο., πο «δογὶρίι- 
γα υν))ν υὐδιι8 αὐαγηϊϑὶΐ. τὰ αἰνογθ., ἩΟΉΊ6 δινηνηνο (ἰοηιθηἾ 6ς( ἢ Ῥοβίαιιαπ) ἁυίθπι Βα. }1π8 Ὁ 

οἱ 4118 14 βίθηιιβ πηα]ία., αι ἴῃ ἴρ50 [Ὁ πίθ ᾿ΘοῚ ορϑι δ ργθί πὶ οϑί,, υἱ οἰθσαηίθι,, ἰὰ ΘΟΡΙΟ56 
60. 46Π1| Αἰχὶ.. ΙΟ0Ὸ 50γρ510 8 γοοθπ γέννημα ΤΟρΡΟΘΙΔΠἀΔΠ). 516 (Δ Π 6 Π} ΒΘΓΠΊΟΠΘΠΙ Θ0Π-- 
οἰπα! : Οὕτω μὲν οὖν ἀλλοτρία τῆς τε κοινῆς συνηθείας χαὶ τῆς τῶν Γραφῶν χρήσεως ἣ φωνὴ τοῦ γεννήματος 

ἀπελήλεγχται. ος ἡΐαχιυι6 ἠχοάο σοητίνγ υοοθηι οἱ α ἙΟηϊηνυγὶ σογπϑιυιοίι γιὸ οἱ α δον ῖρ ιν αὐιιὴὶ 

τἰϑιι αἰϊοη αι 6556 ἀΘηλΟΉ ΞΓΥ αἰ, 65[. Οἴλδ5 ΟΠΠΪἃ 51 ᾿Π [ΘΓ 56 ΘΟ ΡΑΓΘΠζΕ.. ῬΘΓΙΒΡΙΟΌΙΠῚ οΥὶΐ 6 Χ 
ἢδο ἸΟΘΟΡΙΙΠῚ ΟΟἸαἰοη6., ΒΒ. Ππ πὴ ἃ 5101 ΟΠ ΘΟηϑθηζγθ. ἃπΐ., Παρὰ ὙΘΥΠ15 Θϑί, ΠΟΡΕΠῚ Ιτ- 

ὈΓΟΓΌΠΊ, ἴῃ ΟΡ ι15 ΥΟΧ γέννημα (ἈΠ ΖΌΔΠ 50] ΘΠ. η6 Χυϊἀα δηλ οἱ [ΠῚ] 6 ρϑ5ῖπη ΔΙ δον. 
ἃΌΟΘΙΟΓΘΠ. ΠΟῚ 6586. 

72. Οϑίθηψι Πδοίθηιϊϑ ἃποίογ ΘΠ} ΠΠὈΓΟΓῸΠῚ ΦαΔΙΕΙ οἱ φαϊηΐξ! οοηΐγἃ ἘΠ ΠΟΠΊ ΠῚ 11 ΑἸ 0 α]-- υχιχ. 
ΟΘΠΑῚ σΘΠΘΓΘ, 400 ΠΟη δ80]6ὲ αἱ] ΒΑΒ.Π1 5 : Πα Πη0, ΤαΟΘΠΪαΠῚ γα ὶθίαϑ ᾿ρ8ἃ ΡΘΡ 56 μἰδσθί,, οβίθη- 

ἄθγθ ΘΟΠ ΠΟΙ ΘΠ 6 ΠῚ ΠΟῊ τἰὶ ἃ]1 ΧΕ 1115 ἀΙΟΘ Πα (ὈΓΠῚ}15. αυ 80 5Θ ΟΡ Βϑι πη 6. Δριἃ ΒΔ51Π ΠῚ 
Ιοϑαηίον. 65 Δαίθῃη 115 4188 50} 1018 ΠῚ ΘΧΘΠΊΡΠ15 Ποί οἰδγῖον. Ῥοβίσαδηι σ᾽} 5115 ΔΙ] 
ἀπ ρρορᾶν". ἀπ οοηϊιυΐαν!ξ, ἃ! ΘΧΡΙ παγ, ΟΡ ΙΟΠΘΠῚ ΘΟΠΟΙΠα 6 ΓΘ ΘΟηΒαΘΥ, ἢ]5 ὙΘΡΌΪΒ5., 
καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον, Υ6]. εἰς τοσοῦτον; ΥΘΡὮΪ σαί, ροβίαιδπη Β65}Π15 ΠΌγΟ ἀ6 ϑριγιία 
βᾶποίο, οἂρ. 14, 46 Μογϑὶ5 Ὀδρ(ἰϑηηδίθ Ἰοααι15 οϑί, ΟΡ ΟΠ 6 πη ἃ ΌΒΟΓ αἰ Γ15. 510 ΒουΙρϑιί, Τὰ 
μὲν οὖν περὶ τύπων, ἐπὶ τοσοῦτον, 7Πὲαφιιο εἶδ ἢ φιυιγῖς φιϊάθηι Παοίοηιι8. ΝΘΟ Δ|1{617 ΒΟΥΙΡίτ πὶ ἴηγΘ- 
Πἰίαν οαρΡ. 99. ῬΟΒΙ ΙΔ ΠῚ ΘΠΪΠπῚ γϑίθγ απι ΔΙ ΙΖαοΐ βου ρίου πη νου θὰ γϑίμ!, ἔθος ΠΟῚ ἸΠ5ΟΙΘΠΒ, 

αὐ πὸ Δααιϊαθυι : Καὶ ταῦτα μὲν εἰς. τοσοῦτον, Ε΄ ως φιϊάθηι παοίοηιι5. ἘΠ 5416Π1 ΓΟΙ οἱ ἃ]1ὰ 

ΘΧΘΙΊΡΙἃ [66] ροβϑιηΐ ΠΟΟ ἰρ80 ἰπ ΠΠ01Ὸ ἀρ. 30. Τίθτη, ἴπ 110. θυ πη οοπίΓἃ ἘΠ ΠΟΙΉΪ Τὴ ΠΕ]. ὅ, 
ΠῚ Προ ἸΟΖΌΘΠΑΙ ταί! Ό15 Δ] Θίαν. Οαπὶ ἰσιίαν ΒΆ51Π 5 πὰς ΘΟΠπΟΙ θη: ΟΥΔΙΙΟΠΪΒ5 [ὈΓΠΊ ἃ 
ὉΠΙ60Θ ἀδἰθοίαία5 ἔ͵558 υἱαθαί 1", Οἵα ΠΕΙΠΊ ΙΔ ΠῚ Θὰ 1π ἈΠ Π15 ἀτιο115 ἴῃ ἘΠΠΟΠ 1 ΠΠΓΙΒ ΠΒ115 
65.3 Ῥᾶ0]0 ΠηΔΡ]5 ΠΠΟΥΘΡῸ ἀθθ οί, φαοα ΠΟΙΙΠῚ 4105 πηοχ αἸχὶ ΠΠὈΓΟΓῸΠῚ ἃΙΙΟίΟΙ ὙΟΟ6ΠῚ κατόπιν 

ΠυΒ]αΔΠπι Δ Πἰ ΠΘδΐ : 48 (ἈΠΊΘΠ νΟΧ ἰΐἃ Θϑί, ("11 Ὑ15 ΒΑ 5110 Νά σ ΠΟ, αἱ ἰῃ 6} 115 ΒΟΓΙΡΙ5 58Γ- 

58Π1 ἀθόγϑαμῃ ἰΘσαία. ΟΠ Δ ΠῚ ἃαίθηη ΒΔ 5115 Θἃ ΠῚ γΟΟΘη Π1 {18 νὰ. 56 Π]0 4115 πϑαγροί, 
ΡΓ ΒΡ [πῃ ἰδιηθη θᾶ αἰ, Οἴ1ΠῈ 5 σ᾿ Ποάγ 6 γα} 56 Δ]]Οα} 15 ΤΟΙ [8 ἃηίθἃ ΠΊΘΠΓΙΟΠΘΠῚ [8 Ο]556. 

ἘΓΡῸ ΠΡ] ΡΙΟΓΙΦα6 8111 ΒουΙρίου 65 βϑρίμϑ βου θαηΐ ὡς προείρηται, ἃαΐ ΒἰΠηρ]1Οἰ ϑν εἴρηται, τεΐ )αἶηι 
αηΐοα αϊοίνην ο5:. ιἱἱ ἀϊοίιηι 656, 1116 51 Π| ΟΥΓΔ(ΙΟΠΘΠῚ 516 σοι ροη , αὐ ΡΟ 5 [ἃ ΒοΓΙθαΐ,, ᾿Εν 

τοῖς χατόπιν λόγοις, αἰ 5:Π]ρ|1Οἰΐθν, ᾽Εν τοῖς κατόπιν, ει ξιυρογῖι5 αϊοίιην 65:. Οὐτη ᾿ΡΊ (αν Ἰη αἰ {{Π|}5 

ἀαοθαβ ἴῃ Επποιηΐαπῃ ΠΠ0γ15. βθρΘ βουρίαπι 51 ἃυιΐ προείρηται, ἃϊ 5[ΠΊΡ᾿ΠΟἸΓΘΡ εἴρηται, ΠΘῸ 
υ54ι18Π1 ἴῃ ΠΪ5 50ΓΠ Πα ΕΓ ἐν τοῖς κατόπιν, ΦΙΟΠΊΟΔΟ, 41550, ΒΑ51Π115 Θ] Π5Π10411 ΠΠὈΓΟΓΙΠ ἃΟΐον 
ΟἸΟ] τη θυ ]0 ρΡΟϑϑι{} 

78. ΜΟΠΟΓΟ αναί, [106 1105 ἀππιο5 Γα5θ6. οαϊίοβ ἃ Ἑπποιηῖο. {Πππ1π|, 4π|6Π| οΟπ[ίαν! Β851- 
115 : ἃΙ[οτ πη, ΠΖ.6ῃὴ σοπἥμίαγο πη Ροίαϊξ.. οαπΠ| ποη θα (ι15 510 Πἰδὶ ροϑὺ ᾿ρϑ5 πιουίθπι. Ηφο 
ΠΠΘΟΙΠῚ ΟἸΠῚ ΓΘΡαΐΑΓΘΠΊ,, Ὁ] Εἰπιϊ ἀπο ἴῃ Ἐυποπλίαπι ΕΓ] πλ] ΠΕ τη ΡῚ5 ἃ ΤΠ] 15 ΒΌΒΡΘΟΙΙ [ΔΟ(] 

ϑαηΐ. Ῥαίανί ΘηΪπι ΘΟηΓαἰδΡῚ ἴπ Ὁ] {1π|15 ἀπ θα5 οὐπίγᾶ ἘΠΠΟΙΉΙΠῚ 11 Ρ15 ΠΟΠ ῬΓΪΠΊ ΠῚ 116} 1ΠῈ 

ἘΠΠΟΠΙΪ,, 564. ΒοΘο ἀπ} ; ΟὉ [4406 δθοιηαϊ Πυ}15. Π1Π06}}} οοπίαἰαίο πο πὶ (γα ] ΠΟ ΡΟ558 Βᾶ- 

51Π0.,. ΟὉ ΘᾶΠ| 4ιᾶπι αἰ} τγαίοπθηι. Εἰ χυϊάθηι βου ιρίου, χαϊσαπηαιθ {Π6 (ὉΠ, αἱ ἈΠΕΙΠΊΟΒ 

ἀπο5 ἰπ Ἐπποπηαπι ΠὈΓῸ5 σαϊρανιί, ᾿ὰ οοηΓαίαί Ἐπποπλίιπι., αἱ Θατ ΤΓΘργοΠμοπαδί,, αυοά 

ἘΠ. ΠῚ γ6 6 ἀἰσοθγθί ογθαίγᾶπη, ἃΠ]γπηᾶγθί, γθγῸ διμηθιη [αϊ50. ΠΟπηΐπ6 ϑϑηϊαγᾶπι ἀἰοὶ. Θαοα 

αἱ πιδηἰ οβίϊι5 Παΐ, ᾿ρ88 βου ρίουῦ 5 γορθὰ, 4 [πι ΓΘ ΠΊΙ5., ΓΌΓΒΕ5. ΟὉ ΟΟΌ]Ο5 ΡΟΠΘΡΘ ΠΟῚ 

ΡΙσθθῖς. Ἠῶ δυΐθπι βαηΐ 110. φαδτίο ρᾶρ. 987 : Μονόκτιστος κυριώτερον ἂν λέγοιτο, χτίσμα μὲν 

ἀληθῶς κατ᾽ Εὐνόμιον ὧν, γέννημα δὲ ψευδωνύμως καλούμενος. {ὐπϊογ αίιι8 ἡϊαρὶβ ΡΥΟΡΥΊΟ αἸϊσογοίμΥ, 

ἔμην, βθοιηάιηην, Ευιγοηυμηην Ὁ 676 ογθαίμγα εἰ: [αἰ50 ανιίθηιι ἩΟΉϊγ16 φονέα υοοσοίι". ΘΟΥΙΡίου 

᾿σίταν, αυϊδηαίβ οϑί, οοηίαἰαθαί, Θαπιὶ Ἐπποιὶὶ ΠΠΡΘΙΠ απ, ἴῃ 40 Πφγθί οι 116 ἀοοοραί ΕἸ ΠΌΤ 

(]50 ποπηΐηθ σϑηϊζαγἂπη ἀρρΘΙαγὶ. Οαθιηδαπηοάμπι Θηΐπι {ΠΠ4, Κτίσμα μὲν ἀληθῶς κατ᾽ Εὐνόμιον 
ὧν, 516 Δοοίρὶ ἀθῃθί, αἱ Ἐππομηία5 Πρ πιαροί ΕἸ Πὰν 6 οὐ θα αΓἂΠῚ 6886 ς [(ἃ αι ΒΟααΪ αν, ᾿ 



1χΧχ, 

ΕΧΧΥῚΙ ΡΆΞΕΛΤΙΟ. 

γέννημα δὲ ψευδωνύμως χαλούμενος, 510 γἱά θέν 1π{6}Πσο πάη. αἱ ἰρ86 φαοαια ἀἰοθιθί ΕἸ] αΠὶ 

[150 ΠΟΠΊΪΠ6 σΘηἸ ΡΠ γοοδΓ!. ΝΊΠΙΙ ἃπίθπι (16 ἰγδάἸας ἰπ ῬΓΙΙΏΟ 500 {ΠΠ6]}0 ΕΠΠΟΠΉΪ5., 
ἘΠ46 ΘΟΠΒΘΖΙΘΠη5 6βί, αἱ 14 ἀοοσπθγις ἰῃ ΒΘΟ η640, 4] οογίθ ἀἸοὶ ἤθη Ροίθϑί οοηςαΐαίι5 ἃ Βὰ- 
510 {{||556... Θ1Π| 501 Π} ροϑί 6105 ἰηἰογ (απ ρΓΟα ΘΓ ἰη ᾿ὰσοη. ΝΘΟ 58{1|5 [πἰ ἀἴσθρθ, Π1Π1] 
[416 1πΠ ΡΓΪπηῸ ΕΠΟΠΊΪ ΕΠ ΓῸ ΓΘΡΘΡΙΓΙ., ΘΕΠῚ αἸσΘΓΘ ΠσΘΡθὲ Πα} ΟΠΊΠΪΠΟ ΘΟΠ ΓΡΙᾺ Πη ἴῃ 60 
ΙΘΡῚ ἃ) ΟΠ] θ15 ΡΟ556. 781 ρΡΓΟ ἃ ΠΔἃ Γ65 6ϑί ΑΙ 141} 5 ΘΧΘΠΊΡΙΪ5., 4 οα 46 ΠΠρΘγαμ ΘΕ 

γί 6 ΓΘ 'ἰῃ Αρρθπαϊοθ, ΠΡ] ΡΥ πη} ΠΟΟ πα ΠΟΠΊΪ ΟΡ ΒΟ! αΠῈ ΘαΘΠ ΠῚ ΘΕὈΡΔΥ ΠΊ115. 510 ᾿σῚ Ὁ 
Ιοφαϊίαν βουὶρίον. παπ|. 12 : Ὅτι δὲ καὶ εἷς Υἱὸς ( Μονογενὴς γὰρ), ἐνὴν μὲν τὰς τῶν ἁγίων φωνὰς 
παραθεμένους, δι᾿ ὧν Υἱὸν χαὶ γέννημα καὶ ποίημα καταγγέλλουσιν ..... ἀπηλλάχθαι φροντίδος. Ομ θα ατι- 

ἔθη ΕἸ νι8 μλνιι8 511 φιοηιιο ( {Πγυϊφοηίιι8 65. οηϊηι), σοοῖδιι5 δαποίογιην ἴη, ἡιθαϊιη, αἰϊατὶ5., φιιῖ-- 
διυι5 ΕἸζύυμην {νυν σογϊίαηι ργαἀϊοαηί... ρμοβϑύγιι8. σαν ἰἰδογαγὶ. ἘΛΘῸ 46 Τα ΠΟΙ βοηίθηίία , 
εἰ ΕἼΠΠ 5. γογο ργα!οαία ογθαίαγα., ἰἰὰ ϑίϊαιη 40 Π| γγὸ σθηϊίαγα αἸο (αν. ῬᾷΌΪΟ ροβί πὰρ 5 
ΡΘΙΒΡΙ 6 τηθηΐ6Π1 5.18} ἃρογὶί ΕΟ ΊΪ15., ΠΪ5. ὙΘΓθ 15: Πέννημα τοίνυν τὸν Υἱόν φαμεν, κατὰ τὴν 

τῶν Γραφῶν διδασχαλίαν, οὐχ ἕτερον μέν τι τὴν οὐσίαν νοοῦντες, ἕτερον δέ τι παρ᾽ αὐτὴν τὸ σημαινόμενον, 

ἀλλ᾽ αὐτὴν εἶναι τὴν ὑπόστασιν, ἣν σημαίνει τοὔνομα, ἐπαληθευούσης τῇ οὐσίᾳ τὴς προσηγορίας. Οθηῖ- 

{γαηι ἐΐαφιο Δ. ύνην αἰοίηιι5.. οαΣ δογὶρίαγηι ἀοοίγῖηα., ποη αἰϊιαὶ ιια ο55οηίζαηι ὑπέοἐ ἐὐ- 
φογιίο5., αἰὐνι φιυϊα ργοίον ἴρϑαηι. τὰ φιιοῦ βἰφηϊβοαίμν,, 56 ἐρϑαηι 6586 βιϑίαπίζαηι, φιίαηι π0- 
ηιθη, βἰσηϊβοαϊ,, Οὐ, 6886" τοῦ οοπηγιαΐ ᾿ϑία ἀρροϊἰαιὶο. ΟδγίΘ ροηϊ γα ἀΡρΘΙ ἃ ΟΠΘΙῺ 

Θϑϑθηΐ ΕἾΠῚ νοῦ Θ. ΘΟΠΘ ΘΓ. 4ὉΪ αἰοϊξ,, 15 ΕΠ ΡΓΟΡΓΙΟ., ΠΟ [α]δῸ. ΠΟΠΊΪη6 σΘΠηΙ ΓΔ Πὶ 

γοραΐ. ΠΘσαηίαγ ΠμΠΠ1Ί. 17 ἢθο νου : Ὃ μὲν. γάρ ἐστιν ἀγεννήτου καὶ ἀποιήτου γέννηυα χαὶ ποίημα͵ 

Ε3ι οηῖηι ἰ Δ 5 } ἱπισοηϊίὶ οἱ Ἰη(αοἰὶ σοηϊίγα οἱ [αοίνγα : 41:5 ἘΠΠΠΟΠΊΪ γνογθὰ αἱ ᾿π 6 }ΠρηΐαΓ, 
ΠΟῊ ΟρΙ3 68. 118 ἱπίθυρυθίαι Ομ. στ ΘηΪπ ὨΟΠΊΟ ἱπιρὶΠ5 ΕἸ] πὶ νοῦ [οί αραπη αἰοογοί., 
ΠΘΠΊΟ ΠΟῚ Υἱάοῦ Θυ Πηἀ6Π) ΡΆΡΙ ΘΓ ἃ} 60 γ ΓΘ σϑῃ ΓΔ ΠῚ) γοσαί αΠη {{Π|556. ΟἸ1ΠῚ ᾿ρϑιπη ΘΟ ΠῚ 
τΠ060 οἱ φϑηϊίαγᾶμῃ δἰ ἔαοίαγδπη ἃρΡρΘΠΙΘ(. δι 01πΠ| 510 ΡΘυβθαυ αν : Οὕτω γὰρ ἂν ταῖς ᾿Γραφαῖς τὸ 
ἀψευδεῖν φυλάττοιτο, ποίημα χαὶ γέννημα λεγούσαις τὸν Υἱόν. ,δ᾽6 Θηϊηι βία οοηϑβίαθιί ὑογὶξα5 ϑογὶ- 

Ρίνγὶς,, φως ΕἸ νοι (ιοίνγαην ἀἰουηί οἱ φοηϊίγαηι. ὙἸάονΘ Ποοί 11ὰ πυπη. 19: Κατὰ δὲ τὸν 
αὐτὸν λόγον χἀπὶ τοῦ Μονογενοῦς, αὐτὸν τῷ γεννήματι. Εαάρολη φμοσιο γαΐϊοηο αϊσοηάμηι 68. 

(46 {)ηϊφομῖίο., φιιοῦ τάοηιν ταίοί χιοὰ φοπῖίγα. ϑοαααηίαν |ἃ ΠὰΠπΠ|. 22 : Μονογενὴς Υἱὸς, 

ἐπειδὴ μόνος ἀγεννήτου γέννημα. ζ)ηἱηοηϊίι5 1 ἰτιι5, φιοηπίαηι 80ζι8. Ἰηφοηῖ σοηϊίμγα 686. 
510 ρογρὶί παπ. 3ά : εἰκόνα τοίνυν φαμὲν, οὐχ ὡς ἀγεννήτῳ γέννημα παραύάλλοντες. Πηα- 

φίποην ἐσίίιν ἰ Εἰ νιν 1 αἸοίηιιι5., πον φιοὰ ἱηφοπῖίο σοηπϊίιγαηι σΟΉ ραγεΉλι5. ἨΪ5. Δ αἱ 
Ροίοϑί Ππι4 Ἢ ἄλλο μὲν παρὰ τὸν Υἱόν. Γέννημα δέ" εἷς γὰρ χαὶ μονογενὴς ὁ Κύριος ἡμῶν. “τὲ 

αἰζμὰ 8απὸ ρυωίον Εἰ. Εϑ8ι αὐοην φοηίμγα : φιῖρρο τὐλιι8 6ἐ υὐυϊφθηυίυ5 684 ΠΟ υΠ1ι8 
ποϑβίον. Μαχίμηθ ποίδηαιιη) φαοα ἸορΊ αν ΠπΠΊ. 27 ΠῸς τπ060 : οὔτε δὲ γεννητὸς ὃ Πατὴρ, οὔτε 
ἀγέννητος ὃ Υἱὸς, ἀλλ᾽ ὅπερ ἔστιν ἀτελευτήτως, τοῦτο χαὶ λεγόμενον ἀληθῶς γέννημα, Υἱὸν ὑπήχοον, Θίο. 

ΜΝόφιιο ὉογῸ φοηῖίιι5 651 Γ᾿ αἴθ)", πθηιο ἐηφοηϊίιι 5 ΕἸ ζιι5 : 564 φιιοὰ 65 8ἴη6 αὐἰΐο πο. τὰ οἴαηι 
[αϊοηυιν ὑογ αϊοὶ σοηῖίμγαηι., Εἰ νι οὐβοχιιοηίθηι,, οἴο. ΒΘ ΠΙ4116 510 {ΠΠΠΘΠ] ΟΡΘΙῚΒ Π.Π]. 38 
510 ΒΟΡΙΡ(.ΠῚ ΠΥ ΘΠΪΠΊΙ15 : Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, γέννημα τοῦ ἀγεννήτου, δ ἐίιι5 1) οὶ, φοπῖίωγα τη φοηιίὶ. 

ἘροΘ οοηροβίδ δ1ηΐ ᾿Π ἘΠῸΠῚ ΟΠ ἶὰ 068. ἴῃ {ΠΡ 15 ἘΞ ΠΟΠΊΪΕ5 ἴῃ ὈΓΪΠΊΟ 5800. {Π06}10 ΠΟΙΠῚΪΠΘ 
Θοϑηϊίαγ δ αἰαν. 564 ἰδηίιΠ) ἃθ6ϑΐ, αἱ Δ] ΟΠ] αἸοαί ΕἸΠ απ [150 ΠΟΠΊ]Π6 ΘΘη 8 ΠῈ γοσδιὶ, αἱ 
Θ(ἴΔΠ| ἀπΠ0 ἴῃ ἰοθο ἀοοθδί σϑηϊαῦ ΠΟΠΊΘΗ Θβϑθηίίςο ΕἾΠΠ ΘΟΠσΤΌΘΙΘ,, ἴῃ ΔΙ[6ΓῸ ὙΘΓῸ ΘΟΠΟΘΡΙΙ5 
γΘΓΡΙ5 ῬγΟπαης6ὲ ΕἼ απ Ὑ 6 Γ6 σϑηϊαΓ τὴ Ἃἰο]. ΟΠ ΟΡ ΡΟ. αἱ 6χ αἰ οΕ|5 ραίοί,, Ιη αἰ [Π}15 ἀ0-- 
θι5 ἴῃ ΕἸΠΟΙΉΪ ΠῚ [1015 σοη[ἰδίι5 510 15. ΠΌΘ}Π5., ἴῃ 40 ΠΡ ΙΟα5. ΠΠ|6 ΔΙ Πριηαθαί ΕἸΠΠΠΙΠῚ 
ἔα!50 ποι] η6 σΘηϊ ἃ πη ἈΡΡΘΙΑΓΙ . 14 ποη νἱἀθίαγ δοοὶρι θη ἀπ (6 ΡΓΪΠ10 ἘΠΠΠΟΠΊΙ Π106}|0. ἴῃ 
40 ΠΙΠ1] ἴα! ᾿Ἰπυθηϊίαγ, 566. 46 βθοῦπαο, 46ΠῚ οογίθ οοηξιῖαγθ ΠΟ ΡοΟίαϊΐ ΒΔ 5115, ΠΙδΒὶ 

που αἱ] ΠΡ για Πα τ οΟπἰαἴᾶγ6 ΡΟ556 αἰοαηΐαν. Θαιμαν 46} ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΟ., αἱ ᾿ῃ ροβίγ- 
Πιῖδ ἀΌΟΡ5. ἴῃ ΕΠΠΟΠΊΪ ΠῚ ΠΡ Γ]5. σοη αἰαίιι5. 51} βθοιηἋ 5 ἘΠΠΟΠΊΪΝ ΠΠὈ6]]15., 51 ῬΓΪΠΊ.5. 685 
ΠΡ οι ἢ ἰδ ποη οοπίαί(αίι : 564 Ἰὰ (3 ΠΊ16ῃ ΓΕΓΒῈ5. ΘΟΠ ΠΡ ΠΡ 6. οΧχ ΟΓΘΡΌΡΙ ΝΎΘΒΘΗΪ γο}- 

ὈΪ5., ιϊ, αὐ ποίᾳ} 65ί. βδοιηάτπ ἢ ἘΠΠΟΠΊΙΙ [106 ΠΠ|π| τ ί  Π1{. ΤΠ π 01} ἸρΊίαν 510 ἸΟφαθηίθιη 
ἘΠΠΟΠΊ ΠῚ) ἀΡ βου 5. ΝΎΒΒΘΠΙΙΒ. ΟΓΔ(ΙΟΠη6 3, ἰοιη. 23, ρᾶρ. ὅ11 ; Γεννητὸν ὄντα, φησὶ, τὸν Υἱὸν; 



ΡΗΑΆΈΛΤΙΟ. ΓΧΧΥῚΤΙ 

χαὶ γέννημα ἈΕΊΕΙν οὐ παραιτούμεθα, ἑὰς γεννηθείσης αὐτῆς οὐσίας ) χαὶ τῆς τοὺ Υ᾽οὺ προσηγορίας, τὴν 

πριαύτην τῶν ὀνομάτων οἰχειουμένης σχέσιν. (ἰθηλιι. ᾿Π 4}, ΑΕ  ἰὐμιηὶ 6556, οἱ φοητγαηι ἀἰσογο πΟΉ 
γϑοιϑαηη5. οι ἴρθα σοηϊία οβ8οηίϊα,, οἱ 1 Ἰὶ ΠΈΣ ἑαἰοηι ἡ ΝΣ γοίαϊοηοηι οἰδὲ υἱη- 
αἴοαγθ ροϑ8ϊ:. Τὰ ΠΟΠΊΪΕ5. ααΪ6ΠῚ., αὐ νΘ τὴ ἰαίθαῦ, ΠΟ ΘΧΡΓΘΒΒ6 πος ΙΟ60 αἰΐ ΕΠ πὶ [150 
ΠΟΠΊΪΠΘ ΘΠ ΓᾺΠῚ ΔΡΡΘΙΪΑΓῚ : 564 ἰἄππθη ἰἰὰ ΙΟα1], ΠΣ αἴοογθ πΘΉ. γϑοιϑαηι5 [ ἢ ἰ ἑιιη]}, 
6705 Θδί, 4] 451 ἰην [5 ΕἸΠΠαπὰ γοσαΐ σϑη τ ἅπη, ΦΌΪΠ6 ΔΙΊ 400 ΠΊΟΔῸ 5 ση  ἰοοί θη ΠΟὴ 
ῬΓΟΡΓΙΘ ΤῈ γΟ ΘΔ} 4606 16 : ΟὉ Ιἅ4Ππι|ὸ ΤὰΠΟΠΊΪΕ5. ἃ ΒΟΡΙΡίοΓΘ ΓΤΟρΓΘΠΘ ΠΑ πηϑυῖίο Ροίαυϊ, φυοὰ 

ααοῦδπΊ πη060 ἀοοθγοί ἘἩΠΠ} μη ἴα 150 ΠΟΠΊΪΠ 6 δΘ Πα} ἃΠῚ γ ΘΔ. ΜΡ 15 ἃ Γ6η1 [Δοἰπηΐ 4 Πυο 
1050 ἴῃ ἰοθο ΙΘσυαῃίαν. Ηφο δυίθπι ϑαηΐ : Τέως μὲν οὖν ὃ ἩρηοοΣ τῶν ον ἀχούων,, τούτου ΠΝ ς 

μεμνήσθω, ὅτι τὴν “τ ἀλλθυυ ὡς μ. ηκέτι μήτε τὴν οὐοναρεν τη. τὴν ἤρα χοῦ ἄντ᾽ οὐσίας Το 2. 

παραλαμόάνεσθαι, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ μὲν τὴν οὐσίαν παραλαμόάνεσθαι, ἰδίᾳ δὲ τὸ γεννηθῆναι αὐτὴν, ἢ μὴ Σ ο 

γεννηθῆναι, διὰ τῶν ἐπιθεωρουμένων αὐτῇ ἰδιωμάτων κατανοεῖσθαι. ΕῸ τὐβηι6 φιυάθην, χιῖΐ Ομ 

ἡμαϊοὶο δα χιῶ αϊουί αἰαῖ. ἢλι7ιι5 πιοηιϊηογ., φιιοά σοηϊίαην ο58θηἴϊαην ἀϊεὶΐ, κί 
πο, αγὴρίϊιις παίιγαηι φοηθγαἴϊογιῖ8Β δα ροΥΐθηι., Ἠθηι6 φοηογαίοπθην 0γ0 ἔρϑα 6586ηϊα 

β ηλαην8: 5644. βοραγαίϊην φιίάοηι, 6556 ηϊαηι, βοραγαίϊην ὉοΥῸ ἱρβαάηι φοηϊίαηι 6556. τοί 
ΠΟ, σοηϊίαην, 061 ῬΥΟΡΥϊοίαΙο5  ἵη, θα σοπϑβριοϊμηίιν". τηίοἰ φαηιι8. ἘΤΡῸ 5ὲ ΕἸΠῚ 
Θϑϑθηίἃ. αὖ ΤοιΙΠΟΠΊΪΟ μ]δοοῖ., αἷοὶ ροίθγαί ᾿πα ] ΒΟΥ Πα ΠΏ ἃΐ σϑηϊία.., δι ΠΟη 

ΘοηΪϊία, ΕἼΠΠ5. [150 (δη Π}] ΠΟΙ Π6. σοηϊαγὰ ἃ Ιρ50 γοσαβραίιγ. Ἐ(ΘΠΪΠῚ 51 ΘῈΠῚ ΥΟΓῸ 

ΠΟΠΊΪΠ6 γοσδεϑοί βϑηϊ ΓΔ Π1, ἀἸ ΘΙ ΠΘη ΡΟ(αἰδβθί ᾿ρ 51.1.5 Θβϑ θη [18 ΠῚ 1Π0ἸΒΟΓΙ ΠῚ] Π [ΠῚ αἸΟΙ ρΟ556 
ΘΘηἃΠ1]. 80 ΠΟῚ σΘηϊίδηγ. ΠῚ ΘΠ]ΠΊ ἈΡΘΡ 551 Π16 Γοραρηδΐ,, ΔΙ 1 γΘΓῸ ΠΟΙΠΊΪη6 σϑηΪϊίι- 

ΓΔ ΠῚ ΥΟΟΘΔΓῚ., ΟΕ} 15 ἰΔΠΊΘΠη ΘΒβθηΐ ἃ ΟἸΟῚ Ῥοβδιί ποη σϑηϊία. ΝΟ δδί ΘΡρῸ 40 ΠΊΙΡΘΙΠῸΙ, 5] 
αΟΙΒρΙ ΠῚ ΒΟΡΙ ΡΟ. ΟΠ αἴ η 5 ΘΘΟΌ Πα ΠῚ ΠΡ] ΠῚ ἘΠΠΟΤΉΪ. αἰχοῦιί ΕΠ ΠῚ ΘΧ Θ᾽ 5. 5θη(θ (ἃ 

ἔα !90 ΠΟΠΉ]η6 ΘΠ Ϊ ΕΓ ΠῚ ΔΡΡΘΙΙΑΓῚ : 5664 ΠΡ ΠῚ οϑϑοί 065. 51 ΒΑ 5115. 6] 15. ΓΘῚ ἘΠΠΟΠΊΠΙΠ 

1Π5]Π} 1586. ΟΠ] ἘΠΞΌΠΟΙΉΪ 5, αὖ 6Χχ αἸΟ(15 Πα 6ξ, 1 ΘΓΡΙΠΊΟ 5110 6110 ΠιΠῸ ἀΟΟΌ δ [ΟΠ] ἸΟΟΙΠΠ) 

Βα] πη ἀΘαοΥ. ἘΠ ΟΠ Δ ΠῚ ΤηᾶσηΪ ΠΠΟΠΘΠἰΐ 65[, ΠΟ556. ὉΐΘΙ ΠΠ06}}π|5 ἘΠ ΖΠΟΠΊ1 το αθί αν ἴῃ 
ΌΡΙ5 φαδτγίο οἱ ααϊηίο Θοηΐγα ΘΠ] 6ΠῚ ἘΠΙΠΟΙΉΙ ΕΠ : ΘΧ ΡΘΓΙΔΓ ΓΠΓΒΕ5 ἃ ΡΓΟΡΆΓΘ ΡΟΒ5ΙΠῚ Γ6- 

Γαἰαίαπη 1558. ΠΟῚ ΡΓΪΠΊΠΠῚ., 564. ΒΟ ηπτη. ΝΘΙΩΟ ἃθ.6Π) Ρᾶ]0 ΡΘΡ ΠΟΙ ΠΘΒΟΙΐ Δα ΝΘΓΒΆΓΙΟΒΊ,οο Ριοὶο- 

αἸΘΘΓΡΘ 5005. ΒΔΒΠΠῈΠῚ ἴῃ {Π0Γ15 ααδγίο οἱ αιϊηΐο σοηίγα ἘΠΠΟΠΊΪΕΙΠῚ (16 ΠῚ} 15. 4180 ἃ) 1050 5 ἘΠῚ 0 
ΕἾ ΚΣ Ὁ ἘΝ δ, εν ϑεῖ γα να τ (65 {ΠΠ]ΟΠ115 ΘΘΟΡΒΌΠῚ ἰ068]. ΡΟ αυ]ἀθΠῚ ΠΡΟ ΠΟ. ἰί ΘΟ ΡΓΟίΌ 1556 μοκίτας. οοὶ 

ἘΠΙΠΟΙΉΪ ΠῚ 6Χχ ϑΟυρίαΓΙ5 Ιοοᾶ Ππλἃ 86] ΡΓΟ Δ Π ἃ ΠΊ 5118} ΟΡΙ ΠΙΟΠ ΘΠ : 5644 ΠΡΟῸ ἢΦο 85011- 3519 11. ἡ. 

Ρίατα Ιοοὰ 4 ἰπ ΠΠὈγ15 φααγίο οἱ χαϊπΐο οοηίνα Ἐππομηΐαπι ΘΧρΙαπαηίαν", ἴῃ δ᾽ υβάοπι Ἐπ- ον 
ΠΟΙΊΪΐ Πἰ ΓΟ ΡΓΪΠΙῸ ΓΘΡΘΡΙΡΙ. ΕΓ ΡῸ οὐ (8Π| Πη}1ἃ ΘΧΡΟΠδΠίι ΒΟΓΙΡΓΌΓΑΓΌΠῚ (Θδἐ ΠΟ ΠΪὰ ἰὴ 
ἀαοθ5 ΠΙ5. 405 ΑἸΧῚ ΠῸΡῚΒ. (ἃ Πη 6 Δ|ΠΠ ΠΊΔ ΓΘ ΡΟΒΒΌΠῚ , 5 [Ὁ" 16 {ΓἸὰ ἃιιΐ ααδίμΟ ΘΧΟΙΡΙ85., Γ6]}1- 
(ἃ ὉΠΊΠηΪἃ ἴῃ ᾿ὈΓΙΠ]0 ΕΠ ΠΟΙΉΪ Π1Π06}10 ποη 169]. ἈΘΙΙ αι ηΙ δϑί ἰσταν αἱ (οί ΒΟΓΙρ  Ρ ΓΆΠὴ (681 - 
ΠΙΟΠΪ8ἃ, 4 ἴῃ [Πγ15. σαδτΓίο οἱ 4αϊπίο σοπίΓἃ ᾿ππΠ ΠΟΙ ΠῈ ΘΧΡ] δ π1", ῬΓΟΪίἃ δα ηΐ ἃ) Ἐπηο- 
ΤῊΪΟ ΠΟῚ ἴῃ ΡΓΪΠΊΟ 5110 [ΠΠ06]10. 'ῃ 410 ΠΟΠ ἱΠΥΘΠΙΠΠἰΕ1, 564 1ῃ ΒΘΟΌΠᾺ0., 41|6Π1Ὶ ΟΘΓίΘ ΒΔ 515 

οοηίαΐατα ποη ροίαϊξ, απ ἃπίθ πη 15 Θϑϑθί., 48 Π| ΒΘΟΘ ΠΕ π15. Π6 ΠΠΘΠΠΠ5 ΡῈ ΒΠΟιΙΠ) 806 6- 

ΡΙδβοί. Εἰ αὖ τηλοῖβ Θοη ΠΡ θέαν ααθα αἰχὶ, γϑ! τη αΠΠΘΘη 61 ΙΘσδηίαν αι ἴῃ ΠΠΓῸ αυᾶγίο 
ΒΟ ρία δαπί ρᾶρσ. 391. 00] 6} 5 ΠῸΡῚ ποίου Θχρ!ϊοαΐ {Ππ4 ΜΙ ΆΓΟΙ, Λυν υι5 δοηιι8 μϊϑὶ τηιι5 Π)6ιι8. 
ζδτη ΠΡ ΠῚ 84 461 ΕΠ ΠΟΠΊ ΠΡ ΠῚ Γοϑροχϑῦιί βου ρίου, ΟΠ Θὰ 4188 ΤΟΙ]! ΜΑΓΟΙ νου θὰ 
ΘΧρΙπᾶγθί. Βθϑροχιίπθ 86 ρυϊπηαπι, ἃη ἃ] βοοιπα απ) ῦ (οηβίαί οθγίθ ἃ] ΡΓΙΠΊ.ΠῚ ΤΘΒΡΙΟΘΓΘ 
ΠΟΠ μοί. 556 5 ΟἸΠ 1 60 {Πππ 4 ΜΆ ΓΟὶ ἰθϑε πη ῃ πὶ ΠΟη ΙΘσαΐα. ΟΟΠΒΘΑΊΙΘΗΒ 68 ᾿ριαγ, αἱ τὸ- 

ΒΡΟχθῦῦ δ ϑϑοιπηάμπη , ἴῃ {π|0. ἰδία αγοροῦῖο ΝΎΒΘΘΠΟ , τἰἰθ θά Ὲ} ΕἸ ΠΠΟΠΊΪ5. 115 4 αἰχὶ 

Ἐν ΔΉ 5611 γϑΡ 5 ἃ 5 8ΠΊ ΟΡ᾿ ΠΙΟΠΘΠῚ βία ΠΘπά δι. ΑἸ Ια ΠΊι15 ΟΥΘΘΌΡΙ ΠῚ ΝΎΒΒΘΠΕΠΙ., ΟΕΪῈ5 

Πῶς 58ππη| Π}ὈγΓῸ ἀπαάθοϊηπηο οοπίγα Επποπη Π1, [ΟπΊ0 3, ἢ 694 : Οὐκοῦν ἀγαθὸς ὃ Υἱός. Ἀλλ᾽ οὐδεὶς, 
φησὶν, ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὃ Θεός... ᾿Αλλὰ, φησὶ, τοῦ ἑνὸς ἣ λέξις ἀποχρίνει τὸν Υἱὸν τῆς τοῦ ἀγαθοῦ χοινωνίας. 

Βοπιιβ Ἰριίμν 1 ἰζιι5. 56 ΠᾺΠ}5. ἡηφιῖέ, ΠΟΠ ΙΒ ἰδ] ΠΠῸ5 Π6185.....- 64. ᾿π 41 [ποι 105]. 
μι ἀἰοίϊο ΕΥϊδιιηι α δον σογυηυιγῖονιο ςοοογηϊΐ. ῬΙΟΓα αι γοῖθί, ἰοραί ρΓΪΠ]ὰ5. βθρίθπι ρὰρ]- 

Πᾶ8 6΄5 46Π| πηοχ ἱπα σαν] ΠὈ 1], Ταδιπη ὁχ Ἰθοί ΟΠ 6 ΡΙ8Π6 σΟηδβίαθ! ἘΠ ΠΟΠΊΪΙΠῚ ᾿Πί6Γ ο:Ὁ- 
(ϑγὰ ϑογίρίαγα (οβ πη πα ΡγΟί. 1586. οἱ {Ππ4, Λυν  ηι8. δοηιι8 πϊἰϑὲ αἰπιι8 Ποιι5. Ἐδί ἸΟΘΙΙΒ ἴῃ « 

ἘΧΧΙ. 



Ῥασ. 

ΠΧΧΥΙΗ ΡΆΒΕΑΤΙΟ. 

Ργίπιο Ἐπποπηὶὶ ΠΡ 6110, αἱ ΘΡΓΌΓΘΠΊ ΥἹΓΙΒ γ6] ΘΓ  {|551Π115 ΟΡ] σ ΡῈ ροίΐθϑί.,, οαπὶ Ὑἱγὸ ἀθοι πὰ 
φγερϑίδης Τολπηὶ ΑἸΡογίο ἘΔΌΓΙΟΙΟ ΓΘ ἰρϑἃ ΟΒ] ΘοθΡ . Ὑ  ρθὰ ἀυίθη) ἘΞ ΠΟΠΉΪ Πέθο ϑαπί Πυπη. 27: 
Τούτων δὴ πάντων εὐχρινῶς μὲν χαὶ πλατύτερον ἐν ἑτέροις ἡμῖν ἀποδεδειγμένων, ἐν βραχεῖ δὲ νῦν πρὸς 

ὑμᾶς δμολογουμένων, οἴο. (η 7αηι τπϊυογϑα ἰἰψιῖάο πιαηίβηιο ργοϊῖαθ αἰϊδὲ α ποδὶς ἀθηιοη- 
ξἰγαία. πιίῆς τογὸ ἴῃ, δγουθην αὐ τ08 ΘΟΉ [688ϊἱοηθηι βῖπί σοηίγαοία, οἰο. ΟἸΘΠ1 δα ΙΟΘ.Π 15 46 Πη 

ΠΊΟΧ ΠΟΙΉΪΠΔΥΪ Ὑἱν ἀΟΟἰἸ55: 1115 ἤὰη0 ποίδῃ ΔΆ 1 : Νοίαηάιις ᾿ς ἰοοιβ., χιο αὐ πϑογὶογα 
ϑμα 8ογϊρία 7αηὶ απίο ἐἰϊυι ἐοπιριι5 Θαϊία Ειποηλῖι5 ργουοοαί. ἘΠ ΎΘΓΟ 51] Β6Π16] Υ ΘΓ πῇ Θϑί 
Ἑπποπηϊιιη} δηΐο ΘΠ 4π6 πὴ ΒΔ 5.15 σοηΓαΐαν!ξ ΠΡ πὰ 1105 φαοβάδηι ΟΠ σίογο5 Θἰ4|556 : 
συϊααΐα ἃ ΠΟΡ5 Βα ρ γα 5 ἀἰοία μη 65... ΡῸΡ 568 ρθηϊία5 γαϊΐ. Νὰπι αἰαὶ ροίονιί Βα 515. ΘαΠῚ ἰη 
ΠΡ 15. φαάρίο οἱ φαϊηίο οοηίγἃ ἘΠΠΠΟΠΊΪ ΠῚ τη ἃ ΟΡ Ρ(αγαΡ ΠῚ Ιοοὰ Θχρ]!οαγοί., ΠΟῚ ΓΟΒρο- 
χίβ56. 4υ! 61 84] Θιπὶ [ἰὈΓ1ΠΊ, 416ΠῚ ΠΟΙΏΪΠΑΥΪ ὈΡΪΠῚΠΊ ἘΠ ΠΟΙ, [10 6}}Π|, 566 8ἃα βογὶρία 
αυςφαάδπι ἰοπρίογἃ , {8 14Π| ἃπίθ Θαϊία ἃ ἘΒΠΟΠΊΪΟ [556 ΔΠΠΡπηαΐ Το ΠΠ65 ΑἸΡουία5 Εὰ- 
ὈγΙοῖα5. 564. φαϊ γΓΘπὶ ρΆ1|0 δἰ(θη 15 ΘΟηΒ᾽ ἀθγαγζ, ἴδ 0116. ορίπον, (αἰ ιΐαν ποη Ἰοψαὶ Ἑππο- 
ΤηΪ Π] 60 4116Π| ΘΧΒΟΡΙΡ5] Ι000 (6 ΡΓΪΟΡΙΡ 5 ΕΠ! 518 Π| 50 ρ(15 ἃ 56 18Ππ| δηθἃ γα! σαί[5, 568 
46 Ρυϊπιᾶ 511} 10 6}}} ρᾶγίθ, θᾶ 486 ῬγΟΙχίογθ. Οοηβίαί θηϊπη ἘΠΠΟΙΊ τπῇ 11 06}}1ΠῈ δα ἰη (πὰ 5 

ΡᾶΓίθϑ αἰ ν β|556 : αν ατη ἰπ ΡΓΙΌΓΘ. 518 ΠῚ] ΒΘ η θη 81 [5115 ΘΧροηΪΐ, ἴῃ δ]ίογὰ γογο, 06} 
51 Ζυδϑὶ δριοπηθη φαϑηηάδιηῃ [θοὶξ. [ἃ [ἃ 6558 ἀοοθί ΕΠΠΟΙΊΪ 5 'ρ56, Ου͵ι5 ἢ δι ηΐ γογρᾶ, 
Παη1. 36 : Ἀλλ᾽ ἵνα μὴ τῷ μήκει τῶν λόγων ἀποχνήσωμεν τοὺς ἀχούοντας, πᾶσαν ἐν βραχεῖ τῶν ῥηθέντων 
περιλαῤόντες τὴν δύναμιν, Θἰ6. Ζ ογιιην 6 86γΥηϊοηιίην ργοϊϊαϊίαίο αὐ ϊίογος ηΥαυθητιϑ ; Ἠυΐπυιβὺ6 

αἰαογο γοαἀααηιιβ, ρανιοὶβ ΘοΥμην χι αἰαϊηνιβ υἵηι οηιηθηι σΟτ ΡΥ] οπἀοηΐ65. οἰο. ΟἸδ 6 ΠΟΡΌΙῚ 
γΘΡΒΟΓαΠΊ, Τούτων δὴ πάντων εὐχρινῶς μὲν χαὶ πλατύτερον ἐν ἑτέροις ἡμῖν ἀποδεδειγμένων, 15 65 56η- 

5115: Οἰώη, 7αηι ἀθηιοηϑίγαία 8ἷηΐ α ποῦὶβ ἢρο οπιηΐα ἰἰηιῖαο οἱ πιαφὶβ ργοίαο ἴη. οὐίογὶβ χα 
ργαφοράμηί αὐ φιιηιοηἑαϊοηπῖθιι8, οἷο. 58 6. ἃ τὴη6 (οὶ αἰ ΔΠ( 411] ΟἸΠΠΘ65 ΒΟΓΙρίογοϑ, {αὶ ἀ05 
ἀαηίαχαί ΕΠΠΟΠΙΪ “106 }}05 ἁσηονογθ., σγοβοΡ 15 ΝΎΒΘΒΟΠ5, ΡὨΙΠ βίου σ 5, ῬΠΟΙΪα5., οἱ Δ}11. 

7Π1| 51 4}}5 συ ξογαΐ ΘΧχ Π|6. ΟΌ} ΕΠΠΟΠΊΪ 15, 4] ἴῃ ὈΓΪΠΊΟ 510 βοῦὶρίο ΕἸ απ ΠΠΡΘΠ ΘΙ 51Π|ρ]1- 
οἰΐθυαθ σϑηϊξαγαηι νοοὰθαΐ. ΠΟ ἰάθπη (ἀΠΊ6 ἢ ποη [ΘΟΟΡΪί 'π Δ] (ΘΓῸ ; ἀἰοᾶπι Πυ} 15 ΓΟῚ [ογίαβϑθ 
ΔΙΟΥΡῚ ΡΟΒ556. ΡῬΓΡΟΠΔ1]6Π) Οδ]58 1. Υ] 6] σοὶ ἘΠΠΟΠΊ ΠῚ ἃ ΒΆ51|Π10. ΟὉ σϑῃϊ 8 ΠΟΠΊΘΗ (Δ ΠῚ 
Π18]6 Δοσθρίι πη [1556 υἱ 60 ἀθι ΠΟΘ Ρ 5 ἰδπ 6 ΓΘ αἱ! ΔΈ 5115 ΠΟῊ 51. 

"ὦ. ἘΠπῚ (θη Ρ5, αὖ ΠΟΙ. ΠΊ 6ϑί, οἸ1ΠῚ Βὰ5.}}}5 ΠΘΟΈῈΘ [ἢ 5115 ΠΌΓῚ5, ΠΟΟῈΘ ᾿η ΡῈ}]1Ο15 ογδίϊο- 
ΠΡ Ὲ.5 ϑριΓι πη βαποί!η) ΠΘαΠΊ νοσαγοί. ΠΟ 404 6].5 αν] [6Π| ΓΘγοσαΡΙ π΄ ΔΙ τη, 
5604 404 (ΘΠ ΡΟΓῚ 5ΘΡΥ ΘΔ Βα ΡΙΘηΐθν [πα] δγι. Αἰ αι: ἴῃ 115. 1ρ515 4105 46 ϑριί για βαποίο 

ΘΟΠΒΟΓΙρ51 ΠΌΡῚΒ., Ποπηθη δὶ Π6 56Π16] 411.16π| ϑριγ αἱ βαποίο γι θαςιπὶ ᾿Θσίτημ5. Ε͵α5 σ6- 
ὨΘΓΙΒ 5Β6ηΐ ΠΠῸ Ὁ (γί !α5 ᾿πΠ ἘΠΠΟΙΪ ΠῚ, οἱ ΘΟ ΘὈΘΡΓΙΠΠ5. 116 86] ΑΠΙΡΠΙ ΟΠ πΊ 46 ϑρὶ να 
Β8 ΠΟΙΟ ΠΠ06} : ΟΡ. ΠΊ ἴῃ ἀἰΓΟΘῈΒ αἱ Θνυ ἀΘη ἰ5βίτηθ, ᾿ΐα ἰπν]ο ἰβϑίπηθ ργοθαΐ 4α!ἀ6πὶ ϑΡΙ ΓΙ 5 
58 011 αἰν] ηἰἰαΐθ πη... ΠΘῸ 54 8Π| ἰΔΠΊΘη ϑρ᾽ ΓΙ πΔ βαποί απ) ΠΘΕΠῚ ΔΡρΘΙ δ. ΟἿ οΓρῸ Πρεὶ 
Ροϑβϑιξ, αὖ ΘογαπΊ 6 4] Π05 ἃ ιταν ΠΠΓΟΓΠῚ ἃιΙΟίΟΥ 511. ΟΠΠῚ ἴῃ ᾿ρ515 ΠΟ 56Π16] ϑΡ1Γ1{π|5 58 Ποία 5 
Πθι5 γοσοίαν 2 ΕΧΘΠΊΡΙἃ 60 41π|ὸ ᾿ηγθηϊαηΐαν ΟΓΪΠΘ., 5] 16 ΓΒ νἰβαπι οϑί. ῬΡΠ.ΠῚ ΟΟΟΟΓ 

1Ππ4 : Εἰ τοίνυν οὐδενός ἐστιν ἀφιέναι ἁμαρτίας, ὥσπερ οὐχ ἔστιν, εἰ μὴ μόνου Θεοῦ, ἀφίησι δὲ τὸ Πνεῦμα 

τὸ ἅγιον διὰ τῶν ἀποστόλων - Θεὸς ἄρα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ τῆς αὐτῆς ἐνεργείας τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ. 

Πίαφιιο 8ὲ μιν ἰἴιι8 65 ὙϑΉἸΠ|6γ6 ροοοαία,, 5ἰοιιί 8αη6 πμἰἰϊυι5 65. πἰϑὶ Π)6ὶ 5οἰϊιι5., γτϑηυὶ{{{ απο 
ϑρὶνϊίιι5 βαποίτι5 ΡΟΥ͂ αροϑίοϊοϑ ; 1)διι5 ΟΥ40 681 ϑρὶγϊζιι5 βαποίιι8, οἰ ο)τυ5ἀθην ορογαίϊογῖβ αἴφιια 
Ραίογ οἱ ΕἸ υι5. ἈΌΓΒῈΒ 516 ἸΟ΄αϊίαιν Βογιρίου : Εἰ δὲ λαλεῖ ἐν ἀποστόλοις καὶ ἐν προφήταις τὸ Πνεῦμα, 

πᾶσα δὲ Γραφὴ θεόπνευστος, εἴπατε τοῖς ἀσεδοῦσι, πῶς οὐ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τυγχάνει, τῆς τού- 

του συγγραφῆς θεοπνεύστου οὔσης; Ομοά 58ὲ «ὁ ρ᾽γϊίιι5 ἴην αροβίοἰ᾽5. οἱ ργορ]ιοίϊς5 ἰοφιῖίιγ. οηυηῖ8- 
φιι6 δογὶρίιγα αἰυϊηϊίι8 ἐηϑριγαία 65{, ἀϊοῖὶίο ἱπιρὶϊα : Οιοήιοάο «δριγιίιι5 βαποίνι5 7)6ι18 ἨΘΉ 
οβΐ, συν ἐἰ τιι5 δογὶρίγα αἰυϊηϊίν5 ἐπβρίγαία 51:3 ὝΘΥΡθα δου ρίοΡ 5. οαπ] ΘΧρ!οδί {πα 
ΤΖοδπη 5 4. 234, .«δριγ τίν 65{ Ποῖ. ὮΦΟ 5ιηΐ :-Ὥσπερ γὰρ τὸ Πνεῦμα ὃ Θεὸς, χατὰ τὸ, Ναὸς Θεοῦ ἐστε ; ἢ ργὰρ μ 
χαὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰχεῖ ἐν ὑμῖν" οὕτω χαὶ ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα, τῆς Τριάδος μὴ διαχοπτομένης. 

μηδὲ χωριζομένης τὴν φύσιν, ὥστε καὶ τὰ ὀνόματα μὴ χωρίζεσθαι. Ομοπιαδηιοάιηιν δηϊηι ϑριγ ΐιι5 

1λοιι5 68. γμαία εἰ, ΓΟΙρΙπη οὶ θϑίϊβ,, οἱ ϑρίγὰ5. οὶ ΠαρΙίαΐ ἴῃ ὙΟΡ]5 : 1ία οἱ 7) 613 



» 

ΡῬΕΑΔΑΙΕΛΤΙΟ. ΕΧΧΙΧ 

δριγ έν 6851, πΟΉ, ἀϊδϑθοία ΤΥ αἴθ, πθηιιο Θθοιπάνηι παίμγαηι φοραγαία : εἰσι ποηιΐηο οἴϊαηι 
πο, 86ραγ θηΐνγ". Ῥαταπι [α{ ἤΟΟ ΙΟ6Ὸ 5οΡΙΡίογΙ ϑ θ᾽ (π| βϑαποίυμη Π θυ ΠῚ γοσᾶγο : 564 Θὰ πὶ 
ΓδΙΙΟΠ ΘΠ) ΓΘΠ ΑΙ ον ᾿(ἃ [αοἰαί. ΟἸΟΠἰΔΠπΊ, ᾿πααϊί., αἱ Τ ΓΙ [ἃ5 Ποη βοραγαίαν βθοιπά πὶ ηδίιι-- 
ΓᾺΠΊ. ἰΐᾷἃ ΠΘῸ ΠΟΙΉΪηἃ Θὰ Πὶ ΒΘραγδηΐα}. σ6 05 δι ΐθη ἔθοῖββθ ΒΑβ πὴ πουῦιμΐ, 4 15 ΠΟ 

ΟἸΠΐΠΟ ἱσποία οϑί ἐθπηρου απ {Πογιιπι Πἰβίονϊα., δῖος αὐ Ἰπίουθαάιηι ϑρίεἰϊαπι βαποίι πη παίαρο 
αἰνίπϑ ΡΑΡΓΙΟἾ ΡΟ ΠῚ 6558 ρΥΙγ (πὶ οὲ ραθΠΟ6. ΡγοΠ θγοίαν, θιιπὶ (μη θ ἢ ρὰςἰ5. οσο Ὠριπὶ ἃρ- 
ΡΘΙὰΓΘ ἃδίπογοί. 564. ἁπαϊγθ πη Πἰ υἱάθον 4αὶ ἀἰσαηί ἔκ1556. θὰ πη ἰθπρ5, οἴπὶ ΒΑΒΙΠπ5 

ἴαμη π᾿ ΔΙ ΕΠ 15 ΟΡ ϑί0}15 ἐπ πὶ ἴῃ Ρα ΘΠ ἰΟἰ5 Τα! υβάδτη ΘΟΠΟΙΟΠ  θ15 ΘΡ "ἰ{Ππ| βαποίιιπι Ὠθιιτη 
γορσαγοί; 00 Ιάφα ΠΟΡῚ ροίμ!556.. αἰ ἴῃ ααϊηίο απο π6 σοηΐρα ἘΠΠοΙΠΊΪη} ΓΟ ΠΟ οἱ ΠΟΠΊΡη 
αἀβάθεί. ΒΘηΘ. 564 φυφϑίίο ποη δϑί, πἰγαμη ΒΑ511π|5 ΒΡ ΡΠ βαηοίαπηι ἴῃ αϊηίο οοηίΐγὰ Ἐπι- 
ΠΟΠΊϊα πη 1 τῸ ΘΠ νοσᾶ 6 ροίπογι(., 564 {γα ΠΊ ΓΘ ἰρ8ἃ γοσαγι : φαοα [Ἀ]διι ΠῚ 6556 ΔΓ Ι ρον. 
Ἐ(ΘΠΙΠῚ 81 ΒΔ511115 510] Ῥ61 (ΘΙΏρ 15 ΠΟΘ ΓΘ ΟΡ α! αἰββοί Π 61 ΠΟπΊθη ϑρ ΕἸ ὰὶ βαποίο ἴῃ ΠΡΟ 4αϊπίο 
{ἸΌΌ ΘΓ : ΠΟ Υἱα60 Οδι58Π1 {Π||8Π}, ΟἸμ" ἴῃ ἰθγίϊο ΠργῸ ἢδο ἰρθὰ 46 4πὰ ἃρσίίαι γοοΘ αἰΐ ΠΟ] 6- 
ΥἹΐ. ἘΓΎΘΙΟ ΠΡ Πα οϑϑϑί [0 118, 51] ροβί πηι ΒΒ 1115 ΘΡ Γι πὶ βαποίαη ἴῃ ἰογ ἴο ΠΡΟ ΠΟΙΠῚ 
γοΟᾶΓΘ (ΔΠ| Βί]056 αν ϑ5θί, ϑίδί! πΊ 11 οἱ ΠΟΘ Π15 ἴῃ 4αϊπίο ΠΡΟ 5ρα {θαθγοί. Τ]ημπ| δ - 
ἢπ0 βαρογοϑί, ααοα νἱἀθίαν ποίαία αἰ ρἸ5ϑ᾽ πηι πη. ῬοΟΒί ἃ Π) βου ρίου, οἱ Θχ ΒΌρΘΓΙΟΓΊθι5 σοη- 

βίδί., ΙΠαποί ἰπ ἸοΟ15 ΒριγΓ [πὶ βαποίιιπη Πθιτη σου] ; ΘΟ ΠΑ ΘπίΙον ἰδοία 5 ., ΔΙ αυδηΐο ροϑί 
γηδ͵οτγὰ δ ἀθί. ΑἸί Θηϊπη) Π6ὶ ϑριγ [αΠΔ γόον οἱ Ποπηϊπαπι οἱ ἤθυπὶ, φαθιηδαπηοάιπι οἱ Ὑ6γ- 
απ. 56 ἃ Ἰρϑιαμη ΔΌΘΙΡΟ ρΓθ βίας. 510 Ἰσιίαν ΟΠ αΓ: Καὶ Κύριος χαὶ Θεὸς εἴρηται τὸ τοῦ Θεοῦ 
Πνεῦμα, ὡς καὶ ὃ Λόγος. Εἰ Π.οηληλιι οἱ ])οι5 αἰοίιι5 681 «δ ριγἱίιις5 Π)61, 5Ἰουιί οἱ 7 ογϑιηι. Αἀα οἱ 

ΠῸΠΊ4Ι8Π1 ΡοΟΐθγο, αἰ ἢθο ἃ 4510 5ογιρία [1556 ογθάδπηη. ΝΠ Θη1ΠῚ . αΓ τη] ῃϊ 4α!6Π1 γἱ- 
αδίαγ, ἃ ΒΑ511}1 ΘΟΉ 5110 πη 15 Δ|1Θηὰπῃ Θχοορίίαγὶ ροίοεί. Θαοα τἰ τηδηϊ δϑί!α5 Παί δίχα οχ- 
ΡΙΟΓ (5... ΓΘΠῚ ΔΙ᾿ {15 Τοροίδμη. ὐίαίθ 118 Θγαηί ΠῸΠ ρδῈΟΙ, 401, 4ιοα ϑριΓγ5. βαποίαϑ ἴῃ 

ΒΟΡΙΡίαΓΙ5 ΠαΒαιδπη Ὦ 6115 ΘΧΡΓΘ556 γοσθί ", ΠῸΟ 6ἱ ΠΟΠΊΘΗ ΓΘ ΓΘΟΙϑα δηΐ. Ὑ]Γ Δυίθοιη ργὰ- 
δ ῃ ἰ551Π}|}}8 ΒΆΒ1ΠΠπ15 ἰΘΠΊΡΟΓΙ ρα ΠΠΒΡΘΡ ΘΠ ΠΊ Ταίυϑ., ΠΟ 0 ΓΘΠῚ βίδίμπογοί, 46 πὸ 

γοΓΌοὸ οοηίθηαθνα πο 1. Δία! ρας Θη]η1. 4125 6} 15. 1Π ΟΠΊΠ65 ΘΔ ἃ5 ΘΓαΐ., ἸΠΠΠΠ1115 ΘῈ 1η-- 
ΠΡΠῚΪ5. ΠΘΡῚ, αἱ 605 ΠποΥΠ ἀσογοί, 418} 1Π8Π| Ὑ0 0 6Π1 ΟὈΒ.1Π ἃ 1115. ἀοίθηαΘ ΓΘ, γϑγὰπ {Π|Δ4π| 4α]- 

Ὧ6η1, 564 ἃ 54]0}6Π] ἰΠΊ6 Π ΠΟ Ποοθβϑαγίδμη. ΕἾ4 65, αἱ γθοίθ ᾿υ]οαθαΐ, ἴῃ ΓΘΠῚ ᾿ρ58Π1. ΠΟΠ 

ἴῃ ΠΕΘῈΠΊ γογθΠῚ οδα! (. ΕἼ 465 106... αὐ ΒΡΙΡΙΓ πῇ βαποία πη ΘῈ ΠΊ 6556 ΟΓΘΟΔΠΊΠΒ : ΘῈΠῚ αὐ 
ΠΟΠΊΪΠΘΠλ15 ΠΘι πη, ΠΟῚ [οΐ. Ἐχ 4ΦᾺ] 05 ΡΟΓΒΡΙΟΙ ρΡοίοβί, Βα 5}|18Π Ρ ΘΕ {{|556 56 θαι ἴῃ ἰοίο 
ΠοΟ πϑοοίϊο, 41] δὲ [086 Θ.Π1 [ΠΏ ΠΡ Π}15 ᾿ΠΠΓΠῚ115 νἱ 6 Γὶ υϑ!! οί, πθο Ὡααατη ρεί8556, τ ΟὉ ΠΠ8ΠῚ 
γΟΘΘΠΊ. 45 ἀἸΟΘ θα ΠΟῸΠ ᾿ΠΥΘΠΪΡΙ ἴῃ ϑΟΓΙρΡίαΓΙ5.. ᾿ΠΠΡΠΊΟΡΙΠ 5815. ΠΘΟ]σΘΓΘίαν. Εγοο 
ἘΠΕῚ ΠΟ ΘΟῸ ἃ) 60 ΓΟΡΒ56ΙΠη, τιΐ οδίθπαϊββοί πη ϑοριρίαγε ἰΟ0 ΠῚ, ἢ 410 ΒΡΙΓΙ[115 Βα ΠΟΙ 5 

οἱ Ποπλῖπα5 οἱ Πθα5 νοοδίαγ, δσαξς οἱ ὙυθπῚ : 48 {416 γα οἱ ὈΓΟΥῚ οἱ (0 }}} ΠΠΡΠΊΟ5 
1105 5 πᾶ γ 6. ροία!δδβθί. Ὑ θυ απὶ 4 Θῃὴ ἀρ ΤοΔΠηθ ΠῚ ΘΧΡΓΟ556. ΠΘαμη ἋἸ6] οοηδίαί : 564 
400 ϑογιρία γα 000 ϑρι ιν  α5 ϑηοία5 ΘΧΡΓΘ556. Π 65 αἸοία5 511, ΠοάίΘ 486 Ἰσπογᾶία. ΒΟ] ΘΠ) 
ΠΟῊ ΠΉΪΙΓΆΓΘΙ, 51 5Ρ[Γ{ἀπ| βαποίι πη 1ῃ ϑΟΓΙρίαΡΙ5 ΟΌΠ4 6. ΒΘ ΠῚ ἈΡΡΘΙΙΔΡῚ αἸΧ δϑθί ΒΆΒ}Π88 : 
564, αὖ ΠΠῚ νἱάἀθίαν., ϑριγΓιαπῇ βᾶποίαπι ΘΟ 6 ΠῚ 410 ὙΘΥΡ.ΠΊ τη 0 π᾿ ΒΟΓΙρΡίυΓΙ5 ΠΘΕΠῚ 
ἈΡΡΘΙΙΑΡΙ., ΠΘΟ ἰρ56., Π60 4 54 18Π| 1115... Πἰδὶ [ἈΘΡῚΓ ΟΠΊΠΪΠῸ ϑΟΓΙΡ( ΓΆΡ ΠῚ ΤᾺ 5., ΠΙΟΘΓΘ 

Ροίαϊί. 

74. ΠΠΔ ΤΟΔΠΠΪ5, Γαΐδγ᾽ Ὠλα]ΟΥ Ἠι6 68{, ὈΪ5. ἴῃ 1015. οοπίγα ἘΠΠΟΠΆΪ ΠῚ ΘΧΡ]Οδία : 50 

Πιδδ0 ΘΧΡ᾿ ἸοΔ(10 ἰᾷπ| ἀἰνθιβὰ δϑί, αὖ 6] 05. ὉΠ5. οἱ ἰάθη διοίου 6588. ΠΟῚ ΡοΟβϑι1. ΑἸΐ ἸρΊαΡ 
ΒΟΥ ΙΡίον 4αδΓΕ ΠΠγῚ, ΔΙ χα ἀἰοὶ ρο556 πηδ}ι5 δαί πηὰρη! πα ἴη6.. Δα} (ΘΙ ρον6, δυΐ αἰβηϊίαίθ, 
δαΐ ροίθηία. δυΐ ἰἀη 4 18π| σα 5διη. Ῥοβίχαδη δΐθπ αἰχὶΐ Ῥαίγθπη ΕἼ]]Ο ΠΟῚ 6556 ΠῚ] ΟΓΘΠΊ, 

ΠΘ6ῈΒ πηϑρηϊἶη6. ΠΘ486 ἰΘΠΊΡΟΓΘ. Π6486 αἰρηϊαίθ. παι Ρμοίθης᾽ἃ 9. ΘΟΠΟΙΠαΙ ρΘὨΠ ΟΓΘΙῚ 
ΘΘηΪΐο τη] 0" 6 Π) 4ΠΟΠ8. ΠΟΙ 6556 ἰἃηυΠ| Οα Π58Π1. Ε͵Ὸ5 ΠΟ δι ηΐ γϑρθὰ : Οὔτε ὡς αἴτιος" 
ἐπεὶ δμοίως καὶ αὐτοῦ χαὶ ἡμῶν μείζων, εἴπερ γὰρ αὐτοῦ καὶ ἡμῶν αἴτιος. ΛΟ τέ ἐαιιϑα ἰ Πια]0 7 68ί 

Ῥαίογ δ ζιο 1; φιιοηΐαηι ραγιίογ οἱ ἐἰ0 οἱ ποδὶβ Ἠια]ΟΥ 6886... οἰην ἐρϑῖυι8 θ( ποβίγὶ 6886 (αιι8α. 

ΒΔΒΠΠΠΠ15 νΘΓῸ ΘΠ], αΘ αἰχὶ, ϑογρίαγα Ἰοσαμῃ ἰἰὰ ἰπίογργοίδίαν, τὖ Ἀββθυθυδηίθν αἰοδί 
Ῥαίγθπι ΕἾΠΟ ΠηΔ]ΟΓΘ ΠῚ 6556 ἰδ ι8Π| σἀ 58}. 516 Δαίθηι ἸΟαυϊίαν 11}. ῬΓΙΠῚΟ. παπ1. 20 : λεί- 

ΠΧΧαΙ, 

άη. 1.01 

ὥοικπ. τή . 

28. 

τι».-ἦἧ- 

Ῥ' 288. 



ΩΥΧΧΧ ΡΆΒΞΕΛΤΙΟ, 

πεται τοίνυν χατὰ τὸν τῆς αἰτίας λόγον ἐνταῦθα τὸ μεῖζον λέγεδθαι. Ἐπειδὴ "Ὁ ἀπὸ τοῦ Πατρὸς ἡ ἀρχὴ 

ἰῷ, χατὰ τοῦτο μείζων ὃ Πατὴρ, ὃ ὡς αἴτιος χαὶ ἀρχή. Διὸ χαὶ ὃ πρρυςς οὕτως εἶπεν - Ὃ Πα τήρ μου 

μείζων μού ἐστι, χαθὸ Πατὴρ δηλονότι. Τὸ δὲ, Πατὴρ, τί ἄλλο σημαίνει, ἢ οὐχὶ τὸ αἰτία εἶναι χαὶ ἀργὴ 

τοῦ ἐξ αὐτοῦ γεννηθέντος ; ἢ ο φιιίηι 65: ἐρίζιγ. τε τθα ηιαγιι5. μεῖς ξοοιιπάμηι σαιι86 Ταϊϊοηοηι αἴ-- 
σαί. Ναηι φιοπίαηι α βαίγ οΥηο οβί ΕἸϊῖο. ποο Ἠια])οΥ οί Ῥαϊΐον. φιοά οσαιιξα εἰΐ οἱ ργἱποῖ- 
»ίμηι. Ομ αρΥΟΡΊΥ οἱ Ποηιῖηιι 51. αἰαῖ: Γ᾿ αἴοῦ λοις Ὠϊα] ΟΥ̓ ἢϊ6 οϑί, ργομί Ραίον υἱαοϊεοί. 
Πα αὐιίοηι, Ῥαίογ. φιῖα αἰϊια ἱπαϊοαί  πϊϑὶ ἐαιιϑαηὶ αἴχιιε οΥϊφίπθηι 6586 6718 φιιὶ 6 ἴρ80 

φοηῖίι5 ο8( ἢ ῬοβίαιιαΠ) δ 6 ΠῚ ΒΆ51Π115 Ῥᾶι 15. οβίθπαϊς Ῥαίγθηι ΠΟ αἴοὶ ΠῚ] ΟΓΘΠῚ., ΠΟΘ 
ΒΘΟΙΠΕ ΠῚ 558 {18 Π|. ΠΟΕΠΘ 5ΘΟΙΙ Πα ΠῚ ΠΊΟΙΘΠΊ, βίας 1πΠΊ ̓ ΐα ρΟΡ ΒΘ μα Γ : Ὑπόλοιπος οὖν ἐστιν 
ὃ παρ᾽ ἡμῶν λεχθεὶς τοῦ μείζονος τρόπος, ὃ τῆς ἀργῆς, λέγω, χαὶ τῆς αἰτίας. «δ ρογεβί ἰσίίαγ ἐδ, ιιθηι 

η08 αϊαϊηλιι5.. Τη Δ] ΟΓῚΒ πιοάτι5,, ρΥἱποὶριϊ, ἱπφιίαηι., οἵ σαιιςιρ. ΒΒ 5. Φαρα ἰδ Πη ἀπβουθγ [6 

αἰχ!ξ, Ἰᾳ βία(ϊπὶ ΠΟΘ ΠΟῚ 5016 : Π66 ρῃ!(ο0 6]}5 ΓΘὶ ΘΧΘΠΊΡΙ ΠῚ ἃ]} ΠῚ ΡΓΟἰΘΡΓὶ ροββ6. ΝΑ Π1ΠῚ 
ΘΓΡῸ 4105 ΠΟΒ ἴῃ ΕΠΠΟΠΊΝΙΠῚ ΠΠΠΓΡῸΒ ΑΙ (ΘΓ ΘΕ ]5 ΒΟΓΙρΡίοΥΙ {ΓἸΡΌΘΓΡΘ,, 418 ΠῚ ΠῚ ΘΠ ΒΒ.Π11ΠῚ 
Ἰηδαθίς Ἰου ας 5. Βαβρθοία πη γράᾳογο. 8564 46 ἢΪβ 5α[15 : πὰπο 46 φυϊθυβαάδμη Ὑ οἰουῖβ Τοβία- 
ΠηΘΠ(ὶ [ΟΟ]5 ᾿πϑΕΠ 0 Π 15 ΒΘΓΠΊΟ δϑβί. 

Τρ Ργοο- 70. ΜΙΡΓΡΙ 510 ΔΎ ΓΒΔΠῚ ΒΘ (6 Π{[8Π| ΠΟῚ 8] πη66 πηὰρὶ5 ᾿ΠΠΡΠΊαΡὶ. απ τη66. ΠΑ ΧΙΠΊΘ 
Εν τὰ ἐπὶ σΟΠΠΡΙΔΡῚ γυ]9Ὸ Ριδίι. ΔΙΌΠΘΡΘ ΘΡΡῸ πγαΐί., ΠΟ ἃ ΔαΥΘΙΒΆΓΡ 5 ΟΠ |55]Π|6 ἀἰοἱ 50 Ππ1ΠῈ., 
Ροβίτας. ἐεὶ ΒΆΒΙΠῈΠῚ ἴῃ ΠΌΔΓΡίΟ ἰη ἘΞ ΠΟΠΊΪ ΠῚ ΠΡ Ὸ Θαβθαιαξππι) [556 4αοα ἴῃ ΒΘΟΌΠαΟ ἰαοί α ΠῚ 56 ΡΓῸ- 

ὅδ ΠΡεητς πη σογαΐ, ΒΆΒΙΠ15 ΘΠΪπῚ, ἱπαϊπηΐ,, ΡΟ ΠΟΘ Ραΐαν ἰῃ βθοιηο οοπίγα Επποτηϊαπι ΠἰΡΓῸ., 56 46 
4υδτί πὶ 

φοπῖνα Ἐαὰ-- ἃ ΘΔΙΟΠΊΟΠΙΒ βθηίθηίἃ., 7) οηνηιι5 οΥ̓οαντΐ ἢιθ., [1115 1Π ῬΓΟΡΓΙΟ Ιθ60 ἸΟΖΙΓΙΡῈΠῚ : ηἰιοὴ ἃ Ὁ 

μελλσααος 60 ἴῃ ΠΌΡΟ Φαδγίο [οί απη [556 οθηβθηΐ. ἘσῸ χυϊάθπι ΠΟῚ ΠΟΡῸ ἢ ῬΓΟΙΉΪβ5ἃ 6558 ἃ ΒΆ51110 
ας. 293. 11}. 2. ΠαΠ1. 20 : 564 [ἃ 5610. (Δ ηΐ1}Π} ἃ 06556 τ ΠΟΟ. ΘΟΓΙΙΠῚ βθη(θη [8 ΠῚ ϑ(α Ὀ ΠἸαΐ. αἱ δα Π} 

ΡοΟία5 [Πα Ιπ15 ονθρίαί. Εἰ. αἱ θὰ 6 Τὸ ἃ συ θὲ οχ βιϊπηαγὶ ροϑϑὶξ, ρου ργθίϊ πὶ ἀ|600 
4ας ἴῃ ΠΡΡῚΒ ΒΘΟυΠ60 δὲ χαδγίο ᾿Θριιηίι., αΠἸ σ θην ἱπθ 56. ΘΟΠΊραΡ ΓΘ. ΑΠΙΠΊ Δα ΘΓ ΘΠ Ὁ ΠῚ 

8: 256. 16] (πη, ΒΑΒ.ΠΠ1ΠῚ νου) Πδθο ΒΙΟΙΠΟΠΪ5. Ζοηιῖπιις ογοαυῖί ἢῖοὸ, ἃ]1Ὸ φα!6ῃ ἰοοΟ ἀρίϊ5 ἀΠσθη- 
Ρας. 593. {5616 5101 ΘΧΘΠ)ΪΠδ Π]ἃ ΡΓΟΡΟΒΕΪΒ56 : 564 (ἃ ΠΠ 6 Προ ἰρϑἃ Θαϊοηίοιϊέ γΘ 0 (Δ ΠΊ ρΡᾶΓΟΟ (8 Π7- 

(068 πα }Π5 Θηΐθι 'η αᾶγίο οοπίγα ἘΠΠΟΓἾΠΠῚ ΠΠΠΓῸ Θχ ροπππέαν., αὖ 5] {1115 ΒΑΒΙΠ ΠῚ ΠΔΓΕΠῚ 
᾿ηίθγργθίδΟΠλ1ΠῚ [οἷαί ἃ ΟἴΟΓΘ ΠῚ. ΘΙ]ΠῚ ΡΓΟΠΊΪΒ5Ι5. ΠΟΙ 5(θ(556 [αἰθαίαγ. ἤθοθββο 5ἰ(, Ἐξ γϑῦὸ 
51 1 ἃ ΙΟυἾ115 ΠηΟΠΊΘΠΓῚ ᾿Θα τα ἴῃ ΠΡΟ αυδΡίο. 4 [8 πὶ ἃ Βαβ|Π}0 ρυοσοπραίαπι [ἀθΡραΐ ἴῃ 
ΒΘΟΌΠ60. ΟὈΔ8]6 οδί, χαρὰ αἰοι(υ ἀ6 βου! ρίογθ Ῥγουθυ ΓΙ ΠῚ :- ἤ6 6. γα 46. ἀπο φυΐη ΠΡ τε 
4αδγ(ϊ ΔΟίΟΥ 58} ΘΧΡΙ Πα. Ι0Π6 ΠῚ ἃ ΒΔ 5110 πηαζιδία5 51[. ΘΙ θα, {πὸ ρϑιοᾶ ϑιηΐ., ΟΕΠῚ 

(Δ ΠΊΘη ΒΔ 51}1115 ΓΟΒΡΟΠΒΙΟΠΘΠῚ ΙΟΠσ8ΠῚ Οἱ οι Γ αἰ 8 ΠῚ ῬΓΟΠΊ 5556. υἱἀθαίον., ἀπΐ ΠΟ ΡΘΡ(ἰπθηΐ 
τχχιν. 8] ΓΘΠΊ, ἃ} ΡΟΓΡΟΙΔΠῚ οἱ οοηίγὰ ΠΡ ΟΓΕΠῚ ΟἸηΠἰ ΠῚ Πάθπ ργοἰθγαπίαγ. ΑΔ ΡΓΪΠΊΠΠΊ ΘΘΠΙΙΒ 

πος ὅ0. σρθοίδί τὐπά Πὰν Ἰα15, Καρδίαν καθαρὰν χτίσον ἐν ἐμοὶ, ὃ Θεός, (ΟΥ̓ πυιπαά πηι οΥδα ἵπ ηι6. Πθιι8. 

αι, 30. [ί6π {Ππ4, Γενοῦ μοὶ εἰς Θδν ὑπερασπιστήν, Εξίο ηιϊπὶ ἴηι Ποιιηι Ῥγοίθοίογοπι. ΠΙᾺ ποθ 6, 
τὴς ἥν ᾿Ἐγένου μοι εἰς σωτηρίαν, Εαοίιι5 65 ηιϊ]ιὶ ἴῃ ΜΕΝ; ΤΠΠ0 γϑυθο, 40 ]5641}15 [Θσϑρὶς ὈΓΟΥΘ ΠΟΟ 485] 
ι. “{τστηθηίαπ). ἴῃ 4180 δ Οἴου ΙσΟ πὶ ῬΓΟΥΘΙΌΙΟΓΙΙΠῚ ΘΧΡΙΔΠατδ 15{Π{ποΡᾶΐ. ΠΘαΠΔΠΠ8Πη1. Ραΐο,, 

ἱπΠ ΟΠ Ὁ ᾿ΡΞΠῚ 5 Ρ6 ἀΌΪα 5. Ροί 5. Γδοῖββθ, σαδπὶ 404 [ΔΟΙΘΠ 111 5101 ργοροβαογαί. Αἀ 
ΒΘΟΌΠΑΕΙΠῚ 5 ΘΠῈ15 ΓΘΙΌΡΓΙ ΡΟ556 νἱἀθίαγ ΠΠπ4. ᾿Εποίησεν υἱοὺς χαὶ θυγατέρας, Ζοϊΐ Πἰϊο5 οἱ Πἰϊαξ. 

Νὰπι ἰη 6 θη. 68ρ. ὅ ΠΟη ΤΆΓΟ [66] ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ θυγατέρας, παῖ Πἰϊος εἰ βἰϊας., 5οῖο ααϊ- 
ἀ6Π1 : 584 Ε}] 5ογ]ρίαη) ἱπνθηϊδίαν, ἐποίησεν υἱοὺς χαὶ θυγατέρας, Τδοὶί βἰϊο5. οἱ βἰῖας. ποβοῖο. 
Ἑογίαϑββ βουρίου ρυΐαν! ΙΘΘΘΓΘ 510] ΠΟΘ ΓΘ. ἐποίησεν υἱοὺς χαὶ θυγατέρας, 4ιιοα ἰΐᾶ 6᾽5 ργορο- 

Ῥαβ. 3293. 5[{πΠῚ ροβί]αγθί : 5684. ἤΠος οἱ 4115 ἀθαάθγιί 2 ἘΪΠ546Π) σθηθγβ βαηΐ οἱ 1Π|ἃ. Λέγεται δὲ χαὶ ἐπὶ 

γεννήματος χτίσμα χαὶ ποίημα, ὡς τό" ᾿Εχτισάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ Θεοῦ. Οὐΐη, οἱ σογζιγα αἰοζι 

ογθαΐιγα οἱ [αοίιγα. οἱ ἡ. ΟΥοαυὶ ποηιΐποην ροῪ Ποιίηι. ϑ 115. ΟΡΙΠΟΓ., ΟΠΊΠΘ5 ΠΟΡΕΗΐ ΠΟῊ 
ἴα ΙΘ5Ὶ θη. 4. 1. Ογϑαυὶ μοηιίπθηι ρ6γ ΤΠ) οιιηι : 564 (ἃ ΠΠΘ ἢ ΓΘΠῚ Ρ8Ὲ|Ὸ ΟΠ]  Θη{1π|5 ΘΟΠΒΙ ΠΘΓΑΡῚ 
γΟΪ]ο. Ηοο βίαν ἀἸοἱξ ΒΟΓΙΡίΟΡ.. σϑη ἃ ΠῚ γοοᾶγὶ μΟ556 οἱ ογεαίμγαηι [αοίγαηι : 4004 αἵ ρΡο- 
Βδέ.. Ἰθο πη (ΘΠ Θ65605 ΘΟΓΓΕΠΊΡΘΙΘ γὙϑγΐι5 ΠΟη θϑί. ἘΠΙΠΊΥΘΙῸ ΠΟΩῸΘ ἰη ΒΙΒΠ5, ΠΘ4Ὲ6 ἴῃ Πρί5 
ΝΌΒΙΠΙ, ΠΘαῸ6 ἴῃ ΗΘΧΆΡΙΙ5, ΠΘΠΠΘ ἴῃ 8}1}5 488 γἱ θυ 6 Ποαϊΐξ ΘΧΘΙΏΡ ΔΓ Β5 Ὀ54ΈΔΠ1 [ΘΟ ΠΡ 
6θη. 4. 1, ἐχτισάμην, ογδανὶ : 566 ΠΡ ΖΘ ΠΊΑ ΘΟ ΠΡΓΟΓΕΠῚ ᾿πίθι 56 ΘΟ ΒΘη511 [ΘΟ ἐκτησάμην, 

4- ω Π 



ῬΆΖΈΕΛΤΙΟ. ΧΧΧΙῚ 

Ῥοϑβ86αϊ. 1 δυᾷίϑη}115 ΒΑΒ1Π1Π}.. 4] ΠΟΟ 'ρ50 Βουρί 8 ἰθβ ΠΟ ΠΪο ΠΕ 16] Ι5551Π16 δα ἰηϑι1- 
(αἰ πΊα 16 ΔΟΘΟΠΊΠΠΟΟ ἃ([551Π16. 5115 Θϑί 110. 2. πὰπη. 90. 510. δυίθπ) Ιο΄αϊ αν: Ὃ γὰρ εἰπὼν, 
᾿Εχτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ Θεοῦ, οὐχὶ χτίσας τὸν Καῖν, ἀλλὰ γεννήσας, ταύτη φαίνεται χρησάμενος ἘΔ 

τῇ φωνῇ. Οἱ δηΐηι αἰαῖ, Ῥοββθαϊ Ποπηΐπθ πὶ Ροι ΠΘΕΠΊ, σοηϑβέαί θιιηὶ ἔα Ὁ006 τἰβιιηι 6586. 4 1. 
πο χιιοά ογοαβ8οέ (απ, 864 φινοί φομιιδϑοί. ὙΊΔΘ Ἰριίαγ, ΘοοΘ {01 ἀπο ΠΟΠΊΪΠ65.. ΠΌΟΓΙΙΠῚ 

Δἰΐθυ. αὐ ΡΓΟΡΟΒι [ΠῚ ἀ556 {11}. ΘΕΠΊ., 46ΠῚ αἰχὶ, 6 ΠΌΒ5Θ05 ἸοοιΠΊ ἀσριᾶγδΐ : Ιου 6 ΓῸ ἢ ΠῸ 
Ἰρδαπῃ ἸοοιπΊὶ ἃρίθ οἱ ἀοοίθ οἰΐαί. ΗΪΟ ἰμάθπι Παϊς αἰδριίαίομὶ ΠπΠ ΘΠ ἱπΠῃρΟΠ ΠῚ, 51 (ἃ ΠΠΘ ἢ 
ὈΓΙΒ. ΠΙΟΠΙΙΘΙΌ,, Πη6., 4π0α Γ65 ποίᾶ 5[[, ΠΟῊ ΔΙ] ΠΤ ΠῚ ̓ Π5]σἢἶὰ ἃ! ααοί ΘΧθιηρία., ΠΕ] 015 
οϑίθηα! ροϑβϑὶξ ορογὰ ΔΙΙαιὰ 8115 οἰϊδπὶ Ῥδίγ 15 ΟΙ ΠῚ ἴα ]50 {γΠ ἴὰ [1556 : ΠΘ 46. πᾶ ΠΟ ΠηΘὰ ΠῚ 

ΟΡΙΠΙΟΠΘΠῚ ΟἸὈΒ 1 Πδ.1115 ἀΘΙΘΒΌΓΙΕΠΊ , 51 ΘΔ ΠῚ ΘΡΌΪΓΙ5. ΠΟΙ] 115 ΠΟΠ ΡΓΟΡ ΓΙ Πί6 1 8 πη. 

5. ΧΙ. 6 ἱἐιμοιδγαϊμποιία φιαάαην 6 «δριγίίι, βαηοίο. 

70. Βοαυ αν ροϑύ ααϊηίππη ἰπ ἘΠΠΟΙΪ ΠῚ ΠΡΓ ΠῚ [πο Ραἰ ππποῦϊα ααςράδηι 46. ϑριγία 
58 Π0ίο : 46 4ἃ ΠΌΠΟ ΤΙΠΟΓΘ ΠΟΒίΓΟ αἰδραίαγθ ᾿πϑ{{{π|Π|115. {1061} 15. 116. ΠΟῚ ΠΊΔΘῊΪ 6ϑί πηο- 
ΤΠΘΠ[] : Π60 πηυ](απη τ ίογί οἱ (ΡΠ δία, ΒΔ51110., Δ Π ΟΕΪΥΙ5 ΙΓΘΡῚ ΒΟΓΙΡίΟΥ : ΦΙΟΠΪΔ ΠῚ (ὩΠΊΘΠ 
τηΪΠ1 ποη ᾿ἰοθί συ! 8Π| ρΓείθγῖγθ. ρᾶιιοὶ5. αἸοὰπι 4αοα 5θηίο. ΑΙ ΡῸΓ ᾿σιίαν πος. Οραβος- 
1. Π} ΒΔ 511 ΠΟῊ 6586 : 564 Ο}.5 511, σϑυο ἀἸΟΘΓΘ πΠΟη 460. ΜΠΠΙ (ἀπ 6 Π ὙΘΡΙΒΙ ΠΏ 1|6 ΠῚ οομηρο- 
δι(Π| 14 [1556 ἃ)0 ΠΟῸ ἰρ80 βου !ρίογθ, 40] α]{1Π|Ὸὸ5 ἀτι05 ἴῃ ἘΠΠΟΙΊΙΙΠῚ [ἰγο5. Θα 1. ΕἸ 
αυ!46η1 ποη ἰδηίὰ αΠΠΠσ θη βογὶρίιι5. θϑί Πϊο ΠΠΡ6]1ὰ5. αὐ ΒΆΒ1ΠῸ ΜΙάΡηΟ {ΠΡ} 1π|Γ6 ΡΟβϑιΐ : 

ἸΠ10 ΡῬΟΐ 15 ΘΟΙΠροΒβιίιι5. θϑί [Πα ΠΠσϑηία θᾶ. ας ἴῃ ΘΠ 4ποχὴ αἰχὶ βου] ρίογοπΊ ορίϊπι6 οοη- 

γϑηϊδί. Οιοα δαίθπι αἰχὶ., υἱάθγὶ ἤᾶπο [που ὈΓα [ππου]ὰ πὶ ΟὉ Θοάθηη βου!ρίοι θα πη [Ε1586. 
4] Ροβίγθμπηοϑ {ππ|05 'π ἘΠΠΟΠΉαΠ| ΠὈΓΡῸ5 νυ]σανὶΐ, ἴὰ 6Χχ ΠΟίΙ5 ραΐθί. Τη Π]5. ΘΗΪΠῚ ΠΙΟΠΈΪΩῸ5 
ΕΠ Ἰπ|ὰ αἰ πίϊ ΓΙ γογ θα Οα ὈΓΪΠΉ5. Π0} 5. που γα ̓ ππουϊῶ γ 15. 1 ἴῃ γθίογ 5. 4υΪ- 

ῬυδΒα8Π) 1115: Πί6 Γ 56 ΘΟ] θη], οἱ σοπἰηπἃ οΓδίΙΟΠ 6 ρΙαη6 ἰθσδηίαγ : Πὰ04 σοΓίθ ἱπά οῖο θϑβὲ 
Πᾶπο ἸΟΘῸΡ ΠΟ] πὴ Π1Π1] 114 6556... ΠΪΒῚ ἀΌΪΗΪΙ ΓΙ ΘρΙΠοσιπ ἀαθπγ 48 ΠῚ} ἃ ἘΠῸ οἱ 
ΘΟάθηη δασίογα ΘΟηβοῦιρίμπ). ΕΓ Ποσ πα 6 ΟΠ ΠΡ ΠΊΔΓῚ ροίθϑί, ααοα αὐ ἴῃ ΟΠ ΓΠΠ}15 ἀΠΟΡ5 ἢ 
ἘΠΠοΟΙΉΪ ΠῚ [10 }15.. 18 δ ἴῃ 110 4ασ 416 Οραδβουΐο ϑριγ5 βαποία5. θ 65 νοσϑίαν. Οαδ [6 ΠῈ 
ΑἸ σϑηίία βουρίαβ 510 Π1Ὸ ΠΌΘ6Π1π1|5.,. 18 πῇ γἱ ἀθαπηι5. 1701 δποίον. 46 δηϊπιὰ ραγὰ ἸΟααϊίιη", 1[ἃ 

ΒΟΓΙΡΒΙί : Προσίτω δὲ ἡσύχῳ τῇ καταστάσει. “Ἥσυχον δὲ αὐτῆς ἔστω, μὴ μόνον τὸ περιχείμενον σῶμα , χαὶ 

ὃ τοῦ σώματος χλύδων ἀλλὰ χαὶ πᾶν τὸ περιέχον " οὐρανὸς, γῇ, θάλασσα, καὶ τὰ ἐν τούτοις λογικά. 46- 

σοααΐ ατΐοην {γαηαιο βἰαίι. ΝδΟ 8οἰμην. ΘΟΥ̓Ρυι5 6718 Οἷγ οι) αὐ 6.8. οἰ (ὐβέιι8 ΘΟΥ̓ΡΟΥ᾽8 {Γαη- 

χιυίία πε : 864 οἴϊαηι φιϊαφχιϊα απιδὶΐ οἱ οἱγουηρίοοίϊ ιν", σ(ρίνη, υἱαοίϊοοί,, (ΟΥΥω.. ἤϊαῦγο, 

οἱ φιι ἴηι 18 βιιηΐ γαϊοπαίϊα. (851 ὙΈΓῸ 51{1|Π}| ἴῃ ΠΟΡῚ5. οϑϑθί, αὐ σευ ΠῚ}. (ΘΡΓΔΘΦῸΘ Θὲ ΠΊΔΙῸ 

{γηαα ἃ ἰονθηΐ. Οὐοα βθαυϊαν, [ἃ ΟΡΒΟΌΓΙ ΠῚ δὲ, τ ἀΟΟ Ἰββι πὶ ἀπὸ ΥἹΡῚ ΤΙ ΔΡΟΖΌΠΙΙ5. οἱ 
ΟΟΠ)6 Π510.5 ΒΟΓΙΡίοΓ 5 Βθηἐθη 8 Π1 ΠΟῚ 556 {1 (556. νἱἀθαηίαν. Ἐβί ἀιι6 1 Θ᾽ Π5ΠΊΟΘΙ : Καὶ 
πᾶσα ὑπόστασις διχαίων, καὶ μεγάλων. χαὶ μικρῶν, χαὶ ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων ἡγίασται. Καὶ ἄλλη 

μὲν χαὶ ἄλλη κειμένων τῶν σωμάτων, τοῦ μὲν ὧδε, τοῦ δὲ ὦδε, χαὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων ἀπ᾽ ἀλλήλων 

ἐχουσῶν τι μέσον. Οἰἶ5 ἃιι[6Π| ΠΟΓΡΌΙΠῚ ὙΘΙΘΟΓΙΙΠῚ 56 η5115 511, [ΟΓίᾶ556. Θχ θὰ 485 ἃ( ΠΠῸ ἸΟΘαΠῚ 
Δα! 6ϑίὲ ποίἃ σορηοϑβοὶ ροίοεϊξ. ΝΟ ΟἰδΓΙΟΓ ἃ διιηΐ 4:0 ἰῇ Πη6 ΟΡ ΙΒΟΠ}Ι ἰοσυπίιμ". {ἃ ἃ [6} 

ΙἸοφαϊίαν βουρίοι : Ὃ παρὰ τούτου τοῦ πνεύματος διδασκόμενος, τί εἴπη ἐν τῇ τῶν ἀναχρινόντων ἀπο- 

λογία, διδακτὸς Θεοῦ ἀκούει παρὰ τοῦ προφήτου : 411: γΘ θὰ ἴῃ ποίᾳ φιοαμ6., αἰ Ροία!,, ΟΧΡΙΔΠΔΙῸ 

ΘΟΠ (115. 51. 

το. 1. " 



ΟΒΒΘΒΆΥΑΤΙΟ. 

ῬγεοΙρτια8 ΠΕ {πᾶντπὶ ἘΔ ΙΕ ΟΠτιπὶ Ῥ δ δ ΟΠ 65 ν] θυ 40] νοΪοπὲ,, Θἃ5 ἱπυθπίθπὲ δα οδϊοθπῃ ΠΥ]. 
[ϑρρ!ειηθηΐα δ μᾶης Ῥγδίδ!οηθιὴ ἀθάϊε Οδνπῖθν ᾿π Ῥυεῖ. δά ἕομη. Π|, 5 χιν, Ρ. υχχυι 56. ΟἸμα: 

Οα ΠῚ σοΙημηο 6 ἢϊιο ΠΟΠ ΡΟ 556 ηξ ̓ Π56 0], 6 δῖ10 Ιοοὸ ροῖδξ Ἰθοίου. 

ΙΝΘΕΧ 

1. Τὲ τὶ θιι5 ΟΥΑΙ ΟΠ Ρτι5., {π|85 ἴα]50. ΕἸ ιιιπίιν ΒΑ51110. 

1Π. τὐχιιηι ΓῈ8 ὯΠῸ ἹποΙηθηΐο ογθαΐξ δ᾽ Πί., ἃΠ 86Χ αἰ θυτιπι βραίϊο. 

1Π|. Τὲὲ ἀϊεῖο φιιοάδπι Αἰιριιβι!ηὶ. 
ΙΝ. 6 δη115 {1188 ΒΡ. ορο]05 6556 αϊσιιπέι. 

γ. θεὲ φυϊριβάδηι ΑΙ ΡΟΒΙΙ Ἰοο]5. 
ΥἹΙ. )6 Ῥϑδ]η)15. 
ΥΠ. Ῥαιιοὰ ΄ιδοάδπι,, 4118 ποίασὶ ἀθθθηΐ 1Π Ῥ5ΑΙ ΠῚ15 1. 7. οἱ 28. 

ὙΠ]. Ουἱά 56πεδπάιιπηι 51. ἐς Τπϑοάουνὶ Ηθυδοϊθοίθο σου] ΐαυο. 

ΙΧ. ΤῈ ρδγδρῆγαϑδι ΑΠΟΠΥΠΊΪ. 

Χ. ΤῈ Ο(ομηπηθη δυο 1η ἘΔ. 

ΧΙ. ΤῈ πρΥὶβ ἴῃ ΕΠ ΠΟΙ ΠΠΠΠῚ. 

ΧΠἼΠ. ΤὴῈ Ἰυοαργαϊαποι]α φυδάδιηῃ ἀς ϑρί σι ϑφαποίο. 

Ῥαὰσ, 

ΕΟΛΌΜ,., ΟΥἉ ΙΝ ΡΕΆΔΕΑΤΙΟΝΕ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΌΝ. 

ΨΙΙΙ 



ΞΕ τΊπποοοτποποτπι2ιὶιιτπιοακ͵͵πρρῆρπἙοοεοέἘΠἐὁΠΕΠ[ρῥέπόέέοέἔοέὅέππτΆ|ορ τ θθοθοθο6ῸῸῸῸ6Ὸ6Ὸ6Ὸ6Ὸ6ρ:ο Ο“666666Ὸ6Ὸὖό{ὖΟᾷ 

ΒΙΕΝΟΗῦ8 

ΥΒΕΤΕΚΌΝ ΠΙΒΕΟΆΌΝ, 

ΑὉΒ' ΟὔὐΟΡ ΕΧΑΟΙΑ ΕἸ ἘΜΕΝΌΑΤΑ ΒΘΌΝΤ ΒΑΘ ΟΡΕΒΑ : 

Οὔ Ὲ ῚΝ ΗΟΟ ΡΒΆΙΜῸ ΝΟΙΓΜΙΝΕ ΟΟΝΤΙΝΈΕΈΝΤΙΙΆ. 

Τθχαδπιθγοτι , 560. Οριι5 561 εἰϊθγιίτι ΥΘΟΘΗϑΙ πὶ οϑὲ δ 605 ΝΑ Πυιβουὶρίοϑ, ({ἱ Ἰηὔρα ΓΘοθμϑθη αν. 
Βορία5 ἀοήοχ τϑ54. [ποάϊ6 ἡγ76, ἃ ποι ῖ5. ἄθῃθο Ἰῃϑρθοῖιι5], {τιθ πὴ ὙΟΟΔΠητι5 ὈΡῚΠΊιιΠῚ., 5ἴοηιιθ 46 
γΘΙ Ια υι15 ογ αἴ π6, τὰ τι {π] ΡΥ πιο Ιθ60 ῬΟΠΪταν , Ὑοοθἔτ1" ΡΥ ἿΠη115 5 4] Βθοιπο., 5ΘΟΙΙΠ 15 : “185 
τη ΘΓ ΠΟ 115 56 ΠΊΡΘΡ ΒΘ ἐν". ΗΟ ΠΠ06Ὶ πο ὈΓΆ ΠδΟΘιΙ5 δϑὲ οὐ ΔΠ Πα 551 ΠΏ1|5. 

Βες. Οοάοχ 5586, ΗἩΘΗΤΊΟΙ 5θο Πα] . 181} ΟἸπὶ ἃ Τλιιοθθο οΟἸ]]αἰπι5., ἙΠμανίαοθιιβ.,, Ποῖθ δαὶ θοπϑ. 
Βερ. Οοάδχ 2587, ΡΥΪΠ1Ο, ἴῃ Παρὰ. 

Βδρσ. Οοάδχ 2587) 566 Π60, 781} ΟἸἸην ἃ (Ομ θῇ ϑ᾽ο ΘΟ] ]αίιι5. 

Ἀδρ. Οοάδθχ 2349,» ΠΟΙ ὈΡΔΠΔΟΘΙΙ5 οὕ ΔΠΠ (5. 

Βθο. Οοάδχ 2892, πάθοιμηὶ 5880}, 
Β6ρ. οάθχ “ὡϑοῦ, Μβϑαϊοβιιβ,, 1.πὶ ΟἸ1πὶ ἃ Πιισθθο ΘΟ] αἴτι5, Ἰὼ ομαγία. 
Ἀδρ. Οοάδθχ 2989; ἴῃ ομαγία,, 564. ΒοΠδ ποῖδ. 

ΟΟἸΡον μι Οοάθχ 3069 5 ΤηΘΠιὈν. 

ΟΟΙΡογπιι5 Οοάθχ 4721 5 ργουΐ ᾿πβου  ἔπιν 1η Ροη ἴθ ὈΡ]Ώ186 ραρΊηρ : δ ἴῃ ἄουϑο ΠΡ τὶ ̓ηϑουὶ δ᾽ ταν 
1721; ὈΟΠΙΡΥΟΙΠιι5. 

ΟΟἰϑ!1πἰδητι8 Οὐδ χ 399. 5) τπθι ὈΓἈΠΔΘΟΙΙ5.. νΘΡθηϊΘ ΓΧ ϑϑθοιο ναὶ μθιιῃῖθ Χὶ βουὶρίϊι5. 

(οἰβιαπτι5 Οοάοχ 4.35΄, ππθιη γΆπδσθῖιβ {ΠΟ π|6 οἴ ἈΠΕ ι1551Π|115. 

ΒοΑ]. οάοχ, ἃ ἀοοιβϑιπιο νἱγῸ Τολπη6 ὙΥΟΙΠο οΟἸ]]αΐα5. 

Ρχγο εαϊπιϊς. 

Βερ. (οάεχ 1854. [ππης 476], ᾿ηΘ ΠΏ. 
Β6ρ. (οάθχ 1906. πη Γ. 
Ἀδρ. (οάθχ 1907 5» ΠΟ ΠΥ. 

Βορ. Οοάεχ 2287, ἴθυεϊο , ΤΏ ΠῚ. δὲ ἈΠΕ ϑϑίμηιι5 ἃς Ορ 85 ΠΟί88. 

ΒΡ. (οάοθχ 5589; ᾿ηϑιὈγ. 
Βοος. (οάοχ 5355, ππϑηιθγ. 
(010. (οάθχ 457 , απάθοϊπηο 88θοιο βου ρία5. 

ΟΟΙΡ. Οσάεδχ 499. 

ΟΟΙΡ. (οάδχ τθω28., πιθιηθν. «α!άθπι δὲ γϑέτιβ 55: Πηι15. 7) 566 οἰ} 15 ρᾶ}5. πηᾶχὶ πιὰ ἰθρὶ ἤθη ροίδϑί. 
ΟΟΙΡ». ἀοάδθχ τ934., ορῇμηδα ΠΟΙδ , 50Υρ[α.5 ἀθοῖηλο 5866 10. 
ΟΟΙΡ. οάδθχ 2θηο., πηθηλθν.. οἱ Δ  {{|5. 

ΟΟ]}». οάθχ 42γ5 ., Ἰηθ θυ. 



ΠΝ ἘΓΕΝΟΗῦΞ, 

ΟΟΙΡ. 4499, Ρομ}. 

ΟΟΙΡ. οάδχ ὄὅτος. 

(οἶ51. (οάθχ “30., πιϑιηρυαπᾶροδι5 σαι θη δὲ ἈΠΕ 55, Πη115., 56 ἃ ΠΠ αν ]ο Ἱπ ρου το βουιρίιιϑ, 

ΟΡ» 1416 πη ΘΠ Ο5|551Π|1|5. 

“14 δηιοπηαίίοτιεπι {ἰδ ογιηι ἐπὶ Ἐπιποπιίμπν οοἴϊαιϊὶ στὶς ἰἰὐτὶ φιιῖ 5 ητειτιίιτ'. 

Βορ. το91 , ἴῃ οΒανία , ἈΠΠΟΥΊΙΠΙ ΟἸΡΟΙΓΟΙ 500. 

Βοσ. “586 [πι|ιπο ὅ03], ΟἸΐπι ΘΟἸ]αἴτι5. ἃ «οἰ 551 π|}5 ἀποθιι5. υἱνῖς Ῥιιοθθο οἱ (ομθοίϑίο, ἴῃ 

ὁδανία,, 564 ποία σαΐ βοπα ; ἈΠΠουτιπὶ οἰγοῖτοι 550. [ΕΠιθπ ἀλη 15 ΗΠ ΟΠ,11|5 ἀ6 βισιιοῖνα ΠΟμλ  η15 οἱ 

(6 ρανγδάϊβο πηα] πὶ ΠΟ5 ᾿Π5ΘΡΎΨΠΣ Π]ς Οοάδκχ.] 

Βορ. 2893, πιοιηΓ Πᾶσοιιβ δ ποῖα ΟΡ ΕΪΠλ85 , ἃΠΠΟΥτΙΠῚ 500. 

Βορ. “896, ἴῃ οΠαγία 5 ἈΠΠΟΡΙΙΠῚ ΟἸΡΟΙΓΘΙ 550. 

Βοος. 3430. 1π οἰναγία , Δπηπουῖη 2380. 

Βερ. 34Ὶη5.., ἴῃ ὁΠπαγία, 5661 ΔΗ Π 4115 [ΔΠΏΊΘΠ 5, ἈΠ ΠΟΙΥΊΙΠῚ δοο. 

ΟΟ]}». 4559.» ΡΥοσε ᾿Πβου  ἰτιμ" ἴῃ ΠΡΌ πΐθ ῬΥΪ πη ραρῖ πε : ἃ ἴῃ ἄογ50 ΠΠνὶ ᾿ΠβονΊ  Ἶτππιν 1559. Μίθηι- 

Ῥνδηδοοιιβ οἱ ποίθθ ρϑυθοπδο, τη θοῖ 10 56θ οι] ᾿πθιιπΐθ 50} ἸΡ 15. 

Ργωῖΐογρα ἰπ πὰς ποβρῖρα δα! οπο ποίδπίι ψαγῖδθ Ἰθοι]οπθ5. ΑΒΘ] οοΥτπ «(μον υτηάδτῃ ΟΟαἸοιιμη ; 

4105 οἰζαξ νἱν Θυτ 1551 1115 ΤΟ θτΙ5. 

“14 επιεπααίίοπιοηι (οπιτποταγὶϊ ἵτι Εξαίατα οοἰ αι σεισιὲ Οοαϊοδ5 σαὶ ἐπι {ὦ τιοί ἀτιΐτιτ'. 

Βορ. 1909, 4πἰ (οι ἤϑιϊ 6ϑὲ Οοάθχ γθοθηιῖου , αι ἴαμα ἃπέθα ἃ Πλιιοῦθ0 [πθρὰὶ οΟ]]αἴα5.) ρᾶ- 

ΡΥΓδσθιι5 : 480 ΠΡ ΡῸ τιδὶ διιηΐ ΤΥ ΡΟΘΥΑΡ ΐ ῬΑΡΙΒΙΘΗ565. 

Κορ. 2290 [ ποάϊδ 4992 1], ΠηθΠΊ} 1. 5» 7απι ΟἸἸπ ἃ Πλασδθο ΘΟ] Δξπι5. 

Βορ. “991 {Πποάϊς 495], 4υἰ ἀπτψαῖον Οὐάθχ δδὲ θη ο ἢ ϑι1., τηθμ γδηδοθιι5 δὲ ΟΡΕΪΠλδ8 ποίδθ. 

Βορ. 5295 [ ποάϊο η90 7, τηθπ γΡἃΠᾶσθιι5 δὲ ΟΡ  Πη:8 ποῖΐδο. 

ΟΟΙΡ. Δος [ ποάϊθ 4939}, ποίδ οΟΡαμης. 

601}. 4184 [Ποάϊδ η94.1;, ποίδε {πᾶπι ΟΡ ΕΠηδ [ ἃ ΠΟΪ5 ἄθπιο ᾿πϑρθοῖιϑ 1. 



ΟΛΤΑΤΘΟαΙ 5 

ΒΟΛΌΜ Οὐαὶ ΡΕΙΜῸ ΤΟΜΟ ΟΡΕΒΌΜ ΒΑΒΙΠΠΙ ΜΛΟΝῚ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΌΚ. 

ΗΟΜΠῚΙ͂, ΙΝ ΗΕΧΑΈΜΕΒΟΝ ΝΟΥΕΝ. 

ΤΠ τ πη με ΓΘ ΟΥ ΝΠ) 615. δα. ΕΝ ὑὐδδἔρΔΕἐρΠ͵’|,. τρῶν. Βὰρσ. τ 
ἘΠΈΠΙΩΝΝΕ πιο τΣ Ρ ΤΟΙ ΕΓ Ω Β δ. «0. Φ Ὁ ὐασταΣ ά. που ἐς τ τς 12 
1ῦχει τ τα ον ΚΕ ΡΠ ν ΉΥο! 922 
ΜΙ Ο ὙΠ  ππ ΟΠ ΡΤ ΕΘΑ ΌΠΡΕΝ τ πε λέ τι ροψοιο πέρ τ 33 
ΠΟ ΟΠ ΠΟ 6, ΘΙ δεν ἀν υονς οὖν ἐοτῦνς ἐὰν τον ἐνζν, τῶ πούς {πο τος 40 
Το ΠΡ ΙΗ ΠΟ ΕΡ π πη πτριο έοΨφροροΕόΨπ“«ι«ὁὌςπσὁΠὋ[ὌῸυΥ π  ππτΦρἘὌρἉΦτυν. 49 
ἰϑχθ τε η πο νς οον πον ύλοσον κα ποτ κατ ταδον τυ οὐ νη ον οιδος θω 
ΠΟ νον τ ν. έν δ τ νε ΡΟΣ ΠΡΟ ὩΣ “9. 
ΠΗ ΓΟ Θϑ σθ Σ δν  ϑ ιὲν. τὺ 3ἄἔν π΄ 0. τ δὃο 

ἨΟΜΠΙ ΒΕ ἹῚΝ ΟΟΘΌΔΑΜ ῬΒΑΤΜΟΒ. 

ἘΠῚ ΘΑ ΤΠ ΠΤ: ΠΤ ΠΝ ΠῚ ἐς τὸν τ τ Ὁ ἢ: νυν τ τν ΠὴιῸ ̓̓ ΦΘ δι ν κε 

ΤΕ ΘΠ ΠῚ ἸΞΒΡ ΠΤ ροΕοἔἐοΗσ Π:-ττἘΠ᾿ πιο ππρΠ ΠΠ. πὸ: γι 

Πππ ΠΣ ΘΙ ΠΕ ΘΕ πε ΚΠ. ΘΓ ΟΟΠΙΡΑΥ ΟΠΟΙ Αἰ ΟΥΘΘ. πὰ: 5 - 05. πον τ τος νος 

Ἰπ  Ρ ττ τ ἢ ἢ ἢ Πρ άτο, ἐἄοσα τ τ ΡΗΣ ον κορνοος ΠΡ ν Ἀρ Τ Τ 

ΠΡ ΠΡ ΜΚ ΣΧ Ἐκ τ ον, αἰ αλ κι ΟΣ ἀρ σε ληυε ον θην στο ὡς 

ς ΤΙΒΒΆῚ ΑὈΥΕΒΒΙ5 ΕΠΝΟΜΠΌΝ ν. 

ΠΡ ΔΑ ΡΟΝ ἡ ον ἀὐτή νι, πρυσε δι ΚΠ Ας νολ] ὁ ἀττ ν, 

ΠΙΠΕΕΗΙ τ ΣΉ ΟΝ ἌΡΕΟΣ τ τὰ σε στ ει ΒΕ Σ ΣΌΝ, λλδ δ τ οδλυγδνἐνοΣ χνς υοὴ 

ΜΠ ΠΝ δ γε το ρον νοι ἀγοράς τὸ 

ΠΕ ΤΠΨΨΕ ΡΨ π , σινετίαι ἔτει ᾿ς, .ϑὅ0 τως ον ἀρ δος 

ΠΡΟ ΕΣ πεν εκ δδ νὸ σωτονοςς ἘΣ κοι ἐσ νοι 

ΑΡΡΕΈΝΏΌΙΧ. 

ΠΕ ππτπίηνς 5 {πΠ| {πΠ|Π||΄| ὉΠ ΠΟ ἐτροένἐἔσΠΠΠρβΕΠ ΠΣ ΡΤ οι , ΡΥ ε 

εν ας κι εν ἐκ στ 5 



ΠΧΧΧΥΙ σΑΤ ΑΙ Οαυΐξ-: 

δ Ρ νη διοῦν τς ς ΕΝ τ τὸν εν οὖς ΓΈ ΗΣ. τὸν 347 

προ ππτ ΧΤν. τ πο οσο ἘΣ... τ Ν 955 

{πὶ  Βεαπ. ἈΧΎΠ|... Δ ΟΥ ΥΥΥΠ..:. τ 5.-- ΠΟ ν ς τ 358 
πῆ. Ῥοαπη  Υ1ὖνὸΒὃ. . Ὁ... ρἘΠροιῚ τ ροπο΄. ὄτοοὸ'Ὸος . 9. ἐππτου πτ  Ρ 302 

1η: Ῥεαπηίη αν ΕΣ ΠἘΠΓν τ π ΦρὌΠΕὸς σε Ὁ 371 

ἔπ Βολϊπαν ΟΥ̓ ΚΥΙ Ρ  ΡΡΕΡΥ ΠΟ ΡΟ ἘΡΡΟΣΣ ΕΝ ΕΚ ΠΕ 370 
ἘΠΆΓΓΔΠΟ ᾿π ΡγΟΡοίδτῃ Ἐβαϊδιη, . . . . - . - τ. ον ΠΕ τ ων 378 

ἀρ ΟΠ Ὶ ΠΕ ΑΥ Σ τ ὙΠ ἐπφἔἘΕοΨοέοσΠἜἘὁοὁΠὥέ,ᾳω«ἕὍφρορρέ πο ον 618. 

Ἐπιϑίατ μι ἰη Ἠοχαδηηθιοη ΒΆ511 ΜΑΙ 1 τπὰ ΠηΘἰΑ ΡΠ 515... . 0. Ὁ ν νυν 631: 

ἸΝΘΙΒ, ΕΘΗ ΟΠ ΒΗ ἘΠῚ νον ευ πλεωσο; τε τς ἡρς ΠΥ ΤΣ δ: οτος 677 

ΘΕ Ἐδύδειτοι ΜΙ ΘΙ οὐκ. οὐ νιν - δ᾿ ΡΤ 727 

Ῥγθοῖρυδθ Δη  φαδγιιπι ΘἀἸοπαπι ΡΥΘΘΙΔΙΠΟΠ65. . . . . . ..««ὐν κὸν νιν 35 -α γσὰθ 

Ὦ. Μαγαπὶ Αἀάεπάδ οἱ Ἐπιοπάδμπάδ. 



ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜΩΝ 

ΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΊΑΣ 

ΤΑ ΒΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΒΑΝΟΤΙ ΡΑΤΆΙΒ ΝΟΒΤᾺΙ 

ΑΆΛΙΗΠΗῚΙ 
ΑΘ ΑΒΕ Αι ΔΑΛΡΡΑΏΌΟΘΟΙΑ 

ΑΒΟΗΒΙΕΡΙΒΟΟΡῚ 

ΟΡΕΠΚΑ ΟΥΝΙΑ. 

ΜΟΝΙΤΌΜ. 

ΒῈΠΕ 41] ΘΧΙΒΠΠπηΘη} ΒΑ511π|ηῚ ΔΙΑ Π1ΠῚ ΘΟΠΙΠΠΘΠΙΔΡΙΟΒ 1Π ἰΟΐδ ΠῚ ΒΟΥ Ρ ΠΡ Δ ΠῚ σΟΠίθΧ 556 : 564 ΟἸΠῚ τ τὺ 3:8 
ἢιδθο ΟΡ πο 5018 (ὑἈϑβϑιοάουϊ διιοϊουϊταΐθ πἰταῖπν, δὰ ἀ6 τ ἀπ᾽ ΓαὉ] ΡΟ5586 ΔΥΌ ΕΓΔ ΠΉΠΓ , ῬΓΌΘΒΘΓ ΠῚ ΟἸΙΠῚ Οαϑεϊοά. ἊΞ 

6 μᾶς φοπη πη  π ΑΓ ἸΟΥΊΠῚ Π10]6 Δ] τπιΠῈ 510 5116 πε π ἀρτα ἀπε υίΐογοβ. ΗΔ θθπλτβ δια πιιπὴ ΒΟΠΉΠ145 δ Ῥ΄ 558. 

ΠΟΥΘΠι 1 ΟΡτ8 56Χ ἀἸθυτιπι, ΠΟ δϑί 9, 'π ἨδχδϑΙ ΓΟ 5, ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ 65 ἄθοθιὴ οἱ βθρίθῃῃ ἴῃ ψιιοβάδτιη Ρ988]- 
ΠΟ 5» ΔΙΏΡΙ55] τη} 1π ῬΥΊογὰ βοχ ἀθοῖπι Ἐβαϊθθ σα ρ Ια ΘΟΙΠΠ ΘΗ Αγ 1Π|. Ῥᾶτιοα “αι 46 πὶ Πδρο διιπξ, 5] 

ΘΟΙΠΙΡΑΓΘῊ [Π|1 ΟἸΙΠῚ 115 ΘΟΠΊΠΠ ΘΠ Δ Υ115 5 {|| ΟἸτπι ΒΆ51110 {ΡΠ ΡΠ {το : 564 ἕδη 6 ἢ «ποτ Π] 481 γνησιό- 

τῆς 7) τ ΠῚ Τιυ!ἄθιη νἹ ἀθέμγ., 7ΠΓ6 ἃ0 ΠΠΘΥΙΟ ϑαβρθοία υἹ 60] ροίοϑί. Π)6 Π]5 ἴῃ Ῥγθίδ!οπο, τ] ἀ6 τος. Νας. 

“ΑΙ ΠΡΘΕῪΘ 510 ον Ϊπ ἃς ἰοοο αἰβριιίαίτιιν. Ὑ δίθυοβ. ἀπέθη {π|8Π|] ΗΠ ΘΧ δ ΘΡῸΠ [ἘΟΟΥ ΠΣ, 6556 ΠΟΙηΪ- ΤΣ ἘΣ 
ΠΘΙῚ 41] ἸΘΠΟΓΙΘΕ ἈΡΙ ΓΓΟΙ ΠΟΙ ΠΘΠ1. 7115 ΠΙΘΙΪ ΠΟΓΘ ΟΥ̓ ΡΌΥ5. ΝΑΖΙΔΠΖΘΠΙΙΒ., ΟΥ̓ΘΘΟΥΪ 5 ΝΎΘΒΘΠΙΒ, δίῳ, Νγ:5, 
ΗΠΘΓΟΠΥ Π.τ5., ϑοογαῖθϑ οἱ 81}. Ορίδηάπιηη σου θϑϑθῖ, αὖ ἰθοΐουθϑ ἰδ οὐὰ ΠΟΙ τι5 ἸΘΕΘΙΒΗΙΣ ἴτὰ Ποάϊο Ποκοδπι, 

τ, δὲ 

[ΠΟΘ ἔτ 5 αὖ Αἰ ΠΟ] ΘΙ θα ίτι" ΟἸΤη ΟΥ̓ ΡΌΥτ5 ΝΑΖΙ Δ ΠΖΘΠΤΙΒ ;, προς Πδθο ϑιιηΐ νοῦρὰ : Ὅταν τὴν Ἕξαΐ- ". 45. 

μέερον αὐτοῦ "ΤῸ πππεθμ δι; χαὶ διὰ Ὑλώσοηις φέρω, μετὰ τοῦ χτίστου γεμσε, χαὶ γινώσχω χτίσεως λό- Βιονοισεν: 

γους, χαὶ θαυμάζω τὸν χτίστην πλέον ἢ πρότερον, ὄψει μόνη διδασχάλῳ χρώμενος. (τιπι Πα αδηιογοσι ἱἰ{ἰιι5 τι. 
ἐπὶ ΠῚ ΩΊΝ(5 51{Π7Π0., αἴφηι6 ἵτι ΟΥ6 ἤκαϑθο, οτιπὶ ΟΥ̓ ΘαΐΟΥΟ ΘΟ τι 507, ὯὉ οΥΘαἰϊοτιῖς Ταϊοτιο5 ἄδποϑοο, τ Αρς εν: 



ΤΧΧΧΥΤΙ ΜΟΝΙΤΌΝ. 

Ογθαϊονοπιφιιθ τιαρὶς πα Γ Τ᾽ ἀὉ διιϑρίοῖο,, χιίάτη ρτῖτις δοἰθῦ πε, οἰξη 5οἷο ἀϑρθοῖτι πιαϑιϑίΓῸ τιί6-- 
τοῦ. Αἀϑουίραμπι οἱ γοῦῖρα αΥοσοΥ ΝΎΘ5Θηϊ, 4] 46 ϑοάθιῃ 110 Ορϑῦα ἴδηι τη σΉ]Π6 6 ἸΟ(ττιἔτι5 δῖ 5 τι 

πιοάτπιπη Θχοθάθνο ν᾽ ἀθαῖαν. τὰ ἀπ 6 1 βου ρϑὶὲ : Τῶν γὰρ κατὰ θείαν ἐπίπνοιαν ἐν τῇ χοσμογονίᾳ φιλοσο- 
φηθέντων τῷ μεγάλῳ Μωσῆ .-.- ἐπέταξας ἡυῖν διά τινος ἀχολούθου διανοίας εἷς εἱρμὸν ἀγαγεῖν, χαὶ συυμ.-- 

φωνοῦσαν πρὸς ἑαυτὴν ἀποδεῖξαι τὴν ἁγίαν Τραφήν " καὶ ταῦτα μετὰ τὴν θεόπνευστον ἐχείνην τοῦ πατρὸς 
ἡμῶν εἷς τὸ προχείμενον θεωρίαν, ἣν οἱ ἐγνωκότες πάντες, οὐδὲν ἔλαττον τῶν αὐτῷ Μωῦσῇ πεφιλοσοφημέ- 

νων θαυμάσουσιν, εὖ καὶ εἰχότως, οἶμαι; τοῦτο ποιοῦντες. 715 δγεῖπι τιξ τί οιοἰ 65{ἱ τιυιεηιῖνιθ αἰ Π]αίτι5 ἐδ 
πιιιτιϊ ργΓοοΥΘαϊΐοπ ππαρστιις5 }70565 ργοάιαϊξ ητογιπιθτιίῖς {ἰιἐοτιατιιτ,,, οΥαϊπθ φιοάαπι εἰϊδροτιατη,, 

δαποίαηιιιο ϑογὶρίπτατη, εἰ δὶ ἱρεὶ οοτιδοτιίθτιΐθτ ἀο Θοηιδί ατιίθην 6556 απιοτιδίτοπι; ἰάσψιι ροοὶ αἰ- 

νίπαπι {ἰἰαπὶ Ῥαίτὶς πιοδίσὶ ἱπὶ ἑάθπι ἀτϑιιηιθπίττι σοπιπιθτιίαίίοτιθπι., σιίαπι ἡτιὶ ἰδοοτιιτιξ 9, τιοτι 

γηεΐτιτις σιίάπι δώ, σία αὖ ἴρεο 7056 ρογδογίρία 5τιπιῖ, οπιτιθ5 αεἰπυϊνατεξτιτ᾽ : δὲ πιθγίίο, πιθώ ἡτιϊάθτι 

δογιίογιξϊα. 
ΑἸῖὰ φαμὶ γαϊοπο,, 56 οἰβοδοίονθ τλπ]ῖο οἱ δά ρεϑυβιιδάθηάτιηι ἀρίουα ΠΟ 146 Οριι5 ΘΟΠΠΠΠΘη- 

ἄανιε ΑἸηθγοβίτϑ., ἀπιπὶ «πιο ΒΑ511π|5 δου! ρβοναΐ αγθθοθ,, 14 ἴρ56 1 ππθ γϑά ἀ!ά1. Ἐξ νΘΡῸ., ΠΘηῸ., 

ΟΡΙΠΟΙ , ΠΠΟΠΠΟ 5 {{| τι πΠ] 116 Οριι5 ᾿οσϑυῖε,, 1ΠΠἸΟΙΑὈΙ πιν ΑἸ Ὀγοϑίπιπι ἴπ 1Π|5 51115 ΟΥ̓ΔΈ Ο ΠῚ] 115. Ἰη 6 "- 

ΡΓΘΕ5., ΠΟῚ ΔΙΟΙΟΥ 5 ΤΠ ΠΟΘ ΡΘΡΓποίτιπι [τι1556. Εαῖθον «τ θη ΑΙ Οϑίπιμη. ποθ Ὡ1Π1] 6 510 δέ- 

ἄδγθ, ἀθηιθιο, {ΓΑ ΠΒΡΟΠΘΙ , ἱΠηΠητ[ᾺΓ6 : 5641 1ἴὰ [ἈΠΊΘΠ ; τ ᾿Πίθυ Ργθίο ΠῚ ἃσαῖ, ἸΠΘΡῬΓ ἴθ ΠῚ 9, ἴη-- 

“8.5, ΠΟΠ 50. Πρ ]Οϑιιπη., 5644 ΠΡ υἸΟν ΘΙ. τα 6 βππηο 'π ΑἸ ΓΟβῖ9 Θσοιργαπὶ Ἰοοα (86 Δ} 

ἀπ ]1ὰ, ρουρΙοχα, Βα ΡΟ Ρ5οιγα,, σΟΡΡρἴα, {π|86. ἔλοθϑϑαπὶ Προ πη} ]ΘΟΙΟΙῚ ; δ ἁπιοῖου δῖιπὶ τι δ 

ΒδϑιΠ τι σοΠ ρίαϊ , ΘΟ΄τι6 ΠΙΔΟΙΘ [1 ἃ0 ἄτιοο πιΐδειν. 

(οπρίαι Βαβι] απ Ϊ5. 416 σοποϊοπαἴαμη [ἘΠ1556., Πα 1 Π15 ΠΟΥ5 αἰατι6 ὙΘϑ ΡΥ Π15 ; {πὸ [ΘΠ ΡΟΥΘ 

ἀυδαναροϑι μηδ : 566 {πὸ Δηῆὴ0 να]άθ ἱποθύπιηι. Νοη ἀΘἴαθυ {αὶ ΟΧ ον ΠΟ Πἰ5 οοἴανδο γ 6} }5 Ππά]οὰ-- 

τἶπὶ ΒΑ Πτιηλ., “τιδ ογαΐ νἱν] (ἀοιιπἀϊὰ. , ΘΟ ΠΟΙΟΠ 65. Πὰ5. δ ΡΟρα]ιιη 6Χ ΘΠ ΡΟ Πδθτιῖ556. ΕῚ ἀι-- 

ἄδῃι, ἱ Πἀθ5 Ἀπ|Ππο Δ Προ πὰ 51}, 516 ΘΟ ΠΟΙΟΠΔΡῚ 5016 08. ΒΑΚ] 1τι5. 

ἨΗδχαδιηιθροη ΒΆ51Π1 ΟἸττὰ πὶ Πἰπστια πὴ Τα ] Πὰ ΠῚ ἐγ 5.0} ἘΠ αΒ Δ Πἶτι5 : 56 Π1Π1] δὲ σποά ἢἷς ἀθ 
71,».5. ς.9. 

675 ᾿Ἰπιθυ ργθίδ 96 ΡΡΟΪΟ τι Δ" 5. οἴη 4 Ορτι5 'π ΑΡΡϑπάϊοο θάϊεαμη ν] θυ οὐ ᾿ΠΙοθαξ. Ἐδϑάθυη 

ἘΠῚας Ταρὶ- Πᾶ5 ΒΆ51Π ΟΥΑΤΟΠ 65. [ΓΔ Π5[1} “ΟΊ πι6., «πον πγδπὶ ἡ Ἰοῖο., ΤΙ ΟΠ ϑ115 οχίρτιμϑ : 564. 4πᾶ τοῖος 

αὐ ν γἸταΐθ δὲ αΙθιι5. ἐθϑεϊ ΠΟ Π115 ἀἸοῖπιη 1 511, ἸΘ ΠΟΥ Δ ΠΊ115. 

Νδοθϑϑθ ΠΟῸῚ δϑὲ τη] πος Ιοσο ἄϊοονο ἐδ εὐἸ] 15 ογα ΟΠ  θιι5., “δι. ατ188 ῬΥΙΟ 65 βου ρἴθθ ϑηΐ 

ἀδ Ποιηϊπὶβ (ον παϊοπο., [γα 6 ραγδάϊβο. Νὰηι δὰ ἐ6 γῈ 5815 [56 ἴῃ Ῥυϑ Δ ΠΠ0Π6 αἰἸδριι δίῃ : 4] 

{πὶ νοϊϑηΐ, ἰθρθῦ ροίθυιιηϊ ρᾶρ. γι. 



ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΊΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ἩΝΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

᾿Ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας, 

ΟΜΙΛΙΑΙ 9’ 

ΕΙΣ ΤῊΝ ἘΞΑΉΜΕΡΟΝ ἥ. 

ΟΜΙΛΊΙΑ α΄. 

Ἔν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 

΄ - ἀὐδρς διὰ - 
Πρέπουσα ἀρχὴ τῷ περὶ τῆς τοῦ χόσμου συστά-- 

΄' -" -Ὁ .- 

σεως μέλλοντι διηγεῖσθαι, ἀρχὴν τῆς τῶν δρωμένων 

διαχοσμήσεως προθεῖναι τοῦ λόγου. Οὐρανοῦ γὰρ καὶ 

γῆς ποίησις παραδίδοσθαι μέλλει, οὐκ αὐτομάτως 
- [4 

συνενεχθεῖσα, ὥς τινες ἐφαντάσθησαν, παρὰ δὲ 

τοῦ Θεοῦ τὴν αἰτίον λαδοῦσα. Ποία ἀχοὴ τοῦ με-- 
, Ὁ» , - 

γέθους τῶν λεγομένων ἀξία ; πῶς παρεσχευασμιένην 
ν᾽ Χ - 

Ψυχὴν ἃ πρὸς τὴν τῶν τηλικούτων ἀχρόασιν προσ- 

ἧχεν ἀπαντᾷν ; Καθαρεύουσαν τῶν παθῶν τῆς 

σαρχὸς, ἀνεπισχότητον μερίμναις βιωτικαῖς, φιλό- 

πόνον, ἐξεταστικὴν, πάντοθεν περισχοποῦσαν εἴ πο- 

θεν λάθοι ἀξίαν ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ. ᾿Αλλὰ " πρὶν 

ἐξετάσαι τὴν ἐν τοῖς ῥήμασιν ἀχρίόειαν, χαὶ διε- 
ρευνήσασθαι ἡλίκα τῶν μικρῶν φωνῶν τούτων ἐστὶ 

τὰ σημαινόμενα, ἐνθυμηθῶμεν τίς ὃ διαλεγόμενος 
ἡἣμῖν. Διότι χἂν τῆς βαθείας καρδίας τοῦ συγγρα- 

, ᾿Ὶ ΕῚ [4 ΝἭ Ν Ὁ ἊΝ ,ὔ ῸὩ 

φέως μὴ ἐφιχώμεθα διὰ. τὸ τῆς διανοίας ἡμῶν 
ΕῚ ἣ ΓῚ Ἁ - "5 Ψ, , τ 

ἀσθενὲς, ἀλλὰ τῇ γε ἀξιοπιστίᾳ προσέχοντες τοῦ 

ἘΞ ΑἸτου ἴῃ 1115 Νῖ55. βοιτίιη {{{π||π|5.. Ὁ οἰ 5 1551 Πητ15 

Οοάοχ Ο015]. 510 παρε : Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βα- 
σιλεΐου εἰς τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς ἑξαημέρου, δαποιὶ ᾿α- 

εἰς ποσιυὶ Βασι ἐπ ρείπιατι ἴοπι Πεχαδπιεγοπ. Βθ6. 

Ῥυΐπιιβ Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμιῶν Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου 

Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου, λόγος εἰς 

μιέερον, ἤτοι εἰς τὸ, ἔν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ 

τὴν γῆν, δεγπιο βαποίΐ ᾿αΐρὶς ποδίνρὶ Παδι πὶ ας πὶ 

«“νο]ιορίδοορὶ σσαγοω (αρραάοοῖω ὃν Πεχαδιηθγοπ, 

δίνε ἐπὶ {ἰἰμαῖ, [πὶ ρυυιοίριο ἐεοὶε }26τι5 οεδίπιτνι δὲ ἐ6ν"- 

γαπι. Βι6σ. σαϊπίμδ5 Βασιλείου ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας 

Καππαδοκίας εἰς τὴν ἑξαήμερον ὁμιλία α΄, Βαεκιἰλ Χ1.»- 

οἸιερίδοορὶ σωδαλεω Οαρραάοοίω ἱπ Πεχαδπιθγοπ, 
ποτα ρυίπια. 

ἃ 510 5: ΠΡ ]1ΟἸτου 61 οἱ ἈορῚ ᾿υϊπηιι5 οἱ σαϊηΐτιϑ 
οἴῃ αἰτόχαθ (οἾ5]. Αἴ αἴογααο οὶ οάοχ δὲ ομι- 

Με, οὐ (910. βεοπηάαβ οἴπὴ ἤθρ. τιηο πῶς παρεσχευα- 
σμιένην ψυχὴν ἔχοντας. Ὁποά αἷῦ (ὐοπιθοἤθιιιδ, Δα. Ἰορ θη - 

ἼῸΜ-: 1 

Δ 

"Ὁ 

ΒΆΝΟΤΙ ΡΑΤΆΙΒ ΝΟΘΤΆΙ 

ΒΑΘ11Π611, 

ΟσΟΑΕΘΛΆΈΖΚ ΘΟΑΛΡΡΑΘΟΟΙ“, ἈΚΟΗΙΕΡΙΒΟΌΡΙ, 

ἨΟΜΙΠΙἉΣ ΙΧ 

ΙΝ ΠΕΧΑΕΜΕΒΟΝ. 

ἨΟΜΠΠᾺΑ 1. 

Πι ρμγϊποίρίο {οἱ 7)εῖις οφωϊπση οἱ {ογ (πηι. 

1. (ΟΠ ΠΪΘΠ5 ΓΙ ΠΟΙ ρ Π1ΠῚ Θϑὲ ΠΉΠΠ 6] 511ἸΠΟ ΠΡ ΔΙῚ 
ΠΑΡΓΑἴΠΓΟ., ΠΑΡΓΙΟΠΙ 51188. ὈΥ ΠΟΙ ῬΙ ΤΠ {110 ΓῸ5 
ΙΒ] 1165 Θχουπαΐθο ϑιιηΐ, ῬΥΘΡΟΠΟΡΟ. ΕΓΘΠΪΠΊ 658]}1 

[ΟΡ ΓΘπ|6 ἰγαἀθηα ΟΥΘα[Ο οϑῖ., {π|66. οᾶϑι, αἵ 
αυτάδτη Ορὶ πᾶ 5ιηΐ, ργοάποία ΠΗ δβί, 584 ἃ ἢ 60 

ΟΥΟΊ Ποιὰ ἐναχῖς. ἘΟΟ 1115 διι1{π|5 τηαστ πι41η6 60- 

ΤΠ Ππ|28. ἀϊοιιηἴπι, ἰσητι5 εϑὲ Ὁ 41|8}} ΔρΡαγαίπι 
Τηβέ γα] σΟΠυ ἢ ΔΗΪΠηδτη ἃ Γ65 ἰα ηΐα5 Δι 16 Πα 85 
ΔΟσΘΘϑι "8 ΠῚ ὃ ῬᾺΥ [ἘΟΡῚΓ ἃ σα 5 [ΘΟ ΟΠ τι5 6556 

ῬυΆΠῚ., ΥἹΐδο Πυι]πι5. Οὐ} 15. ΤΏ] 6 ΘΧΟςΘΟΔίδΔΠ] ; 

ΑΙ ΔΟΓΘΙῺ, ΤΟΥ Πα Ασα ΙΟΘ ΠῚ , ἸΠΑΙΓπ16 ΟἸΡΟΙη-- 

5ΡΙοἰθμίθ τα 5ϊοιπ 6 Π)60 ΕἸ ΘΠ Δ ΠῚ 5150 106 6 ΡΟϑ51 

σορἸ ΠΟ ΠΘΏ1. 564 Δῃ ΘΔ} ΔΟΟΙΠ ἃ ΓΔ ΠῚ ὙΘΥΟΓΙΙΠῚ 

ΡΑΙΠΟΠΘΙῚ ΘΧΡΘΠ Δ ΠΉ15 ; ῬΟΥΒΟΥ ΘΠ ΓΘ. (πΔ ἴα 

15 ΘΧΊΠθτι5. νοοῖθιι5 5:51 ΠΟΘ ἢ ΠῚ ; {15 ΠῸ5 8110-- 

4ααῖτι", ΘΟΠ5᾽ ἀθγθηητι5. ΟἸΙΔ ΠῚ Πτι8 1 ΘΠ] ΠῚ 50 }Ἰρῖο-- 

εἶθ. Ῥγοίπιπ ἃ 5688 ΠῸῚ ΑΒ5ΘΩ 1111 Ὁ] ΠΊΘῊ 5 
ποβίγοο ἱπῆγηταΐθ Π]., ἰδιηθΠ 6]5 41 Ἰοαι ἔπ 

ἄτι 6856 παρασχευόμιένους ψυχὴν, ἃτιξ σόοσοπι ἔχοντας 

ἴοχίαὶ ᾿πβοτοπἄδτη 6586, 46 60 ΠΟ15 Ιοη 56 ΔΠΠ6γ υἹ46- 

ταν. ΤΠιγασαο Ἰστξιν ΥὙἹ ἀἸοοΕ ββῖτη1 σομ] οἴ πγᾶτη γὸ- 

Πιοΐπιπβ. Ῥυϊπιδτ ; 4ποα γνοὸχ παρασχευομένους , γε] ρο- 

{1π|5 παρασχευσζομένους ,, πα ἴῃ τπὸ «πάσηι (οαϊοο 

γϑρουϊαίαν : ΔΙ ΓΟΓΔΙ «ποὰ γοσοὴ ἔχοντας 5π06Γ- 

Πϊτιαπι 6556. αἴψαθ ᾿πα 1] 0 1 ΔΥΙσοιηπν. ἘΠ ΘηΙτη γοοα 

ψυχὴ ποπηπηαδπι οί ΠΟΙΆΤΠ ΟῚ 516: ΠΠΠ 0} πού τι 

εεῖ. Ῥγοϊπᾶοθ οὐπὰ ἀτοῖ ΒΆΒΙ]1π|5 : ψεαίξ ἀρραγαΐίιι {πι-- 

οἰγμὶ απίπιαπι οοπινοχῖξ, Ἰάογα εϑὶ ἃς 81 ἀϊοοροῖ, ψιαῖὲ 

ἀρραναΐιι ἰκοτεῖτεθ 7) ἐποίγιι σοπνοη. νχ Ἰσιξαν ἀπ01- 

ἰανὶ ροίοβί, {απ ὙῸΧΣ ἔχοντας πιο ῖτ|5 ἈΠ 51 ; Θο[π6 τηᾶ- 

δἰ5, φιοᾶ 1ῃ ΔΗ ΠΟΤ 5 δὲ τη 6 10}15 ποῖ (ΟΠ ΟΙθκι5 

ἀεοϊδονοίαν. Αἀ 46, ἀπ 155: τι Ἰηογρυθΐομ Επιβξα-- 

{πΐπτα δάμη γοοο πὶ ΠῸῚ ἉΡΤΟΥ588 ,) οτ γορίαΐ δα νον- 

θα: Οἰιοπιαεϊπιοείιπι ἐποιγοέτι5 6556 ἰεροαὶ απίπιιι5. 

» Ἔρος. 5οχίτι5 πρὶν ἢ ἐξετάσαι. Μοχ 1άοπ Ν5. μὴ ἀφι- 

χώμεθα. 
1 

Μαυπάαυς ἃ 
Π6οὸ οτίαι- 
Π6 11 γα ϊξ. 



2 ς., ΒΑΒΙΠῚ ΘΕΈΒΑΠΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΟΘΉΙΕΡ. 

Διο ΟΡ [Δ11 ἱπίθητ, 60 δ ἀπισθπλιιν, τι 416 115. πὸπ Β λέγοντος, αὐτομάτως εἰς συγχατάθεσιν τῶν εἴρη- 
Μογϑ65}υνὶ ἱΠΎΤΠῚ ἀ55 ΘΠ ἸΠητι5. ΔΙΟΥ 565 ᾿σΊ 15 65ὲ, {π|| Πὰ ΠΟ 

τ τορος οοπίοχαε Πἰϑιουίαμ, ΜΙΟυ 565 116, 4] ἄππι δά ππιο 
ει. ;. 30. ἰη!ὯΠπ5. Ἰαοίθηθ θϑϑϑί, σγαίπιθ ἃρι θυ [Ἐ|556 

ΡΟΥΘ παν : {π6η} 510] Δἀορίαν! ῬΏΑΡΔΟΙΪ5. ἢ]1ἃ, 
ῥΘΘΆΠΖι6 σα] πὶ δά πιοαν}, πη 5 ΓῸ5. δἱ θυ ἀἸοπο 

ΡΙΘΘΠΟΙΘἢ5 605 {|| Ἰηἴοι ἤρου ρῦο5 ορᾶπὲ βαρίθη- 
ἴ65.. ΟἿ] ὑγγδη 1615 [ἀϑίτιη Ρ ΘΙ Όϑιι5,, οἱ δ {Ἰ}Ὀι- 

᾿ππιπὰ πα] θη} ΤΘΟΙΓΡΘΠ5., πὰ οἴη 6] ρο- 

ῬΌΠῸ αἰ ναΧ ἃ} τηα ες, {τὰ π| θη ρον νὰ Ροοατὶ 

αν [6 ἔν]. ΟἿἹ] 7115} {180 ΔΠΊΟΡ ΘΙ ΘΧ 1ρ5ἃ Παΐτι ἃ 
ΒΟΡΕ5. 6δὲ : {παπἀοαυ θη ᾿υῖτι5 δια) “τι 1 οἱ 
ΘΟ ΓΘ ἔτ" ῬΡΟΡΊΠΪῚ ΡΥΙποϊραΐτιβ,, ον πδίτινα]6 

ΠΟΙ ΓΙς6 Οὐ πη} ἃ ΠΟΥ ΘΠ 5616 ΠΑ ]05 1Π5ΘΟ Δ [15 
ἔα]558 σοι ρου ταν. ΟἿ Δ 115 {π|ὸ5 θθ ποθι. 115 δἵς- 
[ϑοοναΐ, Πισαῖιι5, ἀὸ Πα θη το συ ΡΠ Ο05 ἔπη}11-- 

ἴὰ5 ἀδυ Π]τπι0Π5., Δα νθηΙθηβτθ ἰπ ΕΠ ορίδηι, 
οἵ 1Π1|6 ΟμμηΪη0. Δ}0 4118 πϑϑου 5. [ουϊαίτιϑ., τοῖο 5 

«αδάναρσιϊηϊα ΔΠΠΟῸ5 ΓΘΥ ΠῚ σΟΠ ΘΠ] ΔΙ ΙΟῊΪ πὴ ρ 0 -- 
ἄντ. ΟἿ οοἰοσοβίτητιη] 7 Πα ἴτι5 ΠΏ. Π1), ΠΘΙΠΠ]. 

4αδπίππι ΠΟμ πὶ νἹάθν ᾿ἰοθὲ, νἱ 1; πιὸ απιδη-- 

ἔπη. Ὧ1}}1 411 ἀδίτιπι οϑὲ. πιχία ἰρϑῦμη Τοὶ ἐθϑιῖ-- 

Ναρι. τα. ΛΠ ΟΠ 1 : ϑὲ {εογὶξ ΡΓΟρ]οία “σοεΐον ])οπεῖπο,, ἐπ 

τς: υἱϑίοτι οἱ ἀσποδοατ,, οἱ ἔτι 5οηιτο ἰοφτίατ οἱ. ον 

ἰία τοἴτιξ 5 οΥρτι5 ποις Π70γ.565, ἐπι ἰοΐώ ἄοηιο πιδά 

Μαοῖϊς εξ : ο5 «ὦ ος ἰοηιιατ οἱ. ἐπι σρθοῖθ, δὲ ποτὶ 

ΡῈ απισηιαία. Πϊὸ Ἰἴααιιθ ἀν πϑο ᾿ρϑῖιι5. (Δοϊοὶ 

ΘΟΏΒΡΘΟΠΙ ΡΟΡΠ 46. ἃ6 ΔΠ56}1 ἀἸσπδίι5, Θὰ {18 ἃ 

Ῥθο διάϊν!ῖ, ΠΟ 15 γοίουε. Αὐιάϊασητιβ. Ἰσττιν γον - 
7. ὅον. «. ἰα 115 νου θα, ΠΟ 1Π ΠΠΊΔΠ86 58] ΘΠ 25 ρου ϑιιαϑῖο-- 

Ί. Η1]}115., 564 ἴῃ ΒρΙΡΙτι5 ἀοοίγ πὰ ΡγοΪαΐα , {ΠΟ τ] 

ἢΠ15 ἰατι5 ΠΟῚ δϑί ΔἸ ΘΠ ΠτιΠῚ.. 56 δουτμ ατιὶ 

ἀοοοπίιι 58 }1|5. ἐδ 

2. {π ργϊποίριο {δοῖϊ ἴδοις οοδίμτπ δὲ ἰογταηι. 

« (οάοχ (ομθεῖ. ἀναχθησόμεθα. Ἀ 65. βοχῖπ5 ἀχθησό- 
μεθα. 

ἃ Ἀρβρίοῖί ΒαβΙ Πα δα σοσϑατῃ 30 Ἀοίογατι ας. ἴ : χαὶ 
ἦν ἀστεῖος τῷ Θεῷ, δὲ εγαΐ δ αξιις 1260. Αὐιοῖον γ 6 ΓῸ 

᾿Αοἴογαμη τεβροχογαΐ δα νοϑιχη 3 σα ρ {15 3 Εχοαϊ, ἰδόν- 

τες δὲ αὐτὸν ἀστεῖον, ἐσκέπασαν αὐτόν, υἱάοηες ἀιίοτι 

εἰἰπιὶ οἰεθαπίεπι., οοοιιζίανεγιπὲ διίπι. (Ἰοτα ἢ 51τ|5 

σογθα ΒΑ51Πι 51. Ἰηϊουργοίαϊαν : α 7260 ἐδϑ{ϊηιογζιιηηι 

παῦεης, ηιιοῦ εἰεβαμδ : 564 ταὶ] ρουβαδάοσο ΠΟΤ 

4860 6]1.5 Ἰη!ογργοίΐα!οποηι απ ῬΥΟΡαΐαπ 11. 
Ἐπτοπῖτα αὖ Ἰοοιηι ΠΒαΡογοὶ ἱπίευργοίαϊο (οσα οῇϑι}, 

510 46 υϊϑδοῖ ̓ ο[1 ΒΑ51]11π|5, ὁ παρὰ τοῦ Θεοῦ μαρτυρυηθεὶς 

ἀστεῖος εἶναι, α [260 ἐδειϊητογείμισ ᾿ιαογιδ., χιιοὰ εἴς., 

ποτὶ Διο ΒΟΥ ρβιβδοῖ ὁ μαρτυρυθεὶς ἀστεῖος εἶναι παρὰ 

τῷ Θεῷ : ΄ἄοο πιῦ ΠΠπ44, παρὰ τῷ Θεῷ, οἷατο δὲ εὐ θηΐου 

Δα σόοοοιὴ ἀστεῖος, ΠΟῚ Δ] γσοοπὶ μαρτυρηθείς ΓΟΙΘΥΤῚ 

, κυ λων , 
μένων “ ἐναχθησόμεθα. Μωυσῆς τοίνυν ἐστὶν ὃ τὴν 

7 Ψ᾿ “Ψ««.-Ὡ » 

συγγραφὴν ταύτην χαταδαλλόμενος: Μωυσῆς ἐχεῖ- 

νὸς δ μαρτυρηθεὶς ἀστεῖος εἶναι παρὰ τῷ Θεῷ, ἔτι 
« γῳ “ Ὰ 2 “4 λ , Ὡρ 

ὑπομάζιος ὧν " ὃν εἰσεποιήσατο μὲν ἣ θυγάτηρ τοῦ 
Α Ῥ»"ὕὔ ΝΑ τω Ἁ ᾿ ιν 

Φαραὼ, ἐξέθρεψε δὲ βασιλικῶς, τοὺς σοφοὺς τῶν 
2 “ δ᾽ὼ ᾽" 5 ὦ τ ἂς 3 Αἰγυπτίων διδασχάλους αὐτῷ τῆς παιδεύσεως ἐπι- 

Ἂ Ν Ὁ , ,ὔ 

στήσασα. Ὃς τὸν ὄγχον τῆς τυραννίδος μισήσας, 
“- ΟΥ̓ 

χαὶ πρὸς τὸ ταπεινὸν τῶν δμοφύλων ἀναδραμὼν, 
“ εἵλετο συγχαχουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, ἢ πρόσ- 

“᾿ ς “ , 3 , «ς ᾿ " 

χαῖρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν. Ὃ τὴν πρὸς 
" . -Ὁ ͵7 δῶν 

τὸ δίχαιον φιλίαν ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως χεχτημένος, 

ὅπου γε χαὶ πρὶν ἐπιτραπῆναι αὐτῷ τοῦ λαοῦ τὴν 
ΕΑ πε δε ξξ ΑΣΑ, τ ττὺς ΡΉ, , 5 ἀρχὴν, φαίνεται διὰ τὸ τῆς φύσεως μισοπόνηρον 

, ᾿ Α - , ε 
μέχρι θανάτου τοὺς χαχοὺς ἀμυνόμενος. Ὃ φυγα- 

“-- Ἁ 

δευθεὶς παρὰ τῶν εὐεργετηθέντων, χαὶ ἀσμένως 
} Ν 3 οἷ δ ΕῚ χ ἊΝ Α μ. 

μὲν τοὺς Αἰγυπτιαχοὺς θορύόους. ἀπολιπὼν , τὴν δὲ 
᾿ ἸΩΣ αν τὴς Αἰθιοπίαν χαταλαδὼν, κἀκεῖ πᾶσαν σχολὴν ἀπὸ 

“ Ἂ ᾿ “, τῶν ἄλλων ἄγων, χαὶ ἐν τεσσαράχοντα ὅλοις ἔτεσιν 
ω ἕῳ : ᾿ Δ 

Γ τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων ἀποσχολάσας. Ὃς ὀγδοη- 
Ν “.Ν ᾿ ν “Ὰ ᾿ « 3 , 

χοστὸν ἤδη γεγονὼς ἔτος, εἰδε Θεὸν ὡς ἀνθρώπῳ 
ο3δ᾽» Ω Ἀ -«Ἃ" μι 6 “4“5 ᾿ - Γς 

ἰδεῖν δυνατὸν, μᾶλλον δὲ ὡς οὐδενὶ τῶν ἄλλων 
[ Φ αὖ ᾿ , “Ὁ τ ., Ὁ Γ- Κ΄ ὑπῆρξε χατὰ τὴν μαρτυρίαν αὐτὴν τοῦ Θεοῦ, ὅτι 

", - Ὁ ΄΄ ’ 

᾿Εὰν γένηται προφήτης ὑμῶν τῷ Κυρίῳ, ἐν δρά- 
“ς“ ὦ Α 4 

ματι αὐτῷ γνωσθήσομαι, καὶ ἐν ὕπνῳ λαλήσω αὐὖ- 
- - εἰ ,’ “ ὉὩ 

τῷ. Οὐχ οὕτως ὡς ὁ θεράπων μου Μωῦσῆς, ἐν ὅλῳ 
λυ ν᾽ , Η͂ ᾿ 

τῷ οἴχῳ μου πιστός ἐστι" στόμα χατὰ στύμα λα- 
ἘΓ Αἰ τις ὦ Ν ᾿ ἍΝ ΕἸ ,ὔ ᾿ 
λήσω αὐτῷ, ἐν εἴδει, χαὶ οὐ δι΄ αἰνιγμάτων. Οὗτος 

τοίνυν ὃ τῆς αὐτοπροσώπου θέας τοῦ Θεοῦ ἐξίσου 
Ἂς Ε , "Ἑ ι ΟΝ αν. δ ε 

τοῖς ἀγγέλοις ἀξιωθεὶς, ἐξ ὧν ἤχουσε παρὰ τοῦ 

Θεοῦ ὅ διαλέγεται ἡμῖν. Ἀχούσωμεν τοίνυν ἀλη- 
, Ἑ 2 ᾿) - ᾽ ΕῚ ,ὔ 

θείας ῥημάτων οὐχ ἐν πειθοῖς σοφίας ἀνθρωπίνης, 

ἀλλ᾽ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος " λαληθέντων “ ὧν τὸ 
ΖᾺ ΕῚ « - Θ ,ὔ “, 5 5 ,ὔ 

τέλος οὐχ ὃ τῶν ἀχουόντων ἔπαινος, ἀλλ΄ ἣ σωτηρία 

τῶν διδασχομένων. 
“ ᾿ κ ᾿ κ 

Ἔν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 

ἄοθεαιῖ. ΜΈ ΙΔι5. Ἰρτεέιν τα Ἰπέου ρθουν : 76 5ϊπιο-- 

γεΐτιστε Γ α δ ονίριαα  παϑεηδ, ψιιοε φ ναι 6556 7260, 

οἶγο ἀρχαὶ Ζειιηι. (ἰξεϊοστιτη τ οτη πη] μασι! τ πχοάο μπ- 

ΤΠ Δ Π]ΟΤῚ Ἰσποἴτιπ οϑὲ ΗΟ ΡΤ ΑἸΒΙ ΤῺ 6586, {110 ἴῃ 5᾽ 5 π1ῆ-- 
οαἴίοπο Ὀγεβίαμεϊο αἴζαο αἰ ση α Ε15. ὉΠ] ΒΟ] Ραηΐ. 

ὁ Ἑδηο Ῥατγί5. εἵλετο μᾶλλον. Π)εο88 μᾶλλονπι οἀἸοη 6 
4511. οἱ ἴῃ ποβετ!β βερίεπι Νῖ58. 

ΓΆΒΘρ. βοχίιιϑ τῇ θεωρία τῶν ὄντων ἐνατεγίζων χαὶ ἀπο- 

σχολάζων. Οοάοχ «]ΐον ἀποσχολήσας. ΤρΙάοπι ΒΟΑ͂Ι]. 
ὀγδοηκοστοῦ .... ἔτους. Νεο 1ἴὰ τηυ]έο ροβὲ Νίβ5. ἔγεβ 

μαρτυρίαν αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ. 

8. ΟΟἹΡ. βεοιπάιι ταῦτα διαλέγεται. 

" Ἑδιοηο5 Ρατίϑ. οἱ 451}. λαληθέντων. Αἴ οεἴο ποκίγϊ 

155. ὐληθεῖσιν. Ἐγγαϊαμημα 516 ΠΡΥΑΥΊΟΓ ΠῚ, ἀπ πος 

ἀϊοΐαπι 51} ρεν αἰέγαοίίοποπι, σνατη πη Ἰοοστιπι οὐὶ ἢ 7.-- 
ἀϊείππι. Ἐϑὶ ογοάιξα ἀΠἬ61]6 ἴοί ΠΠΡΓαΥΊοΚ βιπλῖ]} οὐσγαϑβα. 

“ὍΔ. 



ΙΝ 

γῆν. Ἵστησί μου τὸν λόγον τὸ θαῦμα τῆς δια- 

νοίας. Δ πρῶτον εἴπω ; πόθεν ἄρξομαι τῆς ἐξηγή- 
σεως; ᾿Ελέγξω 1 τῶν ἔξω τὴν ματαιότητα: ἢ ἀνυ- 

υνήσω τὴν ἡμετέραν ἀλήθειαν; Πολλὰ περὶ φύσεως 

ἐπραγματεύσαντο οἱ τῶν “Ἑλλήνων σοφοὶ, καὶ οὐδὲ 
εἷς παρ᾽ αὐτοῖς λόγος ἕστηχεν ἀχίνητος καὶ ἀσάλευ-- 

τος, ἀεὶ τοῦ δευτέρου τὸν πρὸ αὐτοῦ χαταδάλλον.- 
τος " ὥστε ἡμῖν μηδὲν ἔργον εἶναι τὰ ἐχείνων 
ἐλέγχειν  ἀρχοῦσι γὰρ ἀλλήλοις πρὸς τὴν οἰχείαν 

ἀνατροπήν. Οἱ γὰρ Θεὸν ἀγνοήσαντες, αἰτίαν ἔμ.- 
φρονα προεστάναι τῆς γενέσεως τῶν ὅλων οὐ συνε- 

χώρησαν, ἀλλ᾽ οἰκείως τῇ ἐξ ἀρχῆς ἀγνοίᾳ τὰ 

ἐφεξὴς συνεπέραναν. Διὰ τοῦτο οἱ ἃ μὲν ἐπὶ τὰς 

δλικὰς ὑποθέσεις χατέφυγον, τοῖς τοῦ χόσμου στοι- 

χείοις τὴν αἰτίαν τοῦ παντὸς ἀναθέντες: οἱ δὲ 

ἄτομα χαὶ ἀμερὴ σώματα, καὶ ὄγκους χαὶ πόρους 
συνέχειν τὴν φύσιν τῶν δρατῶν ἐφαντάσθησαν. Νῦν 

ἢ μὲν γὰρ συνιόντων ἀλλήλοις τῶν ἀμερῶν σωμά- 
τῶν, νῦν δὲ μετασυγχρινομένων, τὰς γενέσεις χαὶ 

τὰς φθορὰς ἐπιγίνεσθαι" “5 χαὶ τῶν διαρχεστέρων 

σωμάτων τὴν ἰσχυροτέραν τῶν ἀτόμων ἀντεμπλο- 
χὴν τῆς διαμονῆς τὴν αἰτίαν παρέχειν.“ [Ὄντως 

ἱστὸν ἀράχνης ὑφαίνουσιν οἱ ταῦτα γράφοντες, οἵ 

οὕτω λεπτὰς χαὶ ἀνυποστάτους ἀρχὰς οὐρανοῦ χαὶ 

γῆς καὶ θαλάσσης ὑποτιθέμενοι. Οὐ γὰρ ἤδεσαν εἰ- 

πεῖν, Ἔν ἀρχὴ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ 
τὴν γῆν. Διὰ τοῦτο ἀχυδέρνητα καὶ ἀδιοίκητα εἶναι 

τὰ σύμπαντα, ὡς ἅ ἂν τύχη φερόμενα, ὑπὸ τῆς 

ἐνοιχούσης αὐτοῖς ἀθεότητος ἠπατήθησαν. “Ὅπερ 
ἵνα μὴ πάθωμεν “ ἡμεῖς, ὃ τὴν χοσμοποιίαν συγ- 

γράφων εὐθὺς ἐν τοῖς πρώτοις δήμασι τῷ ὀνόματι 

τοῦ Θεοῦ τὴν διάνοιαν ἡμῶν χατεφώτισεν,, εἰπὼν, 

Ἔν ἀρχῇ ᾿ ἐποίησεν ὃ Θεός. Τί χαλὴ ἣ τάξις; 

Ἀρχὴν πρῶτον ἐπέθηχεν, ἵνα μὴ 8. ἄναρχον αὐτὸν 

οἰηθῶσί τινες. Εἶτα ἐπήγαγε τὸ, ᾿ἘΞποίησεν, ἵνα 

δειχθῇ, ὅτι ἐλάχιστον μέρος τὴς τοῦ δημιουργοῦ 

δυνάμεώς ἐστι τὸ ποιηθέν. “ὡς γὰρ ὃ χεραμεὺς 

ἱ Τῶν ἔξω. Ιη 6 ]Π1σῖὲ ΒΑΒ1]1π|5 δὰΐ 6085. 41 ΟΥΩΗἷΠΟ 

Τδιιμη 6556 ποσαθατΐ, ἃν []βουιιτα ἀθοσιιπι ΟὈ]ΟΓ6Β5. 

ἃ 510 ἈΘΡῚ ρῥυΐπητιβ εἴ βορ ϊηγι5 οαπῃ (ὐοχη οἵ. εὖ οὐπα 

αἰτόσαο (ο15]. ἘΝ Ίι1ο Ῥατ!8. οἱ μὲν γὰρ τάς, ποῃ γϑοίο. 

Ὁ 711ὰ {γε5 ΝΙ55. Ποαϑὲ μέν ἴῃ 6115 εὖ ἴῃ ΔΙΌ] 5 Ν85, 

ΤΡΙἄθυη 56χ δΝῖϑβ. οσὰ οἄϊίῖοπο Β851]. συνιόντων. Εἀτο 

Ῥαγὶβ. συνιέντων. Ξ 

«“ 8510 βορίεπι Νῖβ58. ρυδίου. Βοί]. {πὶ τοχ Παβοὲ 
ὑπερτιθέμενοι. ἘΖΙ1ο Ῥατὶβ. καὶ γὰρ τῶν. 

ἃ {7πι|5 Μ΄. ὡς ἂν τύχοι. Μοχ οἀϊ1ο Ραγ15. ἀπατήθη- 

σαν. Ἑδ το γοτὸ Β481]. οἱ ἄπο ΒδΘρὶ Μ88. ἠπατήθησαν. 

ε Τία βάτο Β4511. οὐπὶ τη} {15 Νῖ55. Αἱ δἀϊῖο Ραν15. 

καὶ ἡμεῖς. 

; Ἑσθῖαβ ἄπο (ΟΡ ον πὶ οἱ Ἀδρ,. βοχίπιδ ἐποίησεν ὁ Θεὸς 
τὸ γ οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Ηοο 1ρ80 ἴπ ἰοοο γεοίβ οἱ ἐπιθη- 

ΠΕΧΑΕΜΕΒΚΟΝ 

Ε 

ΗΟΜΙΠΠΙ,. τ 

ΟΥ̓Δ ΟΠΘΙῚ Π]6 81} Δ μἰ γαίϊο [1118 ΘΟ ΓΘ ΠΕΙ86 5151. 
Ουϊὰ γῥυϊγητη) ἀϊσαμῃ ὃ τπιηἀθ ΠΑΡΡΆΠΑΪ 501ΠΔ ΠῚ 

[- 

ΘΧορ άπ" ΒΘ αΡρτιαγηηο οἰ] οουτιη νη] 6} ἢ 

Δ ψϑυϊταΐθη) ποβίγατη ᾿διιἸ1τι5 οἰ οΡαη) ἢ ΡΥΟΙ!-- 
ἀδυῖτιπε γτ]τὰ ΟΥ̓ οοουτιη δα ρ᾽ Θμἴο5 46 παίτγα : 564 
ΠΘ τπιπὰ (61 ΟΡΙΠΪΟ 5 ΡΟϑίθυ ον 6 ὈΥΙΟΡΘΙῚ 56Π1- 
ῬΘΡ Δηπαδηΐθ, χα ᾿Πἴθν 0505 ἃΐαπ|6 ἸΠΟΟΠΟιϑϑἃ 
ΡῬΘΙΠΊΔη511. Οὐαγο ἀϊοία δουῦππὶ σοΟΠΓαΐαν 6 Ὠ1Π1] 
ΠΟΡῚ5 Ορὶιϑ δϑὲ; 51 Ζ] 46 ἃ πλυ πΔ 1 5118} Θγ 6 }-- 
5ΒΙ0Π6Π1 5α{Ποῖπιξ. ἘΠ ΘΠ ΤΘιι μὰ (π|1 Ἰσ ΠΟΥ Άγ ΘΓ» 

Οδτι58 1 ὈΥΟΥ Δ 1 ΟΥ̓ τ] Ρ ὍΘ 6556 ἘΠῚ ΘΥΒΟΥΠῚ ΠῸΠ 
ΘΟΠΟΘΒΒΘΡ6 : 566 ΘΟΠΒ ΘΠ ἃ ΘΟΠν ΘΠ ΘΠΐΘ. Ὀ}1-- 

ΠΠ88 5118 ᾿Π561 {186 σοι ἀθραηΐ. Οτιδιημ ΓΘ τη ΠΟΗ-- 

ὨΜ]]1, ΟΥἸΘῚΠΘ τη νυ 51 [8 15 ΓΘΡΊΙΠῚ ΘΙ ΘΠΊΘῊ [15 ΤΠ 4] 
δάἀβουρία, δὰ οατιϑαβ πηδίθυ 8165 ΘΟ πρϑυιπξ : ΔΠ] 
ΨΘΙΡῸ δίοῃηδ, δὲ σουΡουθιι5. ραγἤτιτη ΘΧΡΈΡΠΡι5; 

ΠΊΟΪΘ ἃ6 ΠηΘΔ θτι5 Πα ΠΡ Ὰ ΠῚ ΤΟΥ ΠῚ Ὑ]51 1] Ππτὴ Θ0η-- 

{ἰπϑΡὶ Ππχογιηΐ. Νπιης α]άθμη ᾿Π5 ΘΟ  ὈΠ]ΠΠτ15 οοΥ"- 
ῬΟΥΊΡι5 ᾿πίθν 586 ΘΟΠ] ΠΟ 5, ΠΏ ΨΘΙῸ ΓΈ 5115 

ἀἰβουθιῖθ, σΘ ΠΡ ΔΠΟΠ65 δὲ ΘΟΡΓΠΡΊΟΠ65 ΠΟΥ]; ἃ (16 
ἴῃ ἀπγΌ ΠΟΥ τι5 σου ΡΟΥΌτι5 ἀπε γ Ἡ] [8 15 οα 58 1 
ΕΧ Διο ο 1 πίθου 856 ΠΟ ]Θχιι νὩ]Π ἴον ρυοῇ-- 

οἶβοὶ ἃυ γα βαπξ. 586 ἈΡΔΏΘ66 [θ]ατῃ ἐθχτηΐ αὶ 
[Δ}1ἃ Βου!ρτιηΐ,, {|| 666 }1 θυ θοτπ|6 δὲ Τα} ]5 ὈΥΠ- 

οἷἰρία ροπαπηὲ δάθο ἰθητίδ , Π60 ΤΙ5Ρ18 ΠῚ ΘΟΠΒΙ5[θη-- 
τἰὰ. ΝῸΠ δπίη πονουπηΐ ἀἴοον : ἤπι ρτϊποῖρίο {6- 
οἷς οιις οὐοἴμηι δὲ ἰουταπι. ΟὈΔΡΡΟρίον ΟΡ ᾿ηΠ8-- 
ὈΙΔη ἴθ πῚ ἴῃ ρ515 ἀἸνἸη] τα 15 Ἰσ ΟΡ ΠΌΠΟΙ 1 ΠῸΠῸ 

ΘΙΓΟΓΟΙΩ ἱποϊάουιηξ, τὶ οτποῖΐα, [πᾶ τὴ Οα51 οεἵ 

[θηθγῈ ποία, ογοάδηϊ πο γΈϑὶ ΠΘῸ σι ΕΓ ΠΑΓΊ. 

Οὐιοά ᾿ἰρϑιπη ΠΟΡ8. Π6 δοοϊ δὲ, 15. 4] χρπη αὶ [ἃ- 
Ῥυϊοδμπι σΟμβουρ511, βιδΠ πὰ ἵπ ὈΥΙΠῚ15. γΘΡ 15. ΡΘΥ͂ 

Τὶ ποπιθη τηθηΐθιη Ποβίγαχη 1ΠΠπϑίγαν!,, αἰ ΘΗ5 : 

1π ργϊποῖριο {εοῖὶ 7126ιι5. Οὐᾶγη Ρυΐομον δϑὲ οὐὔάο 

ἰδῖθ  Ῥυΐμηο ἀρροϑβεῖξ ρυϊποϊρίπμη, π6 απ] ππτιη- 

ἄση ρυϊποῖρὶϊ Ἔχ ρϑυίθπι 6556 Ορ᾿ παν θηα". Ποῖπ8 

Δα]θοῖς : ΖΕ δοῖξ, αἰ οβιθη ἀδέιν, γΓ65 ΘΟ ἀ 85 ΠΏ] Ώ1-- 

ἄαϊο ἴὰ νοϊουῖθιι δα: ἰοπῖθα Ἰοροραΐαν τί καλή ; 564, τι 

γουθὶβ αἴᾶν Ομ 511, ρτὸ τί 16ρὶ ὁρογίθυθ ὅτι ἄϊνι- 

ματνῖς Μογ 5 ; οἱ ἴΐα ἴπ δἀϊίίοιιο ΡαΓΙβ. βδάοπαάσμ οἷ- 

γανῖϊ. ϑαπαχι οἱ υδίθγοπι δουρί θσαση τί ραν Ί ΟῚ ΟἸἹΠη 

εἀϊϊοπῖθ5. ἀπ ΕἸ Φαϊογι 8 ἐπθηΐαγ εἴ Βοά]. εἰ ποβίγι 

οοἴο Ν85. 

8 Βεσ. βοχίιβ ἄναρχον οἴηθῶσι ταύτην τινές. 5:4, ΠΙ151 

γαϊᾶθβ [Δ]Π1ου, ἴΐα εἰηθπἀαΐαπι οβϑῦ ἃ} ΔΙΊ πιο ατδουῦΐϊο, 

πὶ γοχ ταύτην αἀ σόσοπὶ ργϑοθἀθμΐομα χοσμοποιίαν γΘ ΙΕ 

Ροβϑβεί. Νδᾷαθ ἰαπηθπ ἐπποπαίίοπθ τ]ὰ ΟΡ ναὶ. Βὰ- 

51π5 ἰρίταν, τηθὸ φυϊάοχῃ ἡπάϊοῖο; ποῖ Βουρϑὶ: ταύτην, 

864 αὐτόν, αἱ παβεπ δά τ οἵ το] αι! Μ55. Βεβριοϊεραὶ 

δηϊπὶ ογαΐου ορίϊπηιϑ 84 ΤΟΟΟΠα χόσμιος, ΟΧ {πὲ σοοᾶθι- 

Ἰυχη χοσμοποιία, Θοχηροηϊέιι, 

ατγῖς ἄσ 
πα αϊ οΥτἱ- 

σἰπα βει ἰεης- 

τς. 



ἥ - 5... ΒΛΒΙΙ ΟΕΒΑΚΙΕΑ 

ὨᾺ 1} 6556 ροίθη ἶοο Ομ οἰβ ραγίθην. Οὐοηιδἀπηο-- 

ἄτιπὶ Θηϊη ἤρσι]τ5 4πι δα θη ἀὐῖθ ἱπηιπηορὰ ος- 

ΠηΧΤΙ να 58, ΠΩ ἃΡΓΘΠῚ, ὨΘΊ 116 ΡΟ ΘΠ Ὧ πὶ Ἔχ Πδιι- 

510: 11 ΘΕ την οῦϑὶ ἢτι7τ15 ΟΡ ΓΟχ οἰ Γδοιροθιὰ ρὸ- 
ΘΠ ἘΠ] 8 1 ἢ] 65, ΠΟῚ τ1Π0 ΠΊΠΠ610 ΟἸ ΓΟ Π5ΟΡ ΡΠ), 

5661 ἸῺ ΤΠ ΠΏ] ΠῚΠῚ ΘΧΟΘ θη 61, ΓΘΥΊΠ {{[π|86 ΘΟΠ5Ρ]-- 

Οἴπιη ΠῚ ΤΡ ΉΪ 1 Π 65 5010 γψοἱ πα 15 πτιπιὶ οο Πα 1- 

αἴι. Τίδητι6. 5] πηιηάήτι5 οἱ ΡΕΙποῖριππι παροῖ., οἱ 

[ἀοεπι8. θϑδὲ, ἱπΏ 106, {15 Ὁ «πὶ οἱ ἀθά!ι ρυϊποῖ-- 

Ρπη, οἱ {115 1ΠΠ|π|5 511 σοπά του. πιὸ ΠῸ [ον 5ὶ 
Παι πη  Π15. ᾿ΠΠ τ ὰ5. ῬΑ ΠΟΙ ΠΑ ΠΠΟΠἾ 115, ἃ γογ[αΐθ 

ἈΒΘΥΡΟ5 : ΠΟΟ ΠῸ5 ἀοοιπηθηῖο ΡΡΘθοσοι ρα ,, ἀτππὰ 

νΙ 6! σθῦ θ᾽ δοϑί ἢ Ἰ5β᾽ πλτι πη] Πδὶ ΠΟΠΊΘΠ [Δ ΠῚ 118] 

5 ΘῚ Πτιπ} οἵ ἀπ ] ἀοειμη ἰἢ ΔΉ Π}15. ΠΟϑἐ 5 ΠΡ Ἰτηϊ, 
ἀἸοθη5 : 7χι ρῥγϊποίριο {δοἷς Τοῖς. Βοαῖα παῖανα, 

ἸΠ5Θη5. ΒοΟΠΙα5 7 4 ρϑιιη «πο Ομ 115. ΓΑ ΟΠ Ἶ5 

ῬΑΡΠΟΙΡΙτι5 Θϑὲ ἀγα 116, ρα] ον 0 γα] 46 ἀθϑι6-- 
ΓᾺ1]15... ΘΟΡ ΕΠ {πιὸ Θχϑίϑίπηϊ ῬΥΙΠΟΙΡ τ μ., [ὉΠ 5 

26, ΒΡῚΡ [18 }15 Ππχ, Θὰ θ᾽ ΘΠ α Ἰπασσοβϑα, πἰο, 7πι 

Ρτὶποίρίο {δοτξ οοοἴπίπι οἱ ἰϑυτ απ. 
ΟΣ ΝΣ ' 3. Νὰ ἰρῖπιν ΘΟ 65 "9 ΠΟΠΊΟ, Θὰ {128 φοηϑρὶ- 
ρυϊποίρίαι ὙΠ ἘΠ᾿, ῬΡΊΠΟΙΡΙῚΟ ΘΡΘΡΘ : ΘΓ {τὰ δὰ {τι88 πὶ 6610 
Ἰνα] οι, ΠΟΥ ΘΏ ΓΕ 5 ΟἸΡΟΙ ΠΡ ΤΠ ἔπι} οἰ ΡΟ] ΑΕ], οἰ ΡΟ] 16 
 ΠΡΡΥΣ ΡΥΙΠΟΙΡΙ ΠῚ ῬΓΟΏΙΪΟ 56 η511 ἃ ΠΟΡῚ5 ῬΘΓΟΙΡῚ ΠΟ 

Ροῖοϑί, πΠ6 1 οἸροῸ Πα ΓΕΡᾺ ΠῚ ΘΟ ΠῚ ΟΟΙ ΒΟΓΊΙΠΠῚ (1186 
ΟΥ̓ΒΙΟΌ] Δ ΠῚ την ΘΠ ἔπ ρτιΓανουὶϑ ΡΥΪΠΟΙΡΙΪ 6586 ὁχ-- 
ῬΘΡΊΘη}. ΝΘΩΤΙ6 ΘΠ]ῺῚ ΟἹ ΡΟΜ] τη ἢτιπο (στιν απ ἄἴοο 
ΡΙαπδ ἢ τη [ἰπθὰ ΟἸΡΟΠ ΒΟΥ Ρ ΔΗ}, ΠΟΠ Δ ΠῚ 
ΒΘΠΒΊ1η ΠΟΒΓΓΙΙΠῺ Θ Πρ] 1, ἀπ} “τ ΟΠ ΠΘΊτι6 τ Π 616 
ΟΡ ΟΡ, ΠΟΤ ἴῃ (τ ἀΟ5] Πὰς ΤΠ  ΘΠΪ 6 ΡΟΘ5.ΠΤΠΉ115: 
ΘΟΠΓ το δὲ ΡΥΪΠΟΙΡΙΪ ΘΧβουίθηι 6556 δίαίπουο ἐἄ6- 
᾿ϑιητι5. ΟΡ ΙΠῚ [αἰ ϑὶ ΘΠ [στῖ, γουθρὰ ἰὰ-- 
ΤΠΘῊ ΟΠΊΠ]ΠΟ ΘΟ ἃ {ΠΟ ᾽ΔΠ|, αὶ διιηι ΘΟ Π τῸ οἱ 
«αοάδμη ᾿πίθυνα!]ο Οἱ Οὐ ΠΙβ ον  ρβϑυῖτ. 51. δὲ τ, 
“ΠΟΠΙΔ ΠΏ] (1885 ἴῃς ΟΥΡΘΠῚ ψΘυβΔ ἢ 11, δοάθιῃ τὸ- 
ἄδιιηξ, π6 ΟὉ ἢᾶπο τηοῖίτι5 ᾿ΡΘΟΡΊΙΠῚ ΦΘππᾺ}} 1 απ 
110 1η 16 5110 ἸΏΓΘΡΓ ΠΡ Δ ΠῚ, ἴα]5ο ἀΥ ἐπ υἰβ., 

ἀΥΣ; 7: γι πιά π ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ 86 πο ἀδϑεεϊ. 7 γαπὶξ ὀχιῖπι 
τὰς 2ή. ἤξδιιγα Πιιγιι5 παιιτιάϊ. Ἐξ, (ιδίιιτι δὲ ἰοσγα ἔγαγις- 

μι δῖος οάοχ (οιηθεῖ. οἱ πξοΥ πα ΤΠ). δὲ Βοα]. οἴιπὶ 
1115 φααΐαον 85. οἵ οὰπὶ οαϊέίοπο Βα5]. Αἱ δα το 
Ῥαγ]5. οἵω ΑΠρΡΊΙο. ζητεῖται ὁ τήν. 

᾿ (ΟΡ. βοοιηῆιιβ πολύτιμον ὄνομα. Νεο 1ἴὰ πλα] το 
Ῥοϑβὺ ἄρτι οάοχ οἴτὰ (ομ Βοἵ. τὸ ἀγαπητὸν... ἀξίωμα, 
μα τὰ απιαΡ ἰδ. ΓΡῚ Ὁ. τὰπτι5 Β6ρ. μετειληχόσι. Ζὰ: 
ἔνα Βο΄]. οσἴσὴ ο{115 ἐπειδὴ χύχλῳ σε. (ΟἿ51. Ξοοιιπτι5 
ἐν κύχλῳ σε, ἄπαις ᾿ΠΠ ἄο πὴ γοοῖραβ. Αἱ Βερ. 5οχίιϑ 
ἀπῖοα γο66 χύχλωσε : 564] ΞΟΥΡΘΠ] τ, πὶ [Ἀ}10ν᾿, χκυχλύσε, 
ΠΟη χύχλωσε. 

« ἘΠῚ διχφεύγῃ. ΑἹ παἴογααο Πα. οἱ 4111 ἄπο 95. 
διαφεύγει. διαίδιη ΝΙ55. 56χ χαὶ οὔτε. Περὶ χαΐί ἴῃ 

ΟΛΡΡΑΏΟΟ. ΔΛΕΟΘΗ͂ΙΕΡ. 

»ὕ:: 

- Ν τ» ᾿ Ἂ" Α ὸ , Ν λ ,ὔ μὰ 

ἀπὸ τῆς αὐτῆς τέχνης μυρία διαπλάσας σχεύη, 
ἣν " “ Μ 55 , “ οὔτε τὴν τέχνην οὔτε δύναμιν ἐξανάλωσεν - οὕτω 

χαὶ ὃ τοῦ παντὸς τούτου δημιουργὸς, οὐχ ἑνὶ κόσμῳ 
“4 ᾿ ἣΝ ΕΒ , 3λλ᾽ 3 σύμμετρον τὴν ποιητικὴν ἔχων δύναμιν, ἀλλ᾽ εἰς 

τὸ ἀπειροπλάσιον δπερδαίνουσᾶν, τῇ τι! τοῦ 

θελήματος μόνη εἷς τὸ εἶναι παρήγαγε τὰ μεγέθη 
τῶν δρωμένων. Εἰ οὖν καὶ ἀρχὴν ἔχει ὃ χόσμος, 

αἰ Α χαὶ πεποίηται, ἢ ζήτει, τίς ὃ τὴν ἀρχὴν αὐτῷ δοὺς, 
ἷδ Ν χαὶ τίς ὃ ποιητής; Μᾶλλον δὲ, ἵνα μὴ ἀνθρω- 

» τ ου 

πίνοις λογισμοῖς ἐχζητῶν παρατραπῆς που τῆς 
- , εὖ 

ἀληθείας, προέφθασε τῇ διδασχαλίαᾳ, οἱονεὶ σφρα- 
-» - -» » Ἁ 

γἵδα χαὶ φυλαχτήριον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐμδαλὼν 
- - «ἃ 3 

τὸ πολυτίμητον. ᾿ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, εἰπὼν, ᾿Εν 
- ,ὔ «ὦ , 

ἀρ ἐποίησεν ὃ Θεός. Ἢ μακαρία φύσις, ἣ ἄφθονος 
τὸ τὰ πα δὴ Ὺ ἀγαθότης, τὸ ἀγαπητὸν πᾶσι τοῖς λόγου μετειλη- 

.- Ν φόσι, τὸ πολυπόθητον χάλλος, ἣ ἀρχὴ τῶν ὄντων, 
“- πο “ , 

ἢ πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸ νοερὸν φῶς, ἣ ἀπρόσιτος σο- 
τᾷ - τ Αι , ᾿ φία, οὗτος ᾿Εποίησεν ἐν ἀρχὴ τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 

γῆν. 

Νὴ οὖν ἄναρχα φαντάζου, ἄνθρωπε, τὰ δρώμε- 
να, μηδὲ, ἐπειδὴ χυχλόσε περιτρέχει τὰ κατ᾽ οὖ- 

ρανὸν χινούμενα, ἣ δὲ τοῦ χύχλου ἀρχὴ τῇ προ- 

χείρῳ αἰσθήσει ἡμῶν οὐχ εὔληπτος, ἄναρχον εἶναι 

νομίσῃς τῶν χυχλοφοριχῶν σωμάτων τὴν φύσιν. 

Οὐδὲ γὰρ ὁ χύχλος οὗτος, τὸ ἐπίπεδον λέγω 
“- ἈλΨ 

σχῆμα τὸ ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον ; ἐπειδὴ 
ἀρούν τον τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν, χαὶ οὔτε ὅθεν 

ἦρξ ατο " ἐξευρεῖν δυνάμεθα, οὔτε εἰς ὃ κατέληξεν, 

ἤδη χαὶ ἄναρχον αὐτὸν ὀφείλομεν ὑποτίθεσθαι. 
᾿Αλλὰ χἂν τὴν αἴσθησιν διαφεύγη, τῇ γε ἀλη- 

θεία πάντως ἀπό τινος ἤρξατο ὃ χέντρῳ χαὶ δια- 

στήματί τινι περιγράψας αὐτόν. Οὕτω χαὶ σὺ μὴ, 

ἐπειδὴ εἰς ἑαυτὰ συννεύει τὰ κύχλῳ χινούμενα, τὸ 

τῆς χινήσεως αὐτῶν ὁμαλὸν, χαὶ “ μηδενὶ μέσῳ 

διαχοπτόμενον, τὴν τοῦ ἄναρχον τὸν χόσμον χαὶ 
ἀτελεύτητον εἶναί σοι πλάνην ἐγχαταλίπη. Πα- 
ράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ χόσμου τούτου. Καὶ, Ὁ 
οὐρανὸς καὶ ἣ γῇ “ παρελεύσονται. Προαναφώνη- 

ΘΠ1|15. 
ΡΟ]. ρῥυΐπηιιβ εὑρεῖν. Μοχ Ἰάοπη Ν5. τὸ εἶδος δια- 

ΟΣ ἘΔ διαφεύγει. Νοο 1 τπαα]το Ροβὲ Νῖ55. ψαῖπ- 
4116 ὁ χέντρῳ. ΕΠ ὁ τῷ χέντρῳ. 

ο 516 ἀϊεγααο Ῥας.ος Απρο. εὑ ΟΌ]Ρ. βοοιπάτι 
ΟΠ. ἘδΕΤΙΣ Ρτΐπηο οἱ φυϊπίο. ΜΙ οἴπὶ (01. ΡυΪπιο 

νυ δενὶ μέσον, ταα]6. Μοχ δα ἰτ1ο Β4511. οἴπα (0}}».. ρυῖταο 
ἐγκαταλείπῃ, Ἀδρ. βεοππάιι ἐγκαταλίποι. ΕΘΠΟ ῬαγΊ5. 

Ὁατη Ια 115 Νῖ55. ἐγκαταλίπῃ. ᾿ 

ἃ ἘΜ ΕῚ οὐπῃ Β6ρ. ῬΥΙπιο οὗ ΟἵἹΠ 5807Ὸ ἑοχίῃ παρελεύ- 
σονται. Αἴ φυΐϊηαια ΔΠ11 Μ55. παρελεύσεται. αι ἰοηρο 
(01}». ρυΐπιιι5 παραδεδομένα. 
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σις τῶν περὶ συντελείας δογμάτων χαὶ περὶ τῆς 

τοῦ χόσμου μεταποιήσεως, τὰ νῦν ἐν βραχέσι 
χατὰ τὴν στοιχείωσιν τῆς θεοπνεύστου διδασχαλίας 

παραδιδόμενα. ᾿᾽Ἔν ἀρχὴ ἐποίησεν ὃ Θεός. Τὰ ἀπὸ 
χρόνου ἀρξάμενα πᾶσα ἀνάγχη καὶ ἐν χρόνῳ συν- 
τελεσθῆναι. Εἰ “ ἀρχὴν ἔχει χρονικὴν, μὴ ἀμφι- 6 

δάλης περὶ τοῦ τέλους. Γεωμετρίαι γὰρ καὶ 
ἀριθμητικαὶ μέθοδοι, χαὶ αἱ περὶ τῶν στερεῶν 

πραγματεῖαι, χαὶ ἣ πολυθρύλλητος ἀστρονομία, ἣ 
πολυάσχολος ματαιότης, πρὸς ποῖον καταστρέφουσι 

τέλος : Εἴπερ οἵ περὶ ταῦτα ἐσπουδαχότες συναΐ- 

διον εἶναι τῷ χτίστη τῶν ὅλων Θεῷ χαὶ τὸν δὁρώ - 

μενον τοῦτον χόσμον διενοήθησαν, πρὸς τὴν αὐτὴν 

δόξαν ἀγαγόντες τὸν περιγεγραμμένον χαὶ σῶμα 

ἔχοντα ὑλικὸν, τῇ ἀπεριλήπτῳ χαὶ ἀοράτῳ φύσει, 

μηδὲ τοσοῦτον δυνηθέντες ἐννοηθῆναι, ὅτι οὗ τὰ 

μέρη φθοραῖς χαὶ ἀλλοιώσεσιν ὑπόχειται, τούτου 
᾿ Δ ὦν ἢ }Ὶ " καὶ τὸ ὅλον ἀνάγκη ποτὲ τὰ αὐτὰ παθήματα τοῖς ἢ 

͵ὔ - - 

οἰχείοις μέρεσιν ὑποστῆναι. ᾿Αλλὰ τοσοῦτον ᾽ἔμα- 
’ - -Ὃ οὖν ΙῚ 

ταιώθησαν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη 
“ τ ΟΥ̓ 

ἣ ἀσύνετος αὐτῶν χαρδία, καὶ φάσχοντες εἶναι 
περὶ ΞῚ 7 [4 ς Χ ΑΗ 2Κ σοφοὶ, ἐμωράνθησαν, ὥστε οἱ μὲν συνυπάρχειν ἐξ 

ἀϊδίου τῷ Θεῷ τὸν οὐρανὸν ἀπεφήναντο" οἱ δὲ 
Χ - αὐτὸν εἶναι Θεὸν 8 ἄναρχόν τε χαὶ ἀτελεύτητον, 

- -Ὸ Ὶ 

καὶ τῆς τῶν κατὰ μέρος οἰκονομίας αἴτιον. 

Ἤπου αὐτοῖς ἣ περιουσία τῆς τοῦ χόσμου σο- 
,ὔ - -» ,ὔ, 

φίας προσθήχην οἴσει ποτὲ τῆς χαλεπῆς χαταχρί- 

σεως, ὅτι οὕτως ὀξὺ περὶ τὰ μάταια βλέποντες, 
͵ Χ Α ’; Ὁ » ,ὔ τ᾿ 7 

ἑχόντες πρὸς τὴν σύνεσιν τὴς ἀληθείας ἀπετυφλώ- αὶ 

θησαν. ἢ Ἀλλ᾽ οἱ τῶν ἄστρων τὰ διαστήματα χα- 
ταμετροῦντες, καὶ τοὺς ἀειφανεῖς αὐτῶν χαὶ ἀρ- 
χτῴους ' ἀπογραφόμενοι, καὶ ὅσοι περὶ τὸν νότιον 

6 81. δπ1ο Β4511. οὰπὶ 56χ Ν55. ἀξ δάϊτιϊο Ῥασγίβ, εἰ 

γάρ. Μοχ «υΐπαιο Μ55. ἀμφιδάλῃς. ἘΔΊΠ ἀμφιδάλλῃς. 
Οὐοά αἵ. (οι θ ἤβιιιβ, ματος ΒΑΒ1ΠῚ ἀοοίνι παι γε] 

νπιαπι 6556, 1 ἴδθλονο ἀἸοίτπιμ Ρυαμαιιβ. (ὐλτιϑα ἃτι- 

ἴδπι οἷν 1ζα 14 Ἰσοῖ, ᾿θο οϑί, «πιο ἀπ 56 }} ἀμ] πη 

οορουϊηΐ, προ ἔδπηθη 5ϊπὲ πῃ {πὰπ| “65! {π| 0Ὶ, δα {{|5 

ποῖ ὙἹ οἱ ᾿πητη θυ τ ΒΆΒ1Π10 [ἰδ πὶ ΤΠ ΘΥΥῚ, οἵτπὴ σοηδίοξῖ 

δασα θα Ἰοοο ποῖ 6 ΔηΡ6}15 αὐ (6 ἀπῖπια,, 564 46 

5015. ΤΌ 15 ὙἹ51 ὈΠΠ1}0115 Ἰοκιαπιτιπι {ῖ556 ἢ Γρϑβῖιπ ἀπ 1ὰ- 

Π115. ιϑ'ἐχιιίέϊαπε,, ται, ᾿αγτπισθ ΓΘ τά δἐμεϊϊοοὶ υἷ-- 

οἰ δίΐεπι ἰπιλο τηπισεεί ται. 56 περί δ, τιν 6556. ταῖσι ΟΠ 

οοπαϊίζονα τὐεὶνενδονπηιν ἴ)εο εἰδογενονσῖ. (ατὰ 151- 

[ὰ ΔΉΡΘΙ οἷ ἀπ πηὰ Ρ61 586 ΠΟῚ 5ϊ1π| Δϑρθοί 1165, ΠΘῸ 

Ο61}15 ΘΘΓΗΪ ροβϑιηΐ, ποάαο 46 πᾶς, ποάτιο 46 1115 νουρὰ 

Β451Π1 ἀοθεηξ ΔοοΙρῚ. [5 τηϊοιιβ ΒΟΟΡιι5 δῦ ῬΑΙΡΙ5 σγὰ- 
ψἰδϑῖπηϊ 86 ργοροβίζαμι, αὖ οδίθπαξ, παι ἀπ πὶ Ρ6Ὶ 86 

εἴ ϑαιδρία πιὰ γα Θο ἔθ υτΠῈ ΠΟ 6556, 5061 4 Πα νἱ- 

510116 οβὲ ἴῃ ττπμ 0 αἴθ 56 Π51}0116, 1 οπιπθ Θουτιι- 

Ῥύϊουϊ 5] ον. Ηάπο ατιΐθ πη 6115 ΤΟΙ σατιβατη ΒΑ 5.115 
1088 5έαίϊ αἴΐονε : ἥἶεο ἤοο φιίάοηη, παῖ, ἀππιαεῖ- 

» 

ἐδιιυί. Οὐδ πιῆ ὈΡΘν τον ᾿ΠΠ0 ἀοοίνιπδ ἀϊνηϊ-- 

ἴτι5. ἸΠϑρ  Ραἴοθ τΡδἀιιπία", ἀοσπῃηαΐα (6 οοηϑιιηι- 

ΒΔΕ ]0Π6, ἄθαιιθ τ τι παϊ ᾿μπ)ηγ α ]0Π 6. ΡΥ ΘΟ Ππιηὶ : 
1. ργϊποίρίο {6οῖς 7) 6ιι5. Οὐιδο ἃ Τθιηροῦ 1Π1{Ππ||} 

ἀπιχθγιιηξ,, δὰ ἴῃ [ΘΙ ΡΟΙΘ. δια Π ΠρΟθθ56. οϑί 

ΟἸΏΏΪΠΟ ἸΠΓΘΡΙΡΘ. 51 ΓΘΠ ΡΟ ]6 ΠῚ ΕΠπ|Π} ΔΟΟΘΡΟΙΟ, 

η6 ἀμ ῖ165 ἀ6 π6. Νδηι σϑομπιθίνϊα,, ΓΔ ΠΟΠ 65 ἃ}}- 

ἘΠ θ ῖοδθ., ΤΠ Ὁ] 5: ΠΟ Π 65. 46. 5011415.,. ἃ ΓΟ ΠΟΠΪὰ 
δ6ο0 ἀδοδληίαϊα, Ποσο ]οβἰϑϑι πὰ να ηϊ 5, Δ {πΆ ] 6} 
ἤποη. ἀϊγογίπιηι ὃ ΘΙ] ἀθὴι ΠΒαγιιησ δ ΓΘΡιι μη. δ[1|-- 

4051 πτιηο πππιΠ τ} ὙἸ51 0116} 56 ΠΡ ̓  ΓΘ. Πι1} 6556 
{πὰ ΟΠ ΠΟΠ ΠΟΘ. τ] οβοσιη 060. ἐθονονο- 

ἘΠῚ; ΤΠ Π60 ΟἰΡΟυΠΠ5ο"]ρίο, Θ᾽ ἀθιης 16 ΘΟΡΡῖι5 ΟΧ 

πηαίουϊα οομῃηρδοίιιη) ΠαΡΘηΠ φαυηθ Θ] ΓΙ ἢ} 
ἀἴςιθ ᾿ΠΟΟΠΙΡ ΘΠ ΘΠ51}01}: Παΐτιγϑθ οἵ ΤΥ 5111 {Ὶ - 

Ὀιιθηῖθβ. Νἧ πος ααάθι ἃπιπιαάγθρίογο ροίτπιο- 

τπῇ, {π04 ΠΘΟ6856 51} δὲ ἐοϊι πὴ οἵι]1ι5 ΡᾶΡ [65 οοι"- 

ΡῸΡΈΟΙΪ δὲ μι τ] ἢ] 5] οθης, 1546} Ια πὰ πὸ 
ΟΌΠΟΧΙ ΤΠ 6556 Δ ΓΟ ΟῚ 15, ἀί16 1ρ511|5 ραν 65. 

564 τπιϑάιο ἀάθο ᾿ἔναπιογπέ ἵτὶ σοοιίαἰοτιίδτι5 
διιὶς,, δὲ οὐ δοιτ αἰτιτη, 651 ἱτιδύρίθτι5 ΟΟΤ' ΘΟΙΊΤΗ 7 Θὲ 

εἰϊσοτιῖθ5 56 6556 δαρίθηίος5, ἴΐα σ(πι{ἰ ζαοιϊὶ δειιΐ, 
πὶ 4111 «π] ἀθη δ᾽ ηλα} οι Π)6Ὸ οϑοἰ τη ἃ}0 δοίθυ ΠΟ 

Θχϑιϑίθυ αἰ Πυμυ πη ,. 111 γ ρῸ Πα Ἰρϑι1ΠηῚ 6556 

ΤειιηῚ 51Π6 ΡΥ ΠΟΙρΡΙο οἱ 51πῸ {πὸ αἴαιιθ σα θυ Πὰ-- 
{015 ΓΘΥ ΠῚ 51 ΠΡΟΤῚ] ΔΥ ΠῚ ΟΔΙΙΘΔ ΠῚ 6556 5[ 6. ]ηι. 

4. Ῥνοίδεϊο ἰϑίμεθο. πυπιπἤλ η85. Βα ΡΙ ΘΠ 185. ΘΟ ἃ 

εἶβ ΑΙ {πᾶ ποὺ ΟΠ θη ΠΑ ΟΠ 6 ΠῚ Δοσουβθὶ σνΆνο- 

τοι, {π|ρρΡῈ “τία δάθο δοιιίπιπη ἴῃ νΔη15 ΓΘΡιΙ5 
σου πϑηΐοθ8, δια ρίθ βροπΐο ἴῃ ᾿π|6 Προ πὰ νϑυ τα 6 

ΘΟΟΡΘΟΔἰΙ 56ΠῈ. Ομ] ΡΟΥΡῸ βραίϊα αἸπη ΘΠ τι’ 5.6 |- 

Ἰνιιμη, ἀ55: 5 Πα Πές π16 4185 ΠΔ 1 56 ΠΡ. ΔΙ] σθδῃ , 

οἷ 4ιιδοηδηη 56 ρ ΘΙ] ΟΠ Δ ]65 51πΐ, οἵ 4] 5185 οἰ γοὰ 

ψΘυ 676 μοιιθγ ει, “ιιοεῖ π6 6556 511 τοίτιηηι, Οει71ι5 ρα""- 

65 οογγρἰοτεὶ οἱ πειἐαιοτεὶ σιιὉ7) αοθγεῖ, ἐρδιιπε “ιιοίιια 

αἰϊψιιανιεῖο ἐΐδείετι αἰγεοιτοπῖδθιις οὐγοαίιιν 6556, αἰψιις 

ἐλέμις ρανίος5. Οὐοα ἀνσυμηθηϊαπ 1 σθπτι5 Ρᾶρο ὙἹῚ «ἰο- 

οἰλοοίταὶ ἀἸχουῖπη τατ]τασ μά 6 γῸ πη πη ΘΠ 1 ἀἴςπιο ΤῸ - 

Βοτῖ5. Βα τ απη βοοπίιβ οὶ Ασα θγόβῖτβ ῃ}Ὁ.1 τὴ Ἠοχαΐην. 

ῬΡᾶφρ. 6, παπη. 10. 

Γ (ΟΙΡ. 5Ξεοιπᾶιι ἄγοντες. Νο 14 πιο ροβὶ ()0}}». 

Ῥυΐπιαβ καὶ ἀσωμάτῳ φύσει. 

8 ὅ1ς Πρτὶ νοΐονοβ. Π)οβὲ τε ἴῃ στ] σα{15. 

μι 691}. βεοπ πα ἄλλοι τῶν : οἷα Ἰδοίομῖ ίανοὶ Επι- 

ϑα τ Πΐα5, {αΐ 59 γον - “ΤΊ ἐἰ 5ἐοἰϊαγππι ἐπίενναίζία εἰἰ-- 

παι  αηξ. 

1 1τὰ (οάϊοεβ. βορίθμι. ἘΜ1Π ὑπογραφόμενοι. Μὸχ 

«πᾶίαον ΝΙ85. εἰσὶ κείμενοι. ὙοΧ εἰσί ἀοοβὲ ἴῃ ΑἸ} 115 

Ν55. οἱ ἴῃ οαιι15. ος 1ρ80 ἴπ Ιοοο πίονα Π)ιιο. οἴιμὴ 

αἴτοσιο (910. εἕ οἷτπι Ἀερ. φαυϊηΐο τοῖς μιέν εἰσι φανεροί. 

ἘΠ οὶ Βδρ. Ρυῖπηο εἰσὶ φαινόμενοι. Ηααά ἰοηρο οαι- 

εο Βα511. ἀποχλείσεις, ἐαοἴμδίοπας,, οογταρίο. ἘΜ Ι1ο 

Ῥαγὶσ. οὐππὶ τατ1{15 Ν55, ἀποχλίσεις», οἰηοπααίδ. 

ον. τ. 21. 
22. 



Ὑ δε βία ῖϊο 

6.1 αἰϊχοϊὰ 
εὐθαῖα ΠΊ 

[1350 δηΐθ 

πὰ π π πὰ. 

διαῖα5. ααϊ- 

ἄσπι πο 

ΘΠ ΌΤΟΥς 

0 5. ΒΑΘ ΘΕΘΆΒΕΞ ΘΑΡΡΑΒΡΟΘ. ΑΒΟΙΠΕΡ. 

ΔΕΙΒΕΡΙΠ ΠῚ ΡΟΪτιη 516}185 116 φαϊάθιη ΒΔ] } ΓιτΈ 15 Ν πόλον χείμενοι τοῖς μέν εἶσι φανεροὶ, ἥμῖν δὲ 

οοπϑρίοσαθ, ποθ γθῸ ἱσῃοίαβ ἀθβουθαηΐϊ, οἱ 
Ἰατ πηι Δ ΠΟ Ππαγθῖη 0 ΖΟΘἸδοαΠ ΟΡ ΟΠ ΠῚ 

᾿ΠΠῈΠΊ6Υ 15 5Ρ4 {115 ἀἰνι ἀπιηΐ, οἱ ΒΟΥ ατη ΘΟΏΨΘΙ"- 

ΒΙΟΠ65., 5. }Π}αἴθηη, ἀθο "Πα ς!0Π685, ΘΟΡΕΠΊΓΠΙΘ 

ομπηΐππὰ δὰ ρυμηα ἰοοᾶ τηοΐπιη αΠΠἸσθηῖον ΟΡ 56}-- 
ναπί, δὲ {παηἴο [6 ΠΊΡΟΥῈ ἈΠ ΠΟ (116 5: ἀθυτιμη 
ΘΡΓΑΠ Ππππὶ οἰγουζταμ ϑαθτα Ἔχρ]θαΐ : 11 πιπᾶτη ΘΧ 
ΟἸΏΠΙθιι5 ΔΡΓΘΠ] ΠΟ ΠΥ ΘΠΘΓΘ, 4τιὰἃ ΔΡΠΟΒΟΘΥΘΗΐ 

Ῥοῖιπὶ 6556 τπιηϊνοῦϑὶ ορ᾽ ἥσθη, δἰ Πιϑίπιπι Π 1661, 
ΔΟΙΟΠ65 νἱϊδθ ΡΓῸ ΤΟΥ ΓΘΠ.Ι ΠΘΡ ΔΉ ἴΘ ΠῚ : ΠΘΟΊΘ 

Ἰᾶπς ΘΟΠΘ.ΠΙ ΠΑ ]ΟΠἰ5 σορ ΠΟ ΠΘ πὶ {π4 10} ἀο-- 

οἴγ π8ο ΘΟ Π5Θ ἴδ ΘΔ ἴπ ἈΠΙΠΏ ΠῚ 510] ᾿πἀπχ θυ ηΐ, 

πη ἀπτη υἱ οἰ σθῖ πθοθϑϑαυῖο πγαζαϊεη) 101, δῖ δὲ 

ΔΠΪΠΠΔΙΊΙΠῚ δἴαίτιβ δα ΔΙ] τὴ Ὑἱτθθ ΓΔ ΟΏΘΙῊ 510 {Ρ 8 Π5- 
ἱταντι5. Οὐδ  ἀπηοά τι ΘΠ πὶ Ῥ ΌΘ56 5 νἱΐα πδίτι- 

γατη παῖς πλαπἀο αἴποην Προ] ας : τὰ ΘΕ πὴ ἔ-- 

πα ΠΥ ΠῚ ΠΟ ΓΑΥα ν᾽ γ ΘΠ γαῖο ΟΡ πὶ 

ΘΧΟΘΡίαἃ δϑ[ 580 ϑίατι! σον θηϊθηΐθηι. Αἰ γΘ]Ὸ 

ταπίτιπὶ ἃ]οϑί, τὶ ΠῚ ϑεπάϊαμη πη ρον αηξ ἢἶδοθ ν6- 

Τἰ τ 1159 τἰ δἴϊατη δ 515 ὁδο  Π Πἰ5 νυ ἀθαπὶ ΠΟ5, 

οαπὶ ἀδ πιιπάϊ ΠτἾτπι5 ΘΟ Πϑατηηλοπο οἱ ἐδ 585- 
ΟΠ τορθηθγαῖοηθ σγουρὰ [ἀοϊτηπ8. (στη Δι θη 
ΡΥΪποϊρίαμι βθοσπάπιη παᾶίαρδηι ῬΥΪτι5 δια πιὰ ἢ, 

4π|8ηϊ Θὰ, {1188 ἃ0 'ρ50 ΡῬγο οἰβοιηἴε"", ΠΘΟΘΘΒΑΡΊΟ 

ἴππὶ οππὶ ἀ6 [115 418 ἃ ἴΘπΊΡΟΡῈ Ππαροπὶ, ααοά 
οἷηΐ, ἀἰββογογοῖ ; πᾶπο ΟἹ Πΐθιι5 ἀπίθροϑιῖὶ νο- 

661, ᾿Π4π]|6Π5 : ἤει ργϊτπιοίρῖο ἔθοῖξ. 
5. Νᾷπηι οἱ απίθ ππο ΠπΠ ἘΠῚ, τιὶ ὙΘΡΊ5Ι 116 

δῖ, δυαΐ δἰ αὶ φαοα ποβίνα αυϊάθη) σοσ! ἈΠΠ0Π6 
ῬΟΒ5.ΠΠη115 ἃ556 π|, 564 ΠΑΡ ΓΑ ΓΙ ΟΠΘηῚ [460 Θἴρὶῖ., 

«ποά 14 Πὶ5 411 ᾿ηϑεϊπππῃ ἔπι, σι πΐιθ δά τις ἴῃ 
ΘΟΘΏΙ ΟΠ ἰπίδηϊεθ, Ποαπδιπη ΘΟΠσΤΘθ δῖ. 

Ἐγαΐ βίαϊαβ {υϊἀδτη τηπ Πα] ΟΥι ἈΠΕ ΙΠΟΓ, ος6]6-- 

ΕΠ 15. Ῥοϊοβιδ! 5. ΘΟΠΥΘΠΙΘη8., ἰΡΠΒΟΘΠ6Π5 

ΓΘ ΠΊΡῚΙ5 ΟἸΏΠΘ;, δοίθυ5, ροΡρθίπιϑβ. Ορι Ποῖα δα-- 

Ἔ [Ὁ σά. 476 οπιει πρὸς τό. 

α (ΟἹ. Ρῥυΐμπιιιβ οἰκείαν τὴν κατάστασιν ἀποδέξεται 

χαὶ τὴν λῆξιν Ὁ ΡΥοργάπιτπι δἐαἴτιτη οἱ δϑέϊεπι δαοὶρίεξ. 

Ρ» ΑΒΕΨαΙ ἄπο ΠΡΡῚ ἐποίησεν ὁ θεός. ΠῚ, φαοά 56- 

«αῖξαν, ἦν γάρ τι εἴς. , τη]6 ἃ (οτηθθῆβίο δοοὶρὶ ραΐο. 

ἘΠὰ5 δ βαπὲ: Μακε παρὸ δεπίθπίϊα, (γιοογεσι 

ΘΟΤΙΤηΤῖδ, Οὐ αΐος απϑεῖος απῖϑ πειγιαίτετε ΘΟ ῬΟΥ Ειάττῖ, 

ἐπ ψιαπε πἰΪιϊίεϊιιγνν διαϊιίιισνε δὲ, δϑεῖ ἐπὶ σαν θα Γ πε 

απίπιαγιτι Ογϑεπίαπιπι. ϑεα Ῥτορίογεα ποη βίαίτη 
ἀεθαῖϊε (μα θεἤβιιβ ΒΑ ΒΊΠ πὰ ΤΕΡΟΠΘΙΘ ἴπ ΠΠΙΙΊΘΙῸ 60- 
ΤΊ, {π|1 ΟΧΡΓΕ536 οἴ Δϑβθυευδηΐοῦ ἀϊοιιηΐ ἀπ 56 105 δηΐθ 

τη τι} Ὑ]510116 ΠΔ ΘΟΥΡΟΥΘΙΙΠΊΓΠΙ6 6586 οτθαΐοϑ,, ΟἿ 

ΒΆΒ1Π 15. Πᾶπὸ ΟΡΙ ΟΠ οτη πιὸπ ῬΓοΐεγαΐ ἐπ] {18} ΘΟΥ- 

ἴαπι αἰχιι ἱπαπθιζαΐατη., 564 ἰδπηάπαπη γον Ἰβι πγῖ- 

Ἰοῖὰ,, εὲ {ιᾶπι τ Π11 πη ρ]οοαπίαν, Αἀαϊ οπὶπι, 
ὡς ἔοικεν, τιῦ τ δ᾽ ἰδίπεϊία 65, τι υἱαείιι", τὶ σον ἰ 6 7 Ὲ 

6 

ἄγνωστοι" χαὶ βόρειον πλάτος, καὶ ζωδιαχὸν χύ- 

χλον μυρίοις διαστήμασι διαιροῦντες" καὶ ἐπανα- 

φορὰς ἄστρων, χαὶ στηριγμοὺς, χαὶ ἀποχλίσεις, 
χαὶ πάντων τὴν ἐπὶ τὰ προηγούμενα χίνησιν δι’ 

ἀκριβείας τηρήσαντες: χαὶ διὰ πόσου χρόνου τῶν 

πλανωμένων ἕχαστος τὴν ἑαυτοῦ περίοδον ἐχπλη- 

ροῖ" μίαν τῶν πασῶν μηχανὴν οὐχ ἐξεῦρον ἢ πρὸς 
τὸ τὸν Θεὸν ἐννοῆσαι ποιητὴν τοῦ παντὸς, χαὶ 

χριτὴν δίχαιον, τὴν ἀξίαν ἀντίδοσιν τοῖς βεόιω- 

μένοις ἐπάγοντα " οὐδὲ τῷ περὶ τῆς χρίσεως λόγῳ 
τὴν ἀχόλουθον τῆς συντελείας ἔννοιαν ἐπιγνῶναι » 

ὅτι ἀνάγκη μεταποιηθῆναι τὸν χόσμον, εἰ μέλλοι 
καὶ ἣ τῶν ψυχῶν χατάστασις πρὸς ἕτερον εἶδος 

ζωῆς μεταθάλλειν. “Ὥσπερ γὰρ ἣ παροῦσα ζωὴ 

συγγενὴ ἔσχε τοῦ κόσμου τούτου τὴν φύσιν" οὕτω 
χαὶ ἣ μέλλουσα τῶν ψυχῶν ἡμῶν διαγωγὴ ἢ οἷ- 

χείαν τῇ καταστάσει ὑποδέξεται τὴν λῆξιν. ΟἹ δὲ 

τοσοῦτον ἀπέχουσιν ὡς ἀληθέσι τούτοις προσέχειν, 

ὥστε καὶ πλατὺν γέλωτα καταχέουσιν ἡμῶν περὶ 
συντελείας τοῦ χόσμου τούτου χαὶ παλιγγενεσίας 

αἰῶνος ἀπαγγελλόντων. ᾿Επειδὴ δὲ ἡ ἀρχὴ χατὰ 

φύσιν προτέταχται τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀναγχαίως περὶ 

τῶν ἀπὸ χρόνου τὸ εἶναι ἐχόντων διαλεγόμενος, 

ταύτην ἁπάντων προέταξε τὴν φωνὴν, εἰπὼν, 
Ἔν ἀρχὴ " ἐποίησεν. 

Ἢ , « Υ͂ ᾿γᾺ.. ᾿ .Ν ΄ ν γάρ τι, ὡς ἔοιχεν, χαὶ πρὸ τοῦ χόσμου 

τούτου, ὃ τῇ μὲν διανοία ἡμῶν ἐστὶ θεὲ ὲ ύτου, ὃ τῇ μὲν διανοία ἡμῶν ἐστὶ θεωρητὸν, 
ΡῚ ,ὔ Α , τ ᾿ " ΕῚ ᾽,ὔ ἀνιστόρητον δὲ χατελείφθη, διὰ τὸ τοῖς εἰσαγομέ-- 
νοις ἔτι χαὶ νηπίοις χατὰ τὴν γνῶσιν ἀνεπιτήδειον. 

Ἦν τις πρεσδυτέρα τῆς τοῦ χόσμου γενέσεως χα- 

τάστασις ταῖς ὑπερχοσμίοις δυνάμεσι πρέπουσα, 
ἡ ὑπέργρονος, ἣ αἰωνία, ἣ ἀΐδιος. Δημιουργήματα ὑπέρχρονος, ἣ αἰωνία, ἣ ἀΐδιος. Δημιουργήμ. 

δὲ ἐν αὐτῇ ὃ τῶν ὅλων χτίστης χαὶ δημιουργὸς 

ἤει. Τπιο, φαοᾷ 5:6 {Π|, 81 Π1Ππ|4, ὡς ἔοιχεν, 1 Ἰηἴον- 

ῬΓΘίθμλαΓ : τε ΚΓ ἔπι)", τι αἰτισιί ; τα 515 Ῥαΐθθῖς Βαβη ταν 
μᾶπο βεηΐθη ]ᾶ πὴ ΠῸΠ ῬΓΟΡΙΙΟ ῬΙΟΡΟϑι5θ6. αὖ δαᾶτη, 

64 τὖ ΔΙΙΟγ μη. ϑοῖο φαϊάεπι σόοσοβ ὡς ἔοιχεν το 4] 

Ροβ86 δ'ψαδπο τ οοπϑδίαΐ, ρίαπε, τιἰϊψμε : βεὰ Βεδς 

τα ογρυδίαπαϊ γαῦϊο γαγὰ εϑξ δἕ ᾿πβοῖΐα ; εἴ βοϊασῃ αα- 

ΒΙΡοΥὶ ἀεθεῖ ἔστη, σἰιτὰ βου ῖοβ ουαίϊομβ τὰ Ροβίαϊαξ : 

14 φαοά Βἷο Ἰοοῦτῃ πο ΠάΡ τὸ υἱἀθηξ, ΟΡ ΠΟΥ, ΟΤΉΠ 68. 

Αὰ Βᾶο Βαβέ]τι5 οι. 3. ππιμ. ὃ, 568 ἦρ88 οΪαγ ἃ 41- 

βευΐε δχυρ!οαΐ, ἄτιπι αἷΐ : εἴπερ τι ἦν πρὸ τῆς αἰσθητοῦ 

τούτου χαὶ φθαρτοῦ κόσμου συστάσεως, (δὲ ψιιϊεῖ εγ᾽αἱ απ 

ἐογδεϊιτἰογιοτια πειιιεϊὶ Πππιγτι5 δεγιδι δι αἰχιιδ ΦΟΡγα-- 

Ῥιϊογιὶ οὐποαϊϊ, ααὶ οἱ πιο ξιενὶς φιϊάρίαπι εἴα. Ἐχ 
{αϊθ5. 1π|6 Πρ ταν, ΒΑΒΉ ταπη μᾶπο ἦς δηροϊοστιηι 

Ῥυςοχιβίθηἐϊα βθηΐεπίϊα πη ἀυθιίαπίει, ἤοἢ ἀββευεγᾶπ- 

ἴδεν Ῥγοροβιιῖβδο. 

Ὡϑὐμμ μΝΝΝν... ὐὐὰὰὐὰκα 

“κυ δά» πδλιι Ὁ 



ἜΝ 

ΙΝ ἨΕΧΛΕΜΕΈΒΟΝ ΠΟΜΠΠ,. 1. Ζ 

7. τ Ὁ 3, τ . . » Ω , 

ἀπετέλεσε, φῶς νοητὸν πρέπον τῇ πμαχαριότητι Ὁ ἴδ σΟΠαϊΐον οἱ ΡΠ Ὲχ Οὐ τι 60 ἴῃ βίδιιι ρ6ι"- 
- 7 ΄ 

τῶν φιλούντων τὸν Κύριον, τὰς λογιχὰς καὶ ἀορά- 
΄, φ» ΩΣ -τ,Ο 

τοὺς φύσεις, χαὶ πᾶσαν τὴν τῶν νοητῶν διαχό- 
᾿ Π ᾿ , . - 

σμησιν, ὅσα τὴν ἡμετέραν διάνοιαν ὑπερόαίνει, 
λ Χ “ πο 

ὧν οὐδὲ τὰς ὀνομασίας ἐξευρεῖν δυνατόν. “ 'Γαῦ- 
οὦἫνο ,ὔ ’ - ᾿ 

τὰ τοῦ ἀοράτου χόσμου συμπληροῖ τὴν οὐσίαν, 
Νη τ ΝΕ - το 

ὡς διδάσχει ἡμᾶς ὃ Παῦλος, λέγων, Ὅτι ἐν αὐτῷ 
Η λ ᾿ Ρ - " ἐχτίσθη τὰ πάντα,, εἴτε ὁρατὰ, εἴτε ἀόρατα, εἴτε 

, Ε Ε , 
θρόνοι, εἴτε χυριότητες, εἴτε ἀρχαὶ, εἴτε ἐξουσίαι, 
Ἵ, , “ 9 7, Ζ ᾿ ΕΣ ΕῚ εἴτε δυνάμεις, εἴτε ἀγγέλων στρατιαὶ, εἴτε ἀρχαγ- 
΄ 3 ἢ «, λ ἢ ᾿ ἀπ τὺ 

γέλων ἐπιστασίαι - ὅτε δὲ ἔδει λοιπὸν χαὶ τὸν 
, ΩΝ ΩΣ » » 

χόσμον τοῦτον ἐπεισαχθῆναι τοῖς οὐσι, ἧ προη- 
,» Ἁ ῷ - ᾷ .- 

γουμένως μὲν διδασχαλεῖον καὶ παιδευτήριον τῶν 

ἀνθρωπίνων ψυχῶν - ἔπειτα μέντοι καὶ ἁπαξαπλῶς 

πάντων τῶν ἐν γενέσει χαὶ φθορᾷ ἐπιτήδειον ἐν- 
,ὔ οὉ - 

διαίτημα. Συμφυὴς ἄρα τῷ χόσμῳ, χαὶ τοῖς ἐν 
9. -ὉὉὋ ͵ Ἁ » τὦ ,ὔ 

αὐτῷ ζώοις τε χαὶ φυτοῖς, ἣ τοῦ χρόνου διέξοδος 
«ες 7 : 3 , λ λ , 

ὑπέστη; ἐπειγομένη ἀεὶ χαὶ παραῤῥέουσα, χαὶ 
ἴτω οτὦ ,ὔ - 

μηδαμοῦ παυομένη τοῦ δρόμου. Ἢ οὐχὶ τοιοῦτος 
, - ε ᾿ 

ὃ χρόνος, οὗ τὸ μὲν παρελθὸν ἠφανίσθη, τὸ δὲ 
΄, », , Ἁ ἶ Ἅ, Α Ὁ 

μέλλον οὔπω πάρεστι, τὸ δὲ παρὸν πρὶν γνωσθῆ- 
Ν δ “4 με » [4 Ψ Ν 

ναι διαδιδράσχει τὴν αἴσθησιν; Τοιαύτη δέ τις 

χαὶ τῶν γινομένων ἣ φύσις, ἢ αὐξανομένη πάν- 
τὶ “Ὁ ͵ ΝΣ ΑΙ εῷ Ζ ᾿ , 

τως, ἢ φθίνουσα, τὸ δὲ ἱδρυμένον καὶ στάσιμον 
- 2. ἦν 5 2) τ ἜΥ - , 

οὐχ ἐπίδηλον ἔχουσα. ἼἜπρεπεν οὖν τοῖς ζώων 
ῸὉν “΄ 

τε χαὶ φυτῶν σώμασιν, ᾿ οἱονεὶ δῥεύματί τινι πρὸς 
ἀνάγκην ἐνδεδεμένοις, χαὶ τῇ πρὸς γένεσιν ἢ 

͵7ὔ ΩΣ ο 

φθορὰν ἀγούση χινήσει συνεχομένοις, ὑπὸ τῆς τοῦ 
, - λας 

χρόνου φύσεως περιέχεσθαι, συγγενὴ τοῖς ἀλλοι- 
, ν» ς έν τ ει ον. δ Ἢ - ουμένοις ἢ χεχτημένου τὴν ἰδιότητα. ᾿Εντεῦθεν 

ΤΉΝ ᾽ ἼΗ - ᾿ οι , φιχχᾷ - 
οἰχείως ἐπέδαλε τῷ περὶ αὐτὸν λόγῳ ὃ “ σοφῶς 

ἡμᾶς τοῦ κόσμου τὴν γένεσιν ἐχδιδάσχων, εἰπὼν, 
τ ,ὔ Ὁ» τ 

Ἔν ἀρχῇ ἐποίησεν τουτέστιν, ἐν ἀρχῇ ταύτῃ τῇ 
ΑΥΝ , αἰ πΕΤλεΣ. ἀον ᾿ , "ΑΝ χατὰ χρόνον. Οὐ γὰρ δὴ χατὰ πρεσύυγένειαν πάν 

.- ΙΑ ΄ ΝΣ .» 

τῶν τῶν γενομένων προέχειν αὐτὸν μαρτυρῶν 
λέ 3 ΣΦ ἸχΩΣ ΄ πὶ " μὴ 7 ἔγει ἐν ἀρχὴ γεγονέναι, ἀλλὰ μετὰ τὰ ἀόρατα 

ἃ , - ξ - 

χαὶ νοούμενα τῶν δρατῶν τούτων χαὶ αἰσθήσει 
᾿ο-Ὸ-ὉὉ Ὁ» , » 

ληπτῶν τὴν ἀρχὴν τῆς ὑπάρξεως διηγεῖται. Λέ- 
Α " δι 

γεται μὲν οὖν ἀρχὴ χαὶ ἣ πρώτη κίνησις" ὡς, 
3 « ω “ τ Αὗ » Ν 3 νΝ [ .- 

Ἀρχὴ δδοῦ ἀγαθῆς τὸ ποιεῖν δίκαια. Ἀπὸ γὰρ τῶν 
“5 - δικαίων πράξεων πρῶτον χινούμεθα πρὸς τὸν μα- 

χάριον βίον. Λέγεται δὲ ἀρχὴ καὶ ὅθεν γίνεταί ἅ τι, 

ς [τὰ οἀϊίιο Β451}. εἴ Μί85. βερΐίεπι. Ἐπ ο Ῥαυ]β. 

ταῦτα γάρ. 
ἀ Ἄορ. «ιυϊηίαβ. προυγούμιενον. ἘΜῚΠ εὖ πλα]ὶ Μ55. 

προηγουμένως. Μοχ (0910. Ῥυΐπηιιβ τῶν ἡμετέρων ψυχῶν. 

4 ἘΔ οἷον. Αἰ Μβ85. «ιδίποῦ οἱονεί. δαί (10. 

Ῥυΐπλιιβ γένεσιν χαὶ φῇ. 

» Ηϊο ᾿πίου 86 ναγίαηΐ ποβίσι {πτ οαΐατηο ποῖαϊϊ, 

ει ἐγ }ὶ5 ἀοβουρίι ΠΡ]. Ἐάι1ο Βα4511. οἵ Περὶ ρτὶ- 
πιῖι5. οὗ βορίξηατιβ οὐτπ (1011). βοοπο οἱ οαπὶ (015]. 

ἴδοιε, "ϑριΡ πα] θη [τ 6}, ΘΟΙτ 41 ΤΟΙ τι 
ἀΠπσαπι Βϑαι 11] ΘΟμΘΟΠ Δ ΠῚ, γα ΠΟ Πα]65 οἵ Ἰη-- 

ὙἸ51}1165 ΠαίτιΓὰ5., δὲ 1π 6} 101] Π1τιη} ΟΥ̓ ΘΑ ΠΑΡ ΠῚ 

{1188 ΠΟΒἐΡΕΠΠῚ ΘΔ} [ΠῚ 5106 ΓΔ} ἢ ΟΥ̓ ἢ ἃ [11Π} ΟΠ ΠΘΊῺ : 

«πΟΡῸ ΠῚ ὯΘ6 ΠΟΙΏΪΠὰ {16} ΡΟ ϑβϑιιη}115 ΘΧΘΟΘΊ ΓΘ. 
Ηδο σΟΠΊὈ]Θηΐ 1 1510 15 πηι ] Θϑϑθη ται, νοὶ 

Π05 ἀοοοὶ Ῥαι]τι5, ἀἸοθη5 : Ομοσίαπι ἐπὶ ἴρ5ο οογ-- (οὶ. τ. τθ, 

εἰϊία 5ιετιῖ τιτιϊνο δώ, εἶν οἱδιθιϊία,., οἶνο ἱπινίεἰδϊ-- 

ἰώ, οἷν {Πιγοτιῖ, εἰν. ἀοηιϊτιαίίοτιδ5., δἰνθ μΥἱτιοῖ-- 

Ραϊιι5., δεῖνα ροίεδίαϊίος,, οἷνθ υὐγιτιΐθ 5, οῖνα δῆσο- 

ἸΟΥτῚΠ ΘΧΘΙΡΟΙ 115, 51} 6 ΔΥΟΠ ΠΡΟ] ΟΥΠῺ Ῥ Θοδοίτιγο. 
Ταμ ἀδιμτη Ορονίο αὶ, οἱ πτιης πη ἀπτη ΓΕ θτι5 

781) Θχϑίδῃτι5 Δ ]ΠΠΠΠΡῚ, 41] οϑϑθὶ 1Π ΓΙ Π115 160-- 
ΠΘῖι5 ἰοοῖι5 δἀοοθη 15 ΔΗ] λα γτι5 ΠΟ ΠΉ] Πτι} αἰ ητι6 
ΟΡ ΙΘΠα15 : 61 [ἢ πΠΠΙ γ Θυβ11Π1, πΓ ἀρ ίτιη1 οἰ ΠΟἱ5 

γΘΡτι5. {πὲ ΡΟ που ΠΟΠΪ δὲ ΘΟ ΓΠΡ ΪΟΩΙ ΟΠΟχίε 
βϑιιπΐ, ἀοπηο!]Π᾿πτὰ (Ογοῖ. Τίατιιθ τις ματι ο ρΓῸ-- Τεπιροτγὶ5 

ἀιπιοιίϑαιιθ ἴῃ ἴρ50. ἔππ ΔΠἰΠΙΔ] 1115. τὰπὶ Ραμ 15. ῬΟΙΡΟ μα 
ΔΙΠη15 λοία δϑὲ ἰθ ΠῚ ΡΟΥ5 5.0 65510., {1188 ΒΘ ΠΊΡ6Ὶ 

ἘΠ ΘΠ 9 ΡΙΘιον Πιπτίπιθ, ΘΟ τι] Δ} ἃ ΟἸΡΒιι 

ἀαΐθβοῖ!. ΑΠΠΟΉ 6] ι5ῃη 041] 68. θη ρτι5. ΟἸ7115 ΡΔ 5 
ΡΥρτον ἴα θναπτῆξ, [αὐγὰ ποπάτμη δ ο5ξ, ΡΥ ΘΘ5ΘΠ5 

ΒΘΏΒΙΠ ὈΥΪῈ5 ἔπιρῚ {πᾶ οορσποβοαίαν 9" Οὐΐῃ Θεϊδτα 

[4115 Ἔχ ϑῖϑ δου {τι ππηΐ παίτα, ἀπ δτι- 

ΘΈΘΟΘΠ5. ΟἸΙΏΪΠΟ, δῖ ἀοἤοθη5., Π6Ὸ ΘΟΠΘΡΙΟἸΔ ΠῚ 

Πνιηϊταῖθηι ἃτ  ϑἰα ΠΠταΐθιη οἰ ποθ η5. Πς 6 π|6 8η1- 

ΤΠ Δ ]11|ΠῈ 5 ΓΡΙ ΠῚ 1|6 ΘΟ ΡΟ 5 {π8 Δα ΠΕΧΙΟΠΘηΙ 

ΔΙΊ Δ ΠῚ προρϑϑιίαία ΔΒΓ ΙΠ ΟΊ 1", σα απ6Ε πηο- 

ΠΟΠΐ φΟΠΘΡ ΓΟ ΠΪ5. ΘΟΥΓΠΙΡΠΟὨἴβάτιθ ΘΟΠΟΙ Δ ΡΟ 

Ὁ ποχίὰ διιπΐ, ρᾶ} δ ἂΓ ἃ [6 ΠΊΡΟΥ5 Παϊτι ἃ ΡΙΌΡΥ6- 

ταΐθπι παι ὈΠΠΠτ15 οορσηαΐδπι Πα ΡΘηΐ6 σΟΠ ΕἸ Πουΐ. 
Πῖης {π|| ΠῸ5 τπιΠ 6] οὐἔπι πη βαρ  Θηΐθι θἀοοοῖ, Ππὰ- 
βεπάπιη ἀθ 1080 56 ΠΟ ΠΘ ΠῚ ἃρἴ6. ἈΡΟΡΟΒ515 6ϑί, 
ἀἴοθηβ : {πε ρτϊτιοίγῖο (δοῖξ ; ποο 6ϑῖ, ᾿ῃ ε0 ἴθηηρο- 

εἶ ρυϊποίριο. Ἐτθηΐμὴ πο πο πηππάτιη) ΓΈ ιι8 
ΟΠ 115 σοΠ 115 Δη Πα αΐθ ᾿Υθοῖ γα ἰθϑίθεμν, δἱξ 

δα ἴῃ ΡΥΪΠΟΙ͂ΡΙΟ [δοΐϊπιπι ἔπ|1556 : 564] παργαΐ ἢδ5 

[65 Ὑἱβι 1165 ἃς 56 Π5101165 ροϑὶ 1ΠΥ]5101165 80 501}1-- 
Η Ξ ᾿ Ο Ξ Μυις βαπὶ 

ἴππᾶ165 θα ϑϑίθ 16 σορΊ556. ΕΠῸ ΘΙ ἀθη ὈΥΠΠητι5 ΘΔ ΠῚ Ῥυϊποῖρῖ 

τηοίτι5 ΡΥΪΠοΙρίτμη (ΠΟΙ : ΘΧΘΙΏΡΙΙ οδιιϑὰ, Ρυῖπι-- ποίϊομες. 
εἰν: ξ : ἘΡΓς. ΤΡ οροτθΣ 5: 

οἷρίπιη οἷ ὕοπιθ., βαθθτθ 7μδία. Νὰ. ἃ 1115115 

τἄοπι βθουπᾶο κεκτημένῳ. ἙΔΙΠο Ῥαρῖβ. χεχτημιένης. 

(011». Ῥυΐπατιβ χεχτημιένοι. Βιορ;. βοχέιι5 χεχτυμιένοις. Βορι 

βοοαηπθ. δὲ Ζαϊπίτιβ. οαπὶ (ΟἸ5]. ΡΥΐπιο χεχτημένου : 

«παπὰς ΕΠ πιάτα ΘΟ ΟΠ ΟΠ ΟοἴΕΓῚ5 ῬυΓΘ ἐπα ; ποῃ 

«πο οοπγοηϊαΐ πᾶ 515 α 18}. Ἰεοῖῖο θά] οη15 Ρατιβιθη- 

515, 564 «πο αἸϊψαοῦ (σα ϊουπη αποϊοντίαΐο πϊζαΐα!. 

ὁ 1τὰ Νί55. {!η64πὸ0.Ψ ἘΔιὰ γεγο ὁ σοφός. 

ἃ ἘΔΠῚ οἱ 185. πομπα}} τὶ τοῦ ἐνυπ. ΑΙΠ 8εχ Μ85. 

τὶ ἐνυπάρχοντος. Αἀάιάτηιι5 νοσοπὶ ἑτέρου εχ (01Ρ.“ 



ὃ 5. ΒΑΘ ΟΕΒΛΑΒΕΚ ΘΔΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

Ω : : . -Ὁ - ᾿΄ ἐνὶ Α 

ΔΟΙΟΠΊ ιι5. ΟΥΙΏλυ ἢ ΠΟΥ Ιπι}" Δα ᾿υδαίαπῃ νἱΐαιη. Ο τοῦ ἐνυπάρχοντος αὐτῷ ἑτέρου, ὡς ἐπὶ οἰκίας 
Ῥαυβϑι15 ῬΥΙΠΟΙ οἴ πη} δἰϊαπα ἀἸοἰ ταν απάᾷ6 πτ ΔΗ χα; 
Οἴπὶ 560 116 θὲ πιὰ ᾿ἰποϑῖ, τ] Πιπάαμηθηΐιπ) [ἢ 

ἀἄὁη10. οἱ σα γΙΠὰ 1Π ΠΑΥ] ; Ππχτα {118} ΔΟΟΘΌΠΟΠΘΠῚ 

Ῥρον. τ. 7. ἀἸΟΙΠΠῚ οϑὺ: βυϊποίρίπι σαρίοτίϊωρ, ἐϊπιοτ' ])οπιϊηῖ. 

ῬΙοίαϑ Θη]η} ϑϑὲ γϑὶτε 8515 ἃ [ππάαμηθηΐιιῃ. δὰ 
Ῥου[ϑοοποιη. ἔϑι οἱ ΔΥΕΟἰ ΔΙ τι πὰ ΟΡΘυιιηλ ΡΥ] Π-- 

ΟἸΡ τι ΠῚ 815 ; 5ῖοιις ΒΘ56]66115 σα ρΙ ΘΠ, ΟΥ̓ Πδίτι5 [ἃ-- 

ΒΘΡΠΔΟΙΠ]Ι ΡΥ ΠΟΙρ πὰ οὐαΐ. Οὐ δὲ ὉΠ|15 ἢ Π5 

ΘΟΙΡῈΠΠῚ {166 ἔπη, Ρ]ΘΥΠΠΊΠ116 ΔΟΙΠΟΠιιπὶ δϑὲ θυ] η-- 
οἱρίπμη, γΘΓὈ] σραῖα, ΘΟΠοΙ Πα η4ἃ Π)6ὶ στῖϊα εἸθ6-- 

ΤΏΟΘΥ Π85 ΡΡΙΠΟΙΡΙΙΠὶ οϑζ. ΠΘ ΠῚ ῬΓΟ ΤΙ 5Βοσιιπ ΠΠΠ]5. 

ΔΟΙΓΟΠΪ5. ΟἹ] 5ΟΙ 116 ἃ νἱγ πΐθ ΡΥ ΟΠ οἰϑοθ 5. οὶ 
ῬΥΙΠΟΙΡ μη]. 

6. (τη Ἰρτταν τοῦ τη0 15. ἀἸοαιααν θυ ποῖ ρίπιτη ; 

ΘΟΠ 5] 46 Ρ65:. ν 6] 1Π}, δὰ Π6 ΥῸΧ 51Π91}}18 5 5] Πα 5 

ΘΟηγθηϊαί. ΕΘ) ἃ {τ10Ὸ [ΘΠΊΡΟΙΘ 5 ρποίανα 

Πλ1Π 411 Πτι]τι5. ΘΟ ΡΟΥ ΙΓ, ἀἸΒΟΘῸ ΡΟΐ65 ; 51 τη 0 ὁχ 

ῬΙΦΘΒΘΠΤΙ δε 51 ΠΡΟ. ΊΟΥ 65 δοα 65 θΡ ΟΣ Θ55115, ὈΡΙΠΠΔ]Ὼ 

ΟΥΘΊ 5. Πλ1Π 4] ἄϊθηὶ ἱπγθηῖρο σοπίοπήαβ. Ηος 

ΠΔΙΠΠΓ 116 ΡδοΐοΟ ΓΘΡΘΡΙΘ5, τη 66 [η51} ΘΠ ΡΟΥ πηοἴτι5 

ῬΥΊΠλαι5 : 6] 16, {τ|04 ΓΑΙ] πιὰ πὶ [τἰπ Δ πία {πι20- 

ἄλιὴ οἱ Ῥάᾶϑ5. οϑ πὶ οἱ ἴθυγὰ Ῥυϑϑιμοΐα δἰηΐ : 

πη}, «ποὰ 511 ἱπάαπιϑιυϊα ἀιιδοαμη. γαῖϊο {π|6, τὶ 

Ἔ ξενεες ΠῚ νῸΧ ΡΡΙΠΟΙΡΙΙ ᾿πἀἸοὰξ, ΓΘΡΊΙῚ γ ἰ5:  ]ΠΠτπη} ργεροϑὲ 

τα ΟΥ̓ Πδἴα ἃ0 ΟΡ Ἰη1]. Ποηϊάιιθ ἀθρυ μθπ 65 ΘΧΟΟρΙ- 

,»,7 ταῖσμῃ [{|556 τοτιπ τιπ) ΠΟΠ ἔθιμον Θ ΠΟ [υπιϑίγὰ, 

564 δὰ Πηθηι (πιο πηεδηλ τΕΠ]|6ιὴ., δὲ τηᾶρπο τιϑαὶ 

ΟἸΠΟΙ5 ΓΘ θτι5 {παν ιι : 5 {πᾷ 6 πὶ οϑὲ γονθγὰ αηϊ-- 

ΠΑΡ ΙΠῚ ΓΔΙΙΌΠΟ θ ΘΠ ΓΑΥ ΠῚ ΘῪ ΠῚ Π 5111 ; οἴ Ἰθοι5 
65} 1π 40 Τ)δὶ Θοπηρανγδεα σΟΡΉΪΕΟ : Ζαΐρ ΡῈ μοι: 
γῈ5. ΨΙ5101165. 5651] 6516 ΠΙΘΏΓΘΠῚ (πιᾶ8] τηδητι 

ἀπποῖ. δα 1ην 151 ΟΠ παπὰς ΟΠ ΘΙ] ΔΙΌ ΠΘ μὴ ; τ] αἱΐ 
Τζονι 1.30. ΑΡΟΒΙΟ]τ5 : Πυυϊδὶδἐϊϊα α οτδαίτιγια πητιτιὶ, ρ6 δα 
Μαπάας ἴον “τ βαοία ϑιιτιῖ, ἱπιιοἰϊθοία οοτιδριοϊτιπει". Ατὶ 
κόμη Ἢ [ονἴαϑϑθ {π|ὰ οριοῖπιηι {ΠΠπ|4 1π ππομπθπίο δὲ οἰΐγα 
οἵας οι, ἘΠ᾿ΔΤῚ [ΘΙ ΡΟΣ 5 ΒΊΟΥ ΠῚ ἃ Ὀ5Ο]ἔππτὴ Θ5ι, 60 ἀϊ οἴη 

(10: 1 ργπιοῖρῖο [δος : φυλπάοαι!άθμ ρεϊποῖ-- 

Ῥίαμη οϑὲ φα! ἀἀλπηη ᾿Π5ΘΟΔ 116, ἃο αἰ Π5] 015 Θχ-- 
ῬοΓ5. ΟἸιθι πιο τιτὴ ΘΠ]Π ΡΥ Ἰ ΠΟΙ τιμὴ νἷδο, ποη-- 
ἄτι δϑὲ υἱὰ, δὲ ἀομτι5 ΡΥ ΠΟΙ ρ τπΠι., ΠΟ Δ πιὰ 

ἀουηιιϑ δϑὲ : 510 δὲ [6 ΠΡΟ. ]5 ὈΡΙ ΠΟΙ ρΙ πηι, ΠΟΙ ἐτιΠὶ 

βθοιῃάο. Μοχ δα. ααϊπίι5 ὥσπερ ἐπὶ οἰκίας θεμέ.- 
λιοι. 

6 (οάοχ (ομ)εῖ, οὐπὰ “ππιοθτι5. 115 ὑποδάθρα. Αα 

ΤΑΊ ΘΙ ΠΘ πὰ (ΟἾ5]. ῬΥΊΤΩΙ ἴῃ χηοάτιμη 50 ΠῸ]1] ἀρροβίξα 

βαηΐ 111, ὑποδάθρα,, θεμέλιος, ἐστὶ δὲ καὶ εἶδος ὑποδύμια- 

τος. ΠΙυά, ὑποθάθρα, 65ὲ ἡ υκααπιδηέτισηι, δ5ἱ ψιοίιε 

ϑόπιις οαἰοοαπιθπῖϊ. ῬΘ561 601} ἀιΐθμπη., οἱ} 15. 5 α 1 ην 

σοπηπθηδξιιν βαριοπίϊα, 116 ογαΐ ΡΥ ΟΙριῖ5. ἃο βὰ.. 

Ῥίοης ἀν τοχ, {π| ργφίθοίιβ ἔπογαΐ σοηἤοϊοπο ΤΠ αθρου- 

θεμέλιος, καὶ ἐπὶ πλοίου ἣ τρόπις, χαθὸ εἴρηται, 

Ἀρχὴ σοφίας, φόδος Κυρίου. Οἷον γὰρ χρηπὶς χαὶ 

“ βάθρον πρὸς τὴν τελείωσιν ἣ εὐλάθεια. ᾿Ἀρχὴ δὲ 
χαὶ τῶν τεχνικῶν ἔργων ἣ τέχνη" ὡς ἣ σοφία Βε- 

σελεὴλ, τοῦ περὶ τὴν σχηνὴν κόσμου. Ἀρχὴ δὲ 
πράξεων πολλάκις καὶ τὸ εὔχρηστον τέλος τῶν 

γινομένων: ὡς τῆς ἐλεημοσύνης ἣ παρὰ Θεοῦ ἀπο- 

δοχὴ, καὶ πάσης τῆς χατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείας τὸ ἐν 

ἐπαγγελίαις ἀποχείμενον τέλος. 

τὩὖὠ- .« “ - ΡῚ τ ᾿΄ 

'Γοσαυταχῶς οὖν λεγομένης τῆς ἀρχῆς, σχόπει 
.- - ΄ ω Ἁ 

εἰ μὴ πᾶσι τοῖς σημαινομένοις ἣ παροῦσα φωνὴ 
σ΄ Ἔ: Ἂν Ὁ 

ἐφαρμόσει. Καὶ γὰρ ἀφ᾽ οὗ χρόνου ἤρξατο ἣ τοῦ 
Ν - ΕΥ̓, χόσιλου τούτου σύστασις, δυνατόν σοι μαθεῖν, ἐάν 

τ " 

γε ἐκ τοῦ παρόντος εἰς τὸ χατόπιν ἀναποδίζων, 
-" Ἁ ,- , Ὁ -» 

ἴ φιλονειχήσης εὑρεῖν τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς τοῦ 
Η͂ , Ἐ- 

κύσμου γενέσεως. Εὕρήσεις γὰρ οὕτως, πόθεν τῷ 
“ ν᾿ Υ 

χρόνῳ ἣ πρώτη χίνησις, ἔπειτα, ὅτι χαὶ οἱονεὶ 
“ Ζ 

θεμέλιοί τινες χαὶ χρηπῖδες προχατεδλήθησαν ὃ 
τ ο 7, ᾿ 

οὐρανὸς χαὶ ἢ γῆ᾽ εἶτα, ὅτι ἐστί τις τεχνιχὸς 
.-Ὁ -- ’ ἣΝ 

λόγος ὃ χαθηγησάμενος τῆς τῶν δρωμένων διαχο- 
Α ον ἂψ - 

σμήσεως, ὡς ἐνδείχνυταί σοι ἣ φωνὴ τῆς ἀρχῆς" 
ἢ 5, ὦ ΙΑ ὕω, χ))}λὰ ΄ 2) χαὶ τὸ μὴ εἰχῇ μηδὲ μάτην, ἀλλὰ πρός τι τέλος 

ὠφέλιμον καὶ μεγάλην χρείαν τοῖς οὖσι συνεισ- 
Ὁ ᾽ “- 

φερόμενον 8 ἐπινενοῦσθαι τὸν χόσμον, εἴπερ τῷ 
τ - -" Δ 

ὄντι ψυχῶν λογικῶν διδασχαλεῖον χαὶ θεογνωσίας 
2 ἧς Ἔ ΝᾺ φσῳ ς Ἂ Χ -} ἐστὶ παιδευτήριον, διὰ τῶν δρωμένων χαὶ αἰ- 

τὦν ᾿- τ ,ὔ “ 

σθητῶν χειραγωγίαν τῷ νῷ "ἃ παρεχόμενος πρὸς 
- Ν 

τὴν θεωρίαν τῶν ἀοράτων, καθά φησιν ὃ ἀπόστο- 
ο Ψ ", 

λος, ὅτι Τὰ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ χτίσεως χόσμου 
-» ον 321. , ἡ 

τοῖς ποιήμασι νοούμενα χαθορᾶται. Ἢ τάχα διὰ 
- τ 7 κι 

τὸ ἀχαβιαῖον χαὶ ἄχρονον τῆς δημιουργίας εἴρηται 
- ΄, 

τὸ, Ἔν ἀρχῇ ἐποίησεν, ἐπειδὴ ἀμερές τι χαὶ 
« τ - πα, 3, 

ἀδιάστατον ἣ ἀρχή. Ὥς γὰρ ἣ ἀρχὴ τῆς δδοῦ οὔπω 
«ἊΝ λ 2 ᾿ - Ἂ" 5» 3.1. δ «ῳ λ δδὸς, χαὶ ἣ ἀρχὴ τῆς οἰκίας οὐχ οἰκία, οὕτω χαὶ 

- ’ ΞΔ, ἌΡΕν “5. "ἢ, 6} 
ἣ τοῦ χρόνου ἀρχὴ οὔπω χρόνος, ἀλλ᾽ οὐδὲ μέρος 
αὐτοῦ τὸ ἐλάχιστον. Εἰ δὲ φιλονεικῶν τις χρόνον 

εἶναι λέγοι τὴν ἀρχὴν, γινωσχέτω ὅτι διαιρήσει 

Ὠδοῖο εἴο., Εχοαϊ 31. 

ΓΈΜΙ οὐπὰ (01}. βροιπο φιλονειχήσεις. ΑΙ «αἴ - 

{{ 55. φιλονειχήσῃς. 

8 (οάδχ τἰππ5 ἐπινοεῖσθαι. 

μ ἘΦ παρεχόμενον. ΑΠΈΖαΙ οοἴο ΠΥΡῚ παρεχόμενος : 

4111} ΒΟΥ ΠΡ ΓΆΤ ΕΧ 60 Ὑ ΘΓ 6588 1π|6]]Πσ]{π|, «οι 

ὙῸΧ χόσμιος 5 ατΠἸαΐπγ, ἃ «ματι ΤΟΙΟΡΥῚ ἀοθοῖ νὸχ 

παρεχόμενος. 
" ϑσα ον ῊΒϑθν ΝΣ. αοΝ, ἀμ ννΝ ν.. 



ΙΝ ΗΕΧΑΈΜΕΒΚΟΝ ΠΟΜΠΙ,. 1. Ωη 

αὐτὴν εἰς τὰ τοῦ χρόνου μέρη. Ταῦτα δέ ἐστιν, 

ἀρχὴ, καὶ ἃ μέσα, καὶ τελευτή. Ἀρχὴν δὲ ἀρχῆς 
ἐπινοεῖν παντελῶς χαταγέλαστον. Καὶ ὃ διχοτομῶν 

λ 7 . .» τὴν ἀρχὴν, δύο ποιήσει ἀντὶ μιᾶς, μᾶλλον δὲ πολ- 
λὸ 5.3 . ἡ “ὮΝ ἐδ' δ Ν ᾿" ἀν ἃς χαὶ ἀπείρους, τοῦ διαιρεθέντος ἀεὶ εἰς ἕτερα 

΄ ἰὴ , ἣΝ - « - -Ὁ τεμνομένου. Ἵνα τοίνυν διδαχθῶμεν ὅμοῦ τῇ Β 
΄ ον τ βουλήσει τοῦ Θεοῦ ἀχρόνως συνυφεστάναι τὸν χό- 

σμον, εἴρηται τὸ, Ἔν ἀρχῇ ἐποίησεν. Ὅπερ 
ἕτεροι τῶν " 

[ΘΠ ρτι5 65, [Π10 ΠΘΩ116 Ρ 815 Ἰρ511|5 πηϊηΐπηα. Οποά 
51 αυϊβρίαμπη. ΑἸ ΘΡΟΔἢ5. ἴσας ᾿Υϊ ποῖ ρίπιηλ τθηΊρῖι5 

6556 ; 15 5101 {Ππ4| ἴπ ἐθ ΠῚ ρου 5. Ραν 65 ἀἰν  θπάτιηι 

6556 561αἴ. Ηδ Διι[θηι διιηΐ, ΡΥΙ ΠΟΙ ρ᾽ τ πη, τη θά τι}, 

Θὲ ἤηϊ5. ΑἸἴααΙ ρΥϊποῖριτι. ΡΥ ΠΟΙΡῚΪ ΘχοοριτανὉ 

ΡΙΟΥΘῈ5. ΥἹ ἀ]ο] πη} ο5ι. ἘΠ {πὶ Ὀἱραγηῖο ρυϊποί-- 

Ρίπμη βθοαΐ , ΡΓῸ τπὸ ἄτι οἰποῖθι: ἴπιὸ πα] τὰ οἱ 

ἸηΠΠπηϊἴὰ ; ἀπιτη «πιο αἰντἀἸτπ, ἰὰ ϑοιροι ἴῃ ἃἰϊὰ 

ῬΘΘΘΟΔ Ια. ΤοΊταν πΐ τητππτη νοϊιιπίαῖθ οὶ 

οΟἰἴγὰ ὉΠ ΠῚ ἔθ ΠῚ ΡΟΣ Ἶ5 ΠΟΥ ΠῚ 5111] 511} 0511Π|556 θἄο- 

ΟΘΔΤΏΕΡ, αἸοίπιπι οϑὲ : ἤσὶ ργϊποίρίο [εοῖξ. Οὐοὰ 

ἸΡϑῖιπὶ 1ΠΙ ΡΥ Θἴθ5. 4}11 56 ΘΠ 18} (ποι ππ|5 γοά- 

ἀφηΐοβ, ἀἸἰχθυιηΐ : 7 σαρίζιἴο ἐδοὶξ 7} 6τι5., πος 
68ΐ, 5010 δὲ Ὀγθυ]. Αἱ θῃὶπὶ παοίθπιιϑ 46 ρυ]ποῖ-- 

Ρἴο; αὐ ρᾶποα (6 Πηι{15 ἀ]ἸΟΔΠΠ115. 
7. 7ἅ1| γΘΓῸ ΟΠ ἈΥΕΠΙΠῚ 1186 {ιΠ]61 ἀἸσΔ ἢ τιν 

οἰδοίγιοθϑ, ἃ|180 γ6ΓῸ ΡΥ ΔΟΙΟ86, 41186 ἁτιΐθη 5ρ6οτι-- 

ΤΑ ΡΙΟ 65 ; ΟΠ ΠΊΠΠ16 5ρΘΟυ] Δ ΓΙ οῖι ΠῚ ἢ ΠΙ5 510 1058 Π]6Π-- 

τῖ5 ΟΡ υ 0 ; ΡΥ ΔΟΙΟΑΡΠ γΘΙῸ; 1058 ΘΟΡΡΟΓΙΒ πιο- 

ἴπ|8. 4πὸ οοϑϑαπίθ Π1Π}1] 51 0515Π1|, Π1Π1] ϑιρονοϑδί 

ψΙἀοη ρΡιι5 : ΠΠῚ5 ΘΠ]Πη 58] Δ} Π0}15 οἱ ἃΓ 15 ΠΡ ]ὰ οδ-- 

ΠΟΠΑῚ πα}τπ|ι5 εϑί, 564 ἰρϑὰἃ ἴῃ 56] ρ58Π)ι (6: 1 Ατιΐατ. ἀ!- 

ΔΙῸ : σοπίρα,, 1Π ΔΡΈΠτι5 δ θοί οι τι5, σθϑϑαηΐθ ἡ τϑάγαιι 
᾿ : ς ἰνθυβὰβ. ἔ- 

ΘΠ" ΟΡΘΥΔΙΟΠΘ , ΟΡτΙ5 ΓΘ Πα Ποῖ ; ΘΧΘΠΊΡ]1 ΟατΙϑἃ ; εἱς. 

ἑρμηνευτῶν, σαφέστερον τὸν νοῦν 

ἐχδιδόντες, εἰρήχασιν, ᾿Εν χεφαλαίω ἐποίησεν ὃ 

Θεὸς, τουτέστιν, ἀθρόως χαὶ ἐν ὀλίγῳ. Τὰ μὲν 
οὖν περὶ ἀρχῆς, ὡς ὀλίγα ἀπὸ πολλῶν εἰπεῖν, ἐπὶ 
τοσοῦτον. 

Ἐπειδὴ δὲ χαὶ τῶν τεχνῶν αἵ μὲν ποιητικαὶ 

ἔγονται, αἵ δὲ πραχτικαὶ, αἵ δὲ θεωρητικαί: καὶ 

τῶν μὲν θεωρητιχῶν τέλος ἐστὶν ἥ χατὰ νοῦν ἐνέρ- 

γειὰ" τῶν δὲ πραχτιχῶν, αὐτὴ ἣ τοῦ σώματος ( 

χίνησις, ἧς παυσαμένης οὐδὲν ὑπέστη οὐδὲ πα- 

ρέμεινε τοῖς δρῶσιν - ὀρχήσεως γὰρ καὶ αὐλητικῆς 

ἀλλ᾽ αὐτὴ εἰς ἑαυτὴν ἣ ἐνέργεια χα- 
ταλήγει " ἐπὶ δὲ τῶν ποιητικῶν τεχνῶν, χαὶ “ παυ- 

Ιά 

τέλος οὐδὲν, 

, -Ὁ , ζν 

σαμένης τῆς ἐνεργείας, προχείμενόν ἐστι τὸ ἔργον " 
ὡς οἰχοδομιχὴς χαὶ τεχτονιχΐῇς χαὶ χαλχευτικῆς 

καὶ ὑφαντιχῆς, χαὶ ὅσαι τοιαῦται, ἃ αἱ, χἂν μὴ 

παρῇ ὃ τεχνίτης, ἱκανῶς ἐν ἑαυταῖς τοὺς τεχνιχοὺς 
λόγους ἐμφαίνουσι, χαὶ ἔξεστί σοι θαυμάσαι τὸν 

οἰκοδόμον ἀπὸ τοῦ ἔργου, καὶ τὸν χαλχέα χαὶ 
Χ ΄ ᾿Ξ" - τὸν ὑφάντην. Ἵνα οὖν δειχθῇ ὅτι ὃ κόσμος τεχνι- ἢ 
κα Δ 

χόν ἐστι χατασχεύασμα, προχείμενον πᾶσιν εἷς 
, τ τ 

θεωρίαν, ὥστε δι’ αὐτοῦ τὴν τοῦ ποιήσαντος αὖ-- 

τὸν σοφίαν ἐπιγινώσχεσθαι, οὐχ 
ΕῚ , Ων “ τ-ῳι͵᾽.:Ὁ ᾿ 

ἐχρήσατο ὃ σοφὸς Μωῦσῆς περὶ 
3 - - 32 4 μξ 3. 

πεν, Ἔν ἀρχῇ ἐποίησεν οὐχὶ 

“' - 

ἄλλῃ τινὶ φωνὴ 
τ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ “ εἰ- 
51 ἐνήργησεν, οὐδὲ 

ἃ (οἄοχ (οιηθεῖ. οἵπὶ 4}115 8ὲχ Νῖββ. εἴ ουτῃ δ1- 

τίοπα Βα511. μέσα : 0] 5 Ρ}]6α5. ψε]τὰ μέρη. ἘΠΊ 

Ῥατγῖβ. μέσον. Ηοο ἴρ80 'ἰπ ἰοθοὸ (91. βθοιπᾶι χαὶ 
τελευταῖαι.. ((ο15]. ῬΥΪπιιι5 τέλη. 

» είθυοβ {πᾶΐπον ΠΥΡῚ ἑρυμηνευτῶν. ΑἸΤὰ5 Οοάοχ τῶν 
ἑρμιηνευόντων. ἘΑΊΕ εἴ ἄπο Μί55. ἑρμηνέων. ἈςΠ]απὶ 

Ἰηπϊοαΐ ΒΆΚ1Π1ιι5, ΠῚ ὁχ ΗΘΧΑΡ]15 ἀἸξοίπηιι5, οἵ οχ Ηϊο- 
τΌργΎτηο [.1}Ὁ. φαοϑι. ΗοΡγαΐο. ἴῃ (ἀοπθβίμ, ἰπἸῖο. το 

βαπέ γοῦθα ΑΠ πα], ἐν κεφαλαίῳ ἔκτισεν ὁ Θεὸς σὺν τὸν 

οὐρανὸν, καὶ σὺν τὴν γῆν. 7 σαρϊζιῖο οΥεανῖξ 7)εῖι5 οω-- 

{ιν δἰ δ πὶ. ΑΥὙΑΘΤΟΒΙτι5., τιῦ 11 στη]ΐα, ἰΐὰ Πδς 

ἃ ΒΑ51Π10 πηιιϊππαΐαβ εβδὲ. Ἐ7ΠῈ5 Πδοο βιιπΐ ῃ Ἠοχαδηι. Ρ. 
8, πππ|. 16 : 7)επίφιιδ, ἱπεμαῖξ, αἰϊὶ αἰχενινι, ἐν χες 

φαλοαίω, ψιιαδὲ ἐπ ὁαρίίε, {μο οἰϑηϊβοαξιω", ἐπ διενὶ 

εἰ ἱπ δαΐϑιο πιοπιθηΐο,, διιτληια Ορδι αἰϊοπὶς ἱπιρίεία. 

Ηδο Αφια τπϊεγργοίαϊο, ὧν οαρί(αϊο,, ἧπ διιπιτια, 

ΠΟῚ ῬΔΙ1ΠῚ ὁΡ᾿μΐοΩ ἴαγοι Απριιδί 1, «αἰ 110, 4 

ΟΡτ5. ΔΡΓ5. Ὁ ΠΠ ρα ΠῚ], [ἈΡΡΊσΔ ΠῚ, δχοιάθπάϊ, .. , 

[ΟΧθϊ, δὲ ΔἸ] Ἰ1 (ΠᾺΡ ΕΙΠΊΟἸΙΠ (16. ἈΡΠΤΠ]Ὴ 6715 

ΘΘΠΘΥΪΒ : {π|80 ΔΡΕΠΟΘ νοὶ] ἀρβθηΐθ ἀρτιΠ46 1η 561- 

Ρ515 Οατιϑὰ8. 50] θυ [85 ἃ6 1Π6π|5ιγ1]ὰ5 θα ΠΙθθηϊ: ΡῸ- 
[6561|6 8 ΠΟΔΊ ΟΥΘΠῚ ΘΟΓ ΑΓ ΠΤΉΓ16 οἱ ἰθχΟυ οι ροϑὲ 
ΟΡτι5 Δ γα} 1. ῬΥΟΪΠ646 τι πηι Πτπ|5 ΘΠ ΟΠ 5 ΡΘΕ 

6556. ΑΡΓΠΟΙ4}15 ϑἰσπιοῖπι να, ΟΠΊΠΙθτι5 δα σοηΐίθιη-- 

Ὀ]αοπθηι ρΡοροβίΐα, δά60 τιῖ θ 61 Τρϑῖιη σοΠα ο-- 

Γ15. 6] 15 58 ΡΙΘ ΠΕ ἃ σΟς ΠΟβοδ ἔτι, ΠΟΙ 4118 {||} νΟΟ 6 
ΒΔ ΡΙΘΠη5. ΜΙΟΥΒ65 τιϑῖ15 δϑί, ἀτπιπὶ 46 60 56 ἸΠΟΠΘΙΙ 

Πα θτ1: 5εα αἰχιῖ : {πὶ ρτϊτπιοίρίο ζθοῖζ. ΟΠ ατιΐθ μι 

ἄς ἀεπαβὶ δα Ππ|ϊ., σἂρ. 38 οοπίοπατς ογθαΐα θβ556 

ΟΠ Τὰ 5᾽ τ. }, δὲ απὸ οοάοιη 6 πιοιηθπΐο. ΕἸάθπι ἔα- 

γε οἷ θχρῃοαίϊο ΒΆ51Π1, τουτέστιν, ἀθρόως χαὶ ἐν ὀλίγῳ, 

πος ες, ϑδιιδίίο εὲ ὕγενὶ, αὐτὶ 51 πηᾶν15, αοουναίζίπι δὲ 

ὀγενὶ. Τιοσα Ῥγαξ, ππιπι. 21. 

ς Αμθααϊ ἄπο ΠΥ] δὲ ΘΠ παυσαμένης. ΑἸ Ξορίοπι 

παυσαμένων. Το ὰ. αἰρατη 6 Δα ΠΉΪΠ Ρόβδα ἂγ- 

1 ΓΔ ΠΏ... 

ἃ ἘΔ4ΠῚ οἕ ἄπο Νί55. αἷς, τη416. ΒἈπυβιι5 ἄπο Μ55. ἅ, 

ποῖ τη 6}1π|5, Αἱ ΒΟρῚΪ βθοιηάτι5 οὕ Β6Ρ ΕΠ ππτ|5 οαπα πΐγο- 

{π6 (0151. αἵ, ορίζο. Νοο 1ξὰ πλα]ῖο Ροϑὲ, Ὁ] ἴῃ 

ἴῃ βα1|5 Ἰοσίτιν ἔξεστί σε, ἴπ οοἴο ΟΟαΠΟΙΡιιβ βου ρἴαμη 

Ἰηνθηΐπηι5 ἔξεστί σο!. 

ε Ἐδιο Βαβὶ]. οἵ πὰὰ} 1 Ν55. ἀλλ᾽ εἶπεν. ἘΔ Ρὰ- 

γἱβ. ἀλλ᾽ εἰπεῖν. Μοχ Μί58. μ᾽ ουῖιιο οπηπιο5 οὐχί. ΕΘΤῚ 

οὐχ ἐνήργησεν. 



ἘΠοπγοπία 
᾿πίθγ 50 Ρετ- 

τ ιϑοθηςΣ 

10 5... ΒΑΡ ΟἸΕΒΑΒΕΙ ΠΑΡΡΑΡΟΓσ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

αἰχηξ, Ορϑυδ 5 δϑί, απ Ἰῃουιηανῖ, 5σοὰ Ζεοῖ!. Ἐὺ 

418 ΘΟΙΏΡΙ]τΓ65. ΘΟΥ ΠῚ (|| Ττ Πα τιμὴ ἃ} Φοίθ ΠΟ 
τηἃ Οἴ1Π} Π)60 δχϑιϑίθυο Ομ  ΠδΠ ϑηΐ, 40 ρ50 α-- 
ΟἴπιΠ) 6556. ΠΘΟΠΔ]18ΠῚ ΘΟΠΟΘΘΒΘΡΠΐ : 5641 ΘΙΙΠῚ 

ῬΘΡ 56, {πιᾶ5] δβϑδϑΐ ροίθῃηϊα ᾿ρ511|5 δά πιπη ΟΡ ΔΓ 

ἀαεοάαμ, {πᾶάδπι γῈ1 ΓΙῸ Π6 511} 5{{{|556. [ἢ ν- 

ΤΏΔΥΙΠΕ : οἵ {τα σατιϑὰπη 4] 46} ᾿ρ5ῖ115 ΠΘιι ΠῚ 
6556 ἔα θη }", 564 οατιβᾶ Π] ΠῸΠ νΟ] ΙΑ ΥἾ ΠῚ : Ρ6Ὶ-- 
Ἰη616΄ ἴαιιθ σΟΡΡ 15 τιη}}0}88 ; ἅτις γῈ5. {π|26 {ΠΠπ|πη]-- 

Πᾶξ, 5ΡΙΘ ΠΟΥ ]5 οατιϑᾶ Θϑ ; ΘΥΓΟΥ ΠῚ ΘΟΥ ΤΟ 6] θη η 4] 
ΘΟΥΘΘη5 ῬΓΟΡΠοία,, μος δοσυγαΐο γϑυθουιτῃ 46- 
Ιϑοῖπι τιδιιθ δϑί, ἀἸοθη5 : {πὶ ργίπιοὶρίο {οὶ ΤΠ οι. 

ΝΘ 14 Πρϑιιηι ἴῃ οδτιϑὰ [Ἐξ οἵ οϑϑδθὶ : 5ϑα τὶ 
Βοπιι5 ἴδοι: φυοά πΠ]|6 δϑὲ : οΠ βαρίθπϑ, {ποά 
ῬΌΠΟΠΘΡ  Πητ1Π δὲ : {11 ροΐθη5, “το τη ΧΙ ΠΤ 

65. ΝΠ) οβίθπα!ς ΠῚ ἀΡ ΕΠ Ποθπὶ τἀ πίτι πη ΠῸΠ γ6- 
ΕἾ ΟΠ. 111} 511} 0514 Π 118} ᾿ην ἀθηίθπι, οἱ ραν οβ 
51 Πρτι]85 1Πῖ6ι᾽ 586 ΘΟ σ ΘΠ Δ Πἴ6Π), ΘΠ Θπ θη τι6 

{{Π1Ψ ΘΡΒΊ1ΠῚ ΠΉΠΠ (11) ΘΟ ΠΟΟΡ 61 510] οἴ σΟΠΒΟΠΙΙΠῚ 
αἴστιιθ ΘΟ ΠΟΙ Ππτιη}. {πὶ ρτίποῖρίο [δοῖϊ ])δτις οἰοἴμτη 

οἱ {ογΓάτη. ἘΣΧΊΡΘΠῚἾ5 ἀπο τι5 5 σον οὐ 5 το-- 
{{π|5 5115 ΠΕῚΔ 1, ο65 10 {αι ἄθπ ἐγ τι 6 5 ΟΥ ἔπι5 ρΓθ- 

ΓΟΡΑΠ ἈΠ : ἰθυ ΓΔ ΠῚ γΘΙῸ ΟΥ̓ ΘῚΠΘ βθοιιπ Δ Π} 6556 

Ἀ5ΓΓΘΠ5. 51 4016 ΔΘ 1 1η ᾿5{15 πη πιπὶ οϑὲ, 14 

{ἘΠ π|6 τιπὰ ΟἸΠ ᾿ρ515 ΠῚ} 115 (ἀσππτη δϑῖ. Οτιαιη}Ὁ-- 

γΘ ΠῚ} ΘΕ Ιη51] (6 γ ] {15 ΘΙ ΘΠ]  Π 115, ἰσηθ, ἃ πιὰ δὲ 
ΔΘΙῸ Π1Π1] ἀἸ ΧΟΡ, τπτ6 [Δ ΠΠ6Π ΟΠ ΠΪὰ ἱπ ΟΠ Π  θτ15 

ΡΥΪΠλτ ΠῚ ΡΟ χία [τ||556 ΡΓῸ ἔπὰ βοξου τα ᾿ητ6]]Π1σο; 

αἴθ Δ460 Δ πιΔ 1, ΔΘΡΘΠΊΖτ6 δὲ Ἰσηθηη 1Π ἴδ γὰ 

ΓΘΡΘΡ ΠΡ Ι15. 65. ΝᾺ ΠῚ 6Χχ ἰδ ρι ἀ!ρτι5 «π] ἀθη ἸσηΪ5 
ΘΧΘΠΠ : 6Χ ἔουΓῸ συ θγῸ, σ“τιοί ᾿Ρ511ΠῈ ΘΟ ϊα ΠῚ 6 [θυ ἃ 

ΟΥΘΊ ΠΟΘΙ ρα 1, ᾿ση]5 Δ Π Δ η5 ἴηι Αἰ ΓγΙ οἴπι θη ]- 

δ 6 50]6ξ. Τά σποσαθ μὰν [πϑυϊὲ δἀμηἶγανὶ, {π|0-- 

"040. 165 4π| 1πθϑὲ σορροΥΙΡιι5., πη ᾿ρ515. οἰἵγὰ 

ἀ θεν] Θηττιπ} ἀ6] 1 ἐθϑοαῖ : ΘΟ Π γα, δὰ ἃ {||} 115 ἀη θὰ 

ΟΡ ΑΙ 1), 5 τη] τι [Ὁγἃ5 δα ποῖ δῖ, ἀροαπιαῖ. 

ΘΠ] ϑ ΓΔ ηΐ Δι 6 1 ̓ ιΓΘΟΓΙΠ [5501 65 Δ6π|6 ηᾶ-- 

{Δ ΠῚ ἴθ Υ 88 1Π 5118} 6556 : {π|η εἰ Δ6}}5 ΠΑΡ ΔΠῚ 

ΓΤῈὰ πἴογαας Τ)ιο. 6Ὲ Δ} ποῖ ραποὶ. ἘΔΙΕο ΒΑ51]. 

οὐπ ποϑβίτα ΘΠ οης ῬαγΊ5. παρ᾽ αὐτῷ. 

8 Ἀδρ. Ῥυϊπητβ οὐχὶ αὐτῷ τούτῳ. ΒΕΙΤαὶ Ν55. οἱ 

δα αὐτὸ τοῦτο, ποι ἰεϊίρδιιη ἐπ οαπδα {μι σι" 65-- 

δεῖ, Ποο δϑἴ, ΠΟ ΓῸ5 οἴδοᾶ, ΠΟΙ Γ68 σοδοίδ, ΠΟΙ ΤῸΝ 

᾿πνῖτα οἵ γον ψο]πίαϊθην ἀσθηβ ἰπ σαιιβα ἔα], σαν 

ταϊπἄτπι5 Ἔχβιιςονιε, Ηος Ἰσίξαν ἀἸοῖς Βασ] ας, Πδαπὰ 

ΠΟΙ ἅθεγθ, δἴαιθ σουῦρογὰ ορᾶραᾶ διΐ Ποῖα. ἸΝατα 
ΘΟΥΡ 5 ορϑοιπὶ το ποῖ} τη γάτη νἱ αὔζιιθ ποοοβϑῖ- 

ἰαΐα, πθὸ ΠΡΟγΊιι5. στὶς ΘοΥΡι5 ᾿ποϊάπιτη : Πουβ σετῸ 

ΟΠλπῖα παΐτ σομἤοΙς οἱ τοϊαπίαϊο. Πα, ἐποίησεν ὡς 

ἀγαθός οἴο., 1 δοῖξ ἐαπιχιαπε Ῥοπῖις τιτϊἶ6 εἴς., «110 

τηοάο εἴ 1π|6}]6χ1{ οἱ ἱπίογργεΐαςιβ οδὲ Επβίαι 5. Π- 

Ἰ1ιι5. 510} 1ΟἸπητι5. γευρθὰ : ὅοπ δαϊιδαπι ρίζες, τι 

Α 

,ὔ 

ὑπέστησεν, ἀλλὰ ᾿Εποίησεν. Καὶ χαθότι πολλοὶ 
-  Ι͂ΨΕΞ3 ἕίω, Ε͵ή 5. -Ὡ “-“ 

τῶν φαντασθέντων συνυπάρχειν ἐξ ἀϊδίου τῷ Θεῷ 
τὸν χόσμον᾽, οὐχὶ γεγενῆσθαι παρ᾽ ἢ αὐτοῦ συνε- 

, ΕῚ 3 ς αὐ - “ Ὁ Ν ΄ χώρησαν, ἀλλ᾽ οἱονεὶ ἀποσχίασμα τῆς δυνάμεως 
αὐτοῦ ὄντα αὐτομάτως παρυποστῆναι" χαὶ αἴτιον 

Ὁ “τ Ἁ ΝΜ 

μὲν αὐτοῦ ὁμολογοῦσι τὸν Θεὸν, αἴτιον δὲ ἀπροαι- 
τ τ Ἁ -- τ ’ὔ 

ρέτως, ὡς τῆς σχιᾶς τὸ σῶμα, καὶ τῆς λαμπηδόνος 
᾿" εὐ ΄ 

τὸ ἀπαυγάζον " τὴν οὖν τοιαύτην ἀπάτην ἐπανορ- 
΄ “- Ἵ -- 

θούμενος ὃ προφήτης, τῇ ἀχριδεία ταύτη τῶν 
Ξ ΄ ις , 3. ὧν Ἔ δὸς Χο Ὁ ᾿ ν ὃ ῥημάτων ἐχρήσατο εἰπὼν, Ἔν ἀρχῇ ἐποίησε 

, 5.Ἃ ᾽ν τ ἊΣ ἐδ ἐπ ΄ Θεός. Οὐχὶ 5 αὐτὸ τοῦτο τὴν αἰτίαν τοῦ εἶναι παρέ- 
.} " Ὁ “ ἂν" " Ἧ Ἁ ὥ - 

σχεν, ἀλλ᾽ ἐποίησεν ὡς ἀγαθὸς τὸ χρήσιμον, ὡς 
εἶ 

σοφὸς, τὸ χάλλιστον, ὡς δυνατὸς, τὸ μέγιστον. 

“ Μόνον γὰρ οὐχὶ τεχνίτην σοι ἔδειξεν ἐμόεδηκότα 
ων δι, "εν -Ὁ .: ᾿ »λ 2 "Α͂ Ζ τῇ οὐσίᾳ τῶν ὅλων, χαὶ τὰ χαθ᾽ ἕχαστον μέρη 

, ͵ 

Ἁ “' "Ὗ» Α Ν τω. ΄, 

πρὸς ἄλληλα δυναρμόζοντα, χαὶ τὸ πᾶν διλόλογον 
- 

ἑαυτῷ καὶ σύμφωνον χαὶ ἐναρμονίως ἔχον ἀποτε- 
-ῳ -- ᾿ ἢ ᾿ 

λοῦντα. ᾽᾿Ἂν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν. Ἔχ δύο " τῶν ἄκρων τοῦ παντὸς τὴν 
[τ α ᾿ [4 Ἢ - ἢ ΕῚ - - 

ὕπαρξιν παρηνίξατο, τῷ μὲν οὐρανῷ τὰ πρεσόεῖα 
Ὁ ΠῚ Α "ἢ -ν ,ὔ 

τῆς γενέσεως ἀποδοὺς, τὴν δὲ γῆν δευτερεύειν 
- ᾿ ᾿Ὶ Ν , 

φάμενος τῇ ὑπάρξει. 5“ Πάντως δὲ χαὶ εἴ τι τού- 
"» ,ὔ σ, μ᾿ τῶν μέσον, συναπεγενήθη τοῖς πέρασιν. “Ὥστε χἂν 

Α -ὉὋὉ-Ὀ , ᾿, ῖ “σὰ 

υνηδὲν εἴπῃ περὶ τῶν στοιχείων, πυρὸς, καὶ ὕδα- 
Ἂ ᾿ “- } -Ὡ ΄ 

τος, χαὶ ἀέρος, ἀλλὰ σὺ τῇ παρὰ σαυτοῦ συνέσει 
-“ - ΄ 

νόει, πρῶτον μὲν ὅτι πάντα ἐν πᾶσι μέμιχται, 
, " ,ὔ ᾿ » 

καὶ ἐν γῇ εὑρήσεις χαὶ ὕδωρ, καὶ ἀέρα, χαὶ πῦρ, 
τω 

εἴγε ἐκ λίθων μὲν πῦρ ἐξάλλεται, ἐχ σιδήρου δὲ, 
ΟΞ ὦ ΒΕ 

ὃς καὶ αὐτὸς ἀπὸ γῆς ἔχει τὴν γένεσιν, πῦρ ἄφθο- 
ἃ ΄ ΕῚ , [ Ψεσι πέφυχεν ἀπολάμπειν. Ὃ 

- ἥ 

νον ἐν ταῖς παρατριίῳ 
Α , »γ : δ 5» Υ ᾿Ὶ ΦΑΣ ΄ ἘΞ 

χαὶ θαυμάσαι ἀξιον, πῶς ἐν μὲν τοῖς σώμασιν 
-Ὁ 7 ᾿ 

05 ἀθλαθῶς ἐμφωλεύει " προχληθὲν ὃ- ΠῚ ἽΓΒΕΒΡ τα ὑπάρχον τ 
» -Ὁ Ἷ, 

δὲ ἐπὶ τὸ ἔξω, δαπανητικόν ἐστι τῶν φυλασσόν-- 
2 - ῳ ᾿ς 

“εἰ , Ἷ 

των τέως. Τὴν δὲ τοῦ ὕδατος φύσιν ἐνυπάρχουσαν 
ῃ 

αδι ἀήτα 5 δι τὰ “52 
τῇ γῇ οἱ φρεωρύχοι δεικνύουσι" χαὶ τὴν τοῦ ἀέρος 

Ἵ τ Υ Ξ- ᾿ " 
οἱ ἀπὸ νενοτισμένης αὐτῆς ἀτμοὶ ὑπὸ ἡλίου θαλ- 

ΕΣ ᾿Ξ Ἁ τι 

οθείσης ἀναπεμπόμενοι. "Ἕπειτα μέντοι χαὶ εἶ 
᾿" λ 

ύσει τὸν ἄνω τόπον ὃ οὐρανὸς ἐπέχει, ἣ δὲ γῇ Ὁ 

ἐδ5θὲ δοίμπι, δϑεῖ {εοῖξ τιὶ ότι τεξίϊετη. ΑΥ̓͂ ὈΥΟβὶτι5 

Ῥᾶφ. 9, ππηϊ. 18, πππο εππηἤθπη ΒαΒΠἶ Ἰοσυχη 5ῖο 

Ἔχργεβδιί : ὅἴοσπ εχξ ψμῖα διεΐνεσσε ζδοῖῖ, ποθ εἰϊαϊ 

ψιιῖα σαιιδαπε πιιίιεῖο, τι 655εΐ, ργεθδιῖ: σε ἤεοῖξ ψιιασὲ 

δοόπιις ψιιοεῖ (ον δὲ τιιἴϊε. (ἀστεσα Τιαἴϊπῖ5 Ιοπρο ργδβίαγα 
ΠΟΠΊΟ, ΟΡΙΠΟΙ,, πο υἱάοδι. [14ς Μαναπι Αἀάεηάα.1 

Α 61 μονονουχὶ γάρ. Αἴ Μί55. ποη ῥαποὶ πὲ ἴῃ οοπ-- 
ταχέα. ΠΡιἄοπὶ τπιπτι5 Οοάοχ εἰσδεθηχότα. Βα Ριη46 (01. 

ῬΓΙΠλι5 τὰ χαθέχαστα. ᾿ 

»ΈΝΜΙΠο Β45:}. τῶν ἀρχῶν, εα ἄποῦτι5 ρνἱποίριϊε. 
ΤΡΙἄθμη Δ55. τοῦ παντός. ΤΠ οϑὲ ἁυεϊου]ι τὰ σα] σαι ]5. 

ς Απεχαὶ ΠΡτὶ πάντως δέ. ἙΔΙΠο Ῥανῖβ. παντὸς δέ. 

ἃ ψρίογοβ ἄπο ΠΡ] ἐνυπάρχον. ΑΠΙΖιΙαπίο Ροβί 885. 

ΠΟΠΏΜΠΠ} ἐπὶ τὰ ἔξω. 



ΙΝ ΠΕΧΑΈΜΕΒΟΝ 

Ν ’ὔ ᾽ τὸ χατώτατον ἐστι διότι ἐπὶ μὲν τὸν οὐρανὸν τὰ 
ΣΡ ΣΣ ΕΕΕΞΘΙ͂Σ φὸ ἘΠῚ ΤΌΣ ΓΤ κοῦφα φέρεται, ἐπὶ δὲ τὴν γὴν τὰ βαρέα πέφυχε 
χαταῤῥέπειν, ἐναντιώτατα δὲ ἀλλήλοις, τὸ ἄνω 

λ - - 

χαὶ τὸ κάτω" ὃ τῶν πλεῖστον διεστώτων χατὰ 
,ὔ 

τὰν φύσιν ἐπιμνησθεὶς, χαὶ τὰ τὴν μέσην τούτοις 
5 “2 τῷὰὦω ᾿τὩὉὉῃ 

ἐχπληροῦντα χώραν συνεχδοχιχῶς παρεσήμανεν. 
“Ὁ ζι λον, Ἄ - ΟῚ -: 3 Ζ στε μὴ “ζήτει τὴν τῶν καθ᾽ ἕχαστον ἐπεξήγησιν, 

λ Χ 7 ΡΟ ἀλλὰ τὰ σιωπηθέντα νόει διὰ τῶν δηλωθέντων. 

3 δὴ. - ΡῚ ᾽ Ἁ 

Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 
-Ὁ «ες ᾿Ὶ τ , ΕΣ - 

γῆν. Ἢ περὶ τῆς οὐσίας ἔρευνα ἑκάστου τῶν ὄντων, 
Ὁ -- Υ ’ὔ - - 

ἢ τῶν χατὰ θεωρίαν ὑποπιπτόντων ἡμῖν, ἢ τῶν προ- 
᾿ -Ὁ Ὁ 

χειμένων ἡμῶν τῇ αἰσθήσει, μακρὸν χαὶ ἀπηρτημένον 
ἢ 5 , -τ - 

λόγον ἐπεισάγει τῇ ἐξηγήσει, ὡς πλείονας ἐν τῇ περὶ 
-» ͵ὔ 

τοῦ προύλήματος τούτου σχέψει χαταναλίσχεσθαι 
Ψ, Ὁ - « Ὁ 

λόγους τῶν λοιπῶν, ὅσα ἐνδέχεται ῥηθῆναι περὶ ἑχά- 
ΡῈ τ ΄ Ἢ ε ν Νὰ 7, 

στοῦ τῶν ζητουμένων" ἦ πρὸς τὸ, μηδὲ προύργου τι 
5 32 Α φω τῇ δΝ Σ , Ξ' μὰ Ά ᾿ ν Ὁ εἰναι εἰς τὴν τῆς ᾿Εχχλησίας οἰκοδομὴν τὸ περὶ ταῦτα 

χατασχολεῖσθαι. ᾿Αλλὰ περὶ μὲν τῆς οὐσίας τοῦ οὖρα- 
ΠΡ) , - μὴ .- 3 νοῦ ἀρχούμεθα τοῖς παρὰ τοῦ Ἡσαΐου εἰρημένοις " ὃς 

-" ,ὔ - πω ῸὉ 

ἐν ἰδιωτιχοῖς δήμασιν ἱκανὴν ἡμῖν τῆς φύσεως αὐτοῦ 
ἘΠῚ ὃ ΄ - ΑΕ , 2 ’ « » ᾿ τὴν διάνοιαν ἐνεποίησεν, εἰπών: Ὃ στερεώσας τὸν 

Ἀ ᾿ 9 
οὐρανὸν ὡσεὶ καπνόν’ τουτέστι, λεπτὴν φύσιν χαὶ οὐ 

δ Α “ ΧΑ Ὁ - 
στερεὰν οὐδὲ παχεῖαν εἰς τὴν τοῦ οὐρανοῦ σύστασιν 

» , ον ᾿ - ΄ ΔῊΝ 1 Ἀν ρος ἢ ἅ οὐσιώσας. Καὶ περὶ τοῦ σχήματος δὲ ἱκανὰ ἡμῖν τὰ 
φω 4 Ὁ 

παρ᾽ αὐτοῦ, εἰπόντος ἐν δοξολογία Θεοῦ - Ὃ στήσας 
εἶ τ ᾿ « ᾿Ὶ , [2 Ὁ} ὡ  ϑλ ᾿ Ὁ Χ 

τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ χαμάραν. ἃ αὐτὰ δὲ ταῦτα χαὶ 
. το Ὁ Ψ -» 

περὶ τῆς γῆς ὅ συμδουλεύωμεν ἑαυτοῖς, μὴ πολυ-- 
κ"ν - ᾿ 

πραγυινεῖν αὐτῆς τὴν οὐσίαν ἥτις ποτέ ἐστι, μηδὲ 
, » - 

χατατρίόεσθαι τοῖς λογισμοῖς αὐτὸ τὸ ὑποχείμενον 
5 Ὡ ΝᾺ - 

ἐχζητοῦντας, μηδὲ ζητεῖν τινα φύσιν ἔρημον ποιο- 
τ ἢ -“ ες Ἔ 

τήτων, ἄποιον ὑπάρχουσαν τῷ ἑαυτῆς λόγῳ, ἀλλ᾽ 
- 
τ 

εὖ εἰδέναι, ὅτι πάντα τὰ περὶ αὐτὴν θεωρούμενα 

εἰς τὸν τοῦ εἶναι κατατέταχται λόγον, συμπληρωτιχὰ 
τῆς οὐσίας ὑπάρχοντα. Ἐϊΐς οὐδὲν γὰρ χαταλήζξεις, 

ἑχάστην τῶν ἐνυπαρχουσῶν αὐτῇ ποιοτήτων ὕπεξαι- 

ρεῖσθαι τῷ λόγῳ πειρώμενος. ᾿Εὰν γὰρ ἀποστήσῃς 
τὸ μέλαν, τὸ ψυχρὸν, τὸ βαρὺ, τὸ πυχνὸν, τὰς χατὰ 
γεῦσιν ἐνυπαρχούσας αὐτῇ ποιότητας, ἢ εἴ τινες 

ἄλλαι περὶ αὐτὴν θεωροῦνται, οὐδὲν “ ἔσται τὸ 

6 ΤῊΡΥΙ Απρ]οὶ οασὰ (Ο]Ρ. ρῥυίπιο οἵ οπὶ Βορ. 

βοχίο ζητεῖν.... νοεῖν. Αἕ αξϊογάιθ Τ)6. στη (015]. 

Ῥτῖπιο εἴ οἴη 8}115 φυμθιιβάδηη Νῖ55. γα] σαΐδτη ποίαν 
Ἰοοιϊοπθηι : οἷ ᾿ἰΘΟΙΟΗΙ ψοίτβ Ἰῃ ον ῬΓο5. Επιβία! Πῖτι5 
ἴανεῦ : οπ ΘΓ 80 φιζθραβ, ἸΆ ΖΑ , εἶδ οἰγι σεῖς γαιῖο- 
γθηςν τ 56εἰ {ϊα ψιιοίιιθ χε δἰἰεηίῖο δον ίρτιρα ργοίον- 

ἐϊ, δα Πιῖ5, ψιιεΒ γϑίαϊα 5διιπί, ἀερενὶς αἀνον 66. 

Οὐά!οε5 ΠΟπΠ11}} πρὸς τῷ. ΑἸΗ οὐιπὶ ε(115 πρὸς τό. 

ἩΟΜΙΙ,. 1. Ε 

[ΟΡ 8 ἴΏ 6556. ΟΡ Δ Πΐ ΘΠ 5585. 1185. 5151} 6 
ἴθγγαὰ πυπηροΐαϊα οἱ ἃ 5016 οα]οίφοϊα θὰ μα] 065. 

Ῥοῖη 6 οἵη Οϑο τιΠὶ Πδ τ} ἸΟΟΊΙΠῚ 5. ΠΡ ΘΓ Π 1} ΟΟοιι- 
Ροῖ, [θυ γ6γῸ 1π|{π|ἃ 510 : ΖΌΡΡ6 [Θυιιπίτιν ἴῃ οῶ-- 

Τὰ η Ἰον]ὰ ; σαν ]ὰ ὙΘΡῸ ΘΧ 56 γϑροτπΐ [ἢ [ΘΥΡΔΠῚ . 

ΟὈΠΊ(ΙΘ ΤΠ ΧΙ Π16 ΘΟΠ ΓΑ ]ὰ 51Π| 1Π [61 56 5 ΘΠ 

οὐ 1Π|ΘΥΠΊΠῈ ; {|| ΓΘΥΊΙ ΟΠ Ἴ551Π16 ἸΠΤΘΡ 586 Πδία ἃ 

Αἰγ θυ θα τη τη ΘΠ ΠΟΙ ἴδοϊῖ, οἰ πη θὰ 4125 γ6- 

ΘΊΟΠΘΙῚ ΠηΘ ἴλη} ἴῃ ἢἰ5 ΧΡ] θηΐ, Δοθυ ΔΈ} 55 η1- 

ἤσαν. Οἴᾶγ 6. ΠΘ 51: ΠΡ ΠΟΥ ΠῚ ΘΧ || 5. ΠΆΡΓΡΔΙΟ- 

ποθι; 564 δὰ 41 51Πἴ 51:16 Π|10 Ῥυδοϊουϊία, ΡῈΥ Θὰ 

{πΦ ἱπάϊοαξα σαπξ ΤΠ 06] Π1|σ6.Ψ 
8. 1π ργϊποῖρίο [δοῖι 7) 6ιι5 συοἰπιη οἱ ἐθυτ απι. Τη- 

4αίβιεο {186 46 51 Π Ὁ]. ΠῚ ΓΘΥΊΠΠ Θϑϑθη τὰ [θυ , 
Β'ν 8. ΘΑΓΠῚ ({τ|28. 5110 ΠΟΒΈΓΑ ΠῚ ΘΟΠΤΘΙΙ Ρ]ΔΙΙΟΠ ΘΠ. 

οαάτιηΐ, 5ἴν 6 ΘΑΥΊΠῊ {{π|88 ΠΟΒΕΓ15 56 Π51 0115 ΟὈ] οι η- 
[ὰ}» 56 ΠΊΟΠΘΠῚ ΟΠ ΡΊΙΠΙ Οἵ ΘΧΟΌ ΓΘ ΘΙ [ἢ ΠΟΘ ΕΓΔ ΠῚ 

Ἰπ θυ ργοϊδ Ποηθτα ἱπάποογοῖ., φαδηάἀοσα!άθηι. πὶ 
ἰὸς ΡγΟΙομηαΐθ οχροηάθπάο νευρὰ μἱτγὰ 1Π811- 

πιοη δ Θϑϑοπὶ {πᾶ} ἴπ γῸΠ 415, 486 (6 51Π611}15 

4ι855115 ἀἰοὶ ροβϑαης. Ῥγρίθγθα Παιιά ορθῦδ ᾿γο- 

ἔπι ἔπουῖς αὐ ἘσοΙ ϑῖοθ ΠΟ ΟΠ 6 πὶ 1Π ἢ15 [6 Πη-- 

ΡῸ5 [ΟΓΘΓΘ. Ὑ ΘΓ ΈΠῚ ΟἰΡοὰ Ο26}1 Θ55Θ Π ΕΔ} 58 {15 ΠΟ]5 

βιηΐ δὰ 416 ἀἸοῖα διιπὶ ἃ ἔϑαϊα, 41ὶ γα] σαν θιι5 

γΘΥΡΙ5 Πα 86 ᾿ρ511|5 σΟσ ΠΙ ΠΠΟΠ ΘΙ 58{ΠΟ0]Θη θυ πο- 

5 ᾿πἀτἀ1τ, ἄσπῃ ἀϊχῖι: Ομ βσπιαυϊέ οσιοἰταη “αὶ 

{πιπιῖίνι, ἴτος δϑῖ, {π| ΓΘ Πτι6 1, ὨΘῊ 50] 1481 ΠΘΩτῚ6 

ΟΥ̓Άβϑᾶτη ΠδίπγΔ ΠῚ, δά σοπϑε ππϑη ἤδη Ο26}] 51}- 

βία π πὶ σοηἤἸ41|. 6 ἤστνα 4αοίι6. βα!Ποπιηΐ 
ΠΟΡῚ5. 4π|26 ἴρ56 ἴῃ οὶ ϑ]ἱον ποαϊίοπο αἰχὶξ : Ομ 

σἰαἰιῖ οσεὐἶπιτη, οἰ οι σαηιοῦαπι. (φοῖουτι ἢ ἤδθο θὰ- 

ἄδπῃ εὖ ἀδ ἔθυγὰ ΠΟῚ5 [051] 5:18 468 Π1115 5 τι Π6 4πᾶ- 

115 [πη θη οἱ ἵ 6715 5 ϑἴδη τα, ΟΠ ἼΟ51π|5 ῬΘΥ ΒΟΥ ι-- 

[6 ΠῚ1Π᾽, ΠΟΩῈΘ ἴῃ 5] 6 οῖο ΡΟΥΘ Π 40 γα! οοηᾶ- 

οπθ ἀείαι σθγητ : ΠΟΘ. Πα ΠΡ ἢ (ἈΠ ΙΔ. 

«πα ΔΈ} 115. ἀοϑαταΐαμι, οἵ {πδ!τατιιη} 51 Πρ 51π|5 

ΘΟΠ Ἰ ΠῸΠ6 ΘΧρθυ ἴθ μι ΘΧΖΌΪ Δ ΠΊΤΙ5 : 564 ΡΓΌΒΘ 5οϊᾶ- 
Ὠλ115 ΟΠπηηἶὰ 4 αεθοιπ|6 ἴῃ Θὰ ΘΟ ἀθγαπίτν, δά 

Εϑ3αι.51.6 

Εξαϊ. ήο. 
22. 

᾿ρϑίτι5. δχϑίϑίθπαϊ γ ] ΟΠ 6 ΠῚ 5ρΘοανΘ , ΦΌΠ]ΡΡ}6 {{{|85 Ευτπνας 

᾿ρϑίτι8. σουηρ]θαπὲ Θβϑθηελπ). ΕΓΘΠΪΏῚ 51 {πα Πα 65 4αυὰ5 γνο- 

οαηῖ ΕΣ 

β' Πρτι45, 4π|ἃ5 ΟὈ ΓΙ Πδῖ, ΓΔΠΠΟΠΘ ΔῈ ΘΙ Θ ΘΟΠΘΙΪ5, 65 σἐαπείαίες 

ἴηι ΠΙΒΙΠὰπὶ ἀδϑιασιι5. ΝᾺΠῚ 51 ΔΠΠΟΥΘΥῚ5 ΠΙσ Ιππ61-- 
ποπ νἹά δία 

Βαβι λυ 5 8- 

Π6 1; [ἸσΤἀἸταΐθηι, σγαν!ταΐθη, ἀθηβι ἐαίθπη, οἱ 4πιἃ- ϑποδοοτο. 

« (οὗοχ (οπιβοῦ, οἵ ἀππ5 Πὰς. οαπὰ Ἀερῖο βαχίο οὗ 

οαπῃ δἀϊοπε Βα51}. συμιθουλεύομιεν. 

α Βερ. βοχίμϑ εἴ (01. Ῥυίπατιβ οὐδὲν ἔσται τὸ ὑπολειπό- 

μένον, φιοαῖ διιρε} 651, πἰμὶΐ ονῖς, 56ὰ, με] διιρεγοΡίζ. 

ΑἸΗ Μ95. οἵ δα1 οὐδὲν ἔσται τὸ ὑποχείμιενον. [4 εβὲ, αἱ 

Ἰοφιμπιηίτι" ΡΠ Π]ΟΞΟΡΙΙΙ, γεεζιινι δι ιρθ γί σι θοίκιγι. Ἐξι 

Πποάϊοσιιο πηαρτῖβ ἴα ο ΡΠ] ΟΒΟρμο5 ἀϑτίαΐα σορέθηιῖο- ὅ 
πἶθτι5 ἀιδοδίϊο, δἰζπο ΘΟΥΡΟΓΙ5 ἰουιηα Θηἐϊία5 «ιοελπι, 



Ψιιαπᾷᾶα οὶ 

π]4]0τ' εὰ- 

γἱοβιίαβ. 

20}. 38. 6. 

Ῥραὶ.γή. ἡ. 

ταν ς 5 το: 

12 5. ΒΑΡ ΟΘΕΒΑΒΕΕῈ 

ἸΠαἴο5. ἰρϑίτις δὰ σιυιβίπηηι ρου ΕἸ ΠΘηἴθ65, τι 51 {118 
ΑἸ186 ἴπ δὰ ΠΟ Πρ ΟΠ ΠΡ; 5 ΡΟΓΘΡῚΓ 51] Θοὔππι πα]- 

Ιπηϊ. ΗΙ5 ᾿σίταν Ομ 5515, πὸ {Ππ|4 σα! άθηι ̓ πυ ΡΘη- 

ἄππι τποπθο, υἱ 6] 1σοὲ ΒΡ 6 410 516ϊ [π]οϊτηθηΐο. 

Νδηι δὲ πος ρδοῖο γϑΡ ΠῚ Π6 ΤΠ]6η5 ἰΔΡΟΥΆ ΙΕ, {πιλπ- 

ἀοφιίάδμη δα σογίππη Πα] ]π|Π Π ΠΘ ΠῚ ΡΟΥΘ ΠΕΡ δὲ 

τα Ποῖ παῖ. ϑῖνθ ΘηΪτὴ ΔΘ 6 πὶ [ΔΕ ππ ἀ1Π| [ΟΡ 88 51}0- 
5 ΓΔ Γ1ΠῚ 6556 αἰ Χθυΐβ; ἈΠ σ65 {π|| ΠΘΥῚ ρΟϑ51} πὶ 

παίτινα Π10}}15 γ᾽ ἀθήτιθ ᾿π8}15 απο ΡΟ ΠάθΡῈ σοπη- 

ῬΓΘβϑα γϑη τα τι, οἵ ΠῸΠ ΡΟ ἶτι5 αΠ] ναῦται τη 66}1-- 

θὲ, ᾶπο ΤΟ] 6 ΠῚ 5110 5146 θη} ΔΕ Θ ΘΠ ., 56 1|6 

ΘΠΓΒΙ1ΠῚ ΡΘΡΡΘἴμιΟ 5106} 14 «04 Πρ58 1 σΟΠ ΡΥ ΠΗ 

ἀϊαπάθηβ. Ἀπ Ρβι1Π, 51 ἈΠ] 118 Π| ἴθΡ 68. 511] οἴδ ΠῚ 
6556 ἴδοι βἰἴαιπ6}15, ΘΠ} 510 1Π6π||0 655, {πῃ 0 

σγανο δἱ ἀθῆϑιιπη ΘΟΥΡτι5 ΠῸΠ ΡΘΠοίνΕ Δ {8}, 566 
"65 ἰοῃθθ σΊΆΥΙΟΡ ἃ ἀθΡΊΠογο παίπιγα αἰθεϊπθαῖπιν. 

Αὐἀ πὸ ᾿ρϑἴτι|5 ϑδηι ἃ 186 ἸΠγ 65 Ε15.8}015 Πα ϑ᾽ πη, ἃ0 
γα5ῖιπὶ ἀπ 118 }0 15. ΘΟ ΠᾺ ΠῚ 50 1160 δὲ ΓΘ μ [6 ΠῈ1 [Ὁ]ΟΡῸ 

ὉΠ ΕΠ ΠλττηῚ 6115 [απ άπ Ἰποππηθδΐ. 

9- Οτιοά 51] ρομδϑ δ[1π|| σΟΥ̓ ῬΕ15 6556 [θυ Γὰ σΡ ΔΎ Π15 
ἃς 50114{π|8, 40 ἴδ} πὸ δά ᾿τηὰ ἀθοϊάδε ἱπηρο- 

ἀἸδιαν ; [πὶ ἀπΙπλτπὶ ἱπα πο Γτι5 65 1Ππ|͵| Θ πὰ 4}1-- 

4{π0 8110 5ἴτη}}} ἱπά σον, {παρα ΔΙ ἔθυτιπη βαΓΓ]οῖας, 

ΠΘΟ ΘΟΥΤΊΙΘΙΕ 5ιπαῖ. ἘΠ δὶ σοπῇοιιμ 4164 1}1 511]}ν- 
5[Θ ΠΟΙ ῬΟΙΘΥΠΊτ15; ΥἸΠ 5115 6115 [ΠΟΥ 1 ΤΠΘΠ5 ΠΟ- 

δἰγα ᾿παϊνοῖ ; αἴσιθ πος τηοάο ἴῃ πῇ πῖπιπὶ «{ὰ-- 

ΘΠ}, 56 ΡῈΓ ῬΡδοῖθιν ᾿ηνθηΐα [πη αῃηθηΐα., α1ὰ 

ΓΙΓσι15 Θχοοριἰαπίθβ. ΕῈ «ππδηῖο ΙΟΠΘΊτ5 ὑΔΓΟΠΘ 

ῬΓΟΡΤΘΑΙΠηπ, [ΠΟ τ]ὰ] ὉΠ ΓΘΠἸ ΓΘ ΠΑ ἃο 51Ἐ{|]-- 
οἰθπ αὶ νἱμ οορσίπααν Τχ άπ θυ θ, {τ|86. ΤΟΤΪ 51 Π}1}] Π10]] 

ΘΕ ΡΟΓΡΟβΙίδθ. ροϑϑὶῦ ΟὈΠἾΠ. ΟΠ ΟΡΘ ΠῚ Π]ΟΑ τ} 

Πποϑάτι ΠιΘ ΠΕ ἱπηρῸΠ6 ; Π6 {πιᾶπε0 Οἱ] Οβ᾽ ἔα ΘΠ 

ἔπδη., {{| ᾿ΠΟΟΙΠΊ ΓΘ ΠΟ Π51}0111ἃ ῬΘΥΘΟΡΌΣΑΓΙΒ., Γ6- 

ἀαγριιαὶ ΤΟΡὶ βοπίθηεα : πον ἔπι ποτ ἃ} 60 
ἱπίθυ ΓΟ σου 5, δ ροτ τιο οἰτοιιὶ 6715 ΠΧ στε. 564 

οἰϑδὶ ἴῃ Ῥβα]πη5 Δ πιὰ πο Δι Ἰον]5 : ἔδο οοπῇτγ- 
πιανὶ σοἰππηιτιας 61πι5 ; νῖνη 18} {πιὰ 1Π 5110 5ἴαξιι 

ΘΟΠ δ ἴτ", ΘΟΙ ΠῚ Πὰ5 αἸοΐα5. 6556. μὰ. ΝᾺΠῚ 

"Ππὰ : ϑερον πιάτα {ιπιάανῖξ δαάπι: φαϊα αἸπια 51- 

ΘηϊΠοαΐ, ἀπιᾶπ ἃ π|88 ΠΑ 81 ἘΠΕ ΙΖτι6 ἐθ 886 6556 

τι 501 πη ἀἰγοῦϑιιβ Ραυ  Πτιπ 51{π|5, πηοίαβ, οἷο. ψιάεΐαν 

ΒαβΙΠπ5 ααὶ αἰ 811, αὐ ποι 1ἴὰ πα] πὶ ἃ τοοθπ τον - 

Βιι5 ἀΙββεπίχε. ᾿ 

» ἘΔ ὑποστόρεσθαι, οοττιρίο. Οὐάοχ ππιι5 ὕπεστο- 

οὖσθαι, οουτιρίθ «αοααο. ΑΗ {τε8 ΜΙ35. ὑπεστορέσθαι, 

ποῖ τηα]6. ἀὐ ΟΟ53. -- τεστρῶσθαι, Π16 1115. ΑἸ- 

«παμπἴο ρΡοβὲ 5ὲχ Νῖ58. ἀντέχει. ἘΔΙΕ οαπα (0]Ρ. βεοιηο 

ἀντέχχ. ϑιθῖπᾶε ἁΠΠ! {ποῖ ΝΜ55. πανταχόθεν. 

οϑ19 πἴογαας πὸ. ΟΠ 4115 {ἸΡ 5. ΟΟαποΙΡας. 

ΟἹ». βοοηάιι σεαυτῷ. Εδτο Ῥατῖβ. αὐτῷ. 

ἃ Αππᾳαϊ ἅτιο ΠΡΌΥῚ πρὸς τῷ καί. Ῥαιΐο ροβὶ (οάοχ 

τπ115 εἰς τὸ χάτω 

ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΛΕΆΘΗΙΕΡ. 

δποχείμενον. Ταῦτά τε οὖν καταλιπόντα σε, μηδὲ 
ἐχεῖνο ζητεῖν παραινῶ, ἐπὶ τίνος ἕστηκεν. Ἰ]λιγ- 

γιάσει γὰρ χαὶ οὕτως ἣ διάνοια, πρὸς οὐδὲν ὅμολο- 
γούμενον πέρας διεξιόντος τοῦ λογισμοῦ. ἀν τε γὰρ 

ἀέρα φῆς Ξ ὑπεστρῶσθαι πλάτει τῆς γῆς, ἀπορήσεις, 

πῶς ἣ μαλθακὴ καὶ πολύχενος φύσις ἄντ τέχει ὑπὸ 

τοσούτου βάρους συνθλιδομένη, ἀλλ᾽ οὐχὶ διολι- 
σθαίνει πάντοθεν τὴν συνίζησιν ὑποφεύγουσα, χαὶ 

ἀεὶ πρὸς τὸ ἄνω ὑπερχεομένη τοῦ συμπιέζοντος. 
. Πάλιν, ἐὰν ὑποθῆς “ ἑαυτῷ ὕδωρ εἶναι τὸ ὑποδεύλη.- 

μένον τῇ γῆ; χαὶ οὕτως ἔπινη δώσω; πῶς τὸ βαρὺ 

χαὶ πυχνὸν οὗ διαδύνει τοῦ ὕδατος, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς 

ἄσθενεστ τέρας φύσεις τὸ τοσοῦτον ὑπερφέρον τῷ 

βάρει χρατεῖται" 4 πρὸς τὸ χαὶ αὐτοῦ τοῦ ὕδατος τὴν 

ἕδραν ἐπιζητεῖν, χαὶ πάλιν διαπορεῖν τίνι στεγανίῷ 

χαὶ ἀντερείδοντι ὃ τελευταῖος αὐτοῦ πυθμὴν ἐπι- 

σαίνει. 

» ἕ ο-Ὁ-Ὁ᾽ -Ὁ “- Ὁ, 

Ἵν δὲ ἕτερον σῶμα τῆς γῆς ἐμιδριθέστερον ὑποθῇ 

χωλύειν τὴν γῆν πρὸς τὸ κάτω χωρεῖν, ἐνθυμη- 

θήση χἀχεῖνο ὁμοίου τινὸς δεῖσθαι τοῦ στέγοντος καὶ 
-Ὁ Ἁ τε 

μὴ ἐῶντος αὐτὸ χαταπίπτειν. Κἀν τι δυνηθῶμεν - 
᾿ 

32 
έε 
Φ 

- 

ἐχείνῳ συμπλάσαντες ὑποθεῖναι, τὸ ἐχείνου πάλιν 

τέρεισμα ὃ νοῦς ἡμῶν ἐπιζητήσει, χαὶ οὕτως εἷς δ 
αν 

"“ ἂπτ [ τειρον “ ἐχπεσούμεθα, τοῖς ἀεὶ εὑρισχομένοις βά- 
“» -«Φ » 

θροις ἕτερα πάλιν ἐπινοοῦντες. Καὶ ὅσῳ ἐπὶ πλεῖον 
- , «. τῷ λόγῳ προΐεμεν, τοσούτῳ μείζονα τὴν συνερει- 

Ἁ { ΕῚ ἊΡ , , ΄ 7 Ἀ 

στιχὴν ᾽ ἀναγχαζόμεθα δύναμιν ὑπεισάγειν, ἣ πρὸς 
-΄ᾳΆ᾿5 ͵ ιΨ- , ς , 

ὅλον ὁμοῦ δυνήσεται τὸ ὑπερχείμενον ἀντιδαίνειν. 

Διὰ τοῦτο ὅρους ἐπίθες τῇ διανοίᾳ, μιήποτέ σου τῆς 

πολυπραγμοσύν ἧς ὃ τοῦ Ἰὼῤ χα χαθάψηται περι- 
τ Α φ' - 

σχοποῦντος τὰ ἀχατάληπτα, χαὶ ἐρωτηθῇς παρ᾽ 
Βα “Ὁ Α ᾿Ὶ " ᾿ Ἁ δ “ . ’ 5 “ὦ ,ὔ 

αὐτοῦ χαὶ σὺ, ᾿Επὶ 8 τίνος οἵ χρίχοι αὐτῆς πεπή- 

γασιν. ᾿Αλλὰ χἂἄν ποτε ἐν ψαλμοῖς ἀχούσῃς - ᾿Εγὼ 
" “- Ά ““ ἕὥῷ 

ἐστερέωσα τοὺς στύλους αὐτῆς" τὴν συνεχτικὴν αὐτῆς 
ΝΠ , “ὦ , Ἀ ἢ 5Ὲ 

δύναμιν στύλους εἰρῆσθαι νόμισον. Τὸ γὰρ, ᾿Κπὶ 
-ὉΎ , - 

θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν, τί δηλοῖ, ἢ τὸ παν - 
, ᾿Ὶ - σ᾽" 

τοθεν ἘερβΈχθσθας τῇ Ὑὴῇ τὴν τοῦ ὕδατος φύδινῦ 
[2 

Πῶς οὖν ῥυτὸν ὑπάρχον τὸ ὕδωρ χαὶ ἐπὶ τὸ πρανὲς 

ε ὕτεγαας (0]Ρ. ἐμπεσούμεθα. ΔΙοχ δα οἵη τἰγο- 

{86 (]}. προΐεμιεεν. ΑἸῈ φαϊάδπι Μ55. προΐμεν. 
Γ εἴογεβ ΔΙ {ποῖ ᾿ργὶ ἀναγκαζόμενοι. ΤΡΙάοη Βοριῖ 

ἰτο5 (ὐοάϊοε5 οἴπὶ ἀπὸ (ΟΡ. ἐπεισάγειν. ἘΘΤ οἴπὶ τιπὸ 

Ν3. ὑπεισάγειν. 

6 ΠΙα, ἐπὶ τίνος εἴς., ἀεξυτηΐα βαπὲ ὁχ 20Ρ. 38,06, 

αὖ Ιεσοτα ἐϑὲ ἀρὰ ΓΧΧ, 5ε4 Αφιη]ὰ εἴ ΤΠεοάοίϊο ἐκ 

Ἡδρταο τογίουαπἪε, αἱ βάσεις, δαξε5. Νεο ἁἰτἴον Ἰοσ1- 

ταν ἴῃ Ὑ αἰσαία, ϑιρε)" ψιιο δαδες {ει οἰ αίε σι ἢ 
ΘυτμΔΟ 5 οἱ χατάπηγες, ραϊϊ. ῬΙαγα {πὶ σαρῚ!, πο- 

ἴὰ5 ΠᾳοΙ Ιόρογο ροϊοβέ, εἴ Ηοχαρία. 

.--- ,«(..»» ἃ. 



Ξῖς 
οια 
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πεφυχὸς χαταπίπτειν, μένει ἀπαιωρούμενον χαὶ 

οὐδαμοῦ ἀποῤῥέον : Σὺ δὲ οὐ "' λογίζῃ ὅτι τὴν αὐτὴν 

ἢ χαὶ ἔτι πλείονα ἀπορίαν τῷ λόγῳ ὙΡ ἔχει “ ΥἿ 

χαθ᾽ ἑαυτὴν χρεμαμένη, βαρυτέρα τὴν φύσιν οὖσα. 

᾿Αλλὰ ἀνάγχη; χἂν γὴν καθ’ ἑαυτὴν εἶναι δῶμεν, 
ἘΣ ΤΙΝ ΟΝ Ὁ ΟΝ ᾿ 
χἂν ἐπὶ τοῦ ὕδατος αὐτὴν ἀποσαλεύειν εἴπωμεν, 

Ν ῸὋρ » τῸὉὋῃΆ δ 

μηδαμοῦ ἀναχωρεῖν τῆς εὐσεδοῦς διανοίας, ἀλλὰ 10 

πάντα δμοῦ συγκρατεῖσθαι ὁμολογεῖν τῇ δυνάμει τοῦ 
χτίσαντος. Ταῦτα οὖν χρὴ ἑαυτοῖς τε λέγειν, χαὶ 

τοῖς διερωτῶσιν ἡμᾶς, ἐπὶ τίνος τὸ ἄπλετον τοῦτο 

χαὶ ἀφόρητον τῆς γῆς ἐρήρεισται βάρος, ὅτι Ἔν 

“τῇ χειρὶ τοῦ Θεοῦ τὰ πέρατα τῆς γῆς. Τοῦτο 

ἀσφαλέστατον ἥμῖν πρὸς νόησιν, καὶ ὠφέλιμον τοῖς 

ἀχούουσιν. 

"Ἤδη "δέ “ “Ὁ ᾿ , 3." 
Οὴ ε τινες τῶν φυσιχὼν χαι τοιαυταις αἰτίαις 

᾿Ὶ -Ὁ πᾷ (αὐ Ὄ γι ΄ “ 

τὴν γὴν ἀκίνητον μένειν καταχομιψεύονται. Ὥς ἄρα 
Α - 

ὰ τὸ τὴν μέσην τοῦ παντὸς εἰληφέναι χώραν, χαὶ 
᾿ ᾿ ᾿ , χ χα 

διὰ τὴν ἴσην. πάντοθεν πρὸς τὸ ἄκρον ἀπόστασιν, 
-᾿ Εις [ .- -» 

οὐχ ἔχουσαν ὅπου μᾶλλον ἀποχλιθῇ, ἀναγχαίως 
, ΗΝ Τα Ὁ 57 5. ὦ ΨΩ τ ΠΕ ΌΥ) 

μένειν ἐφ᾽ ἑαυτῆς, ἀδύνατον αὐτῇ παντελῶς τὴν ἐπί 
τι ῥοπὴν τῆς πανταχόθεν περιχειμένης δμοιότητος 

᾿ ἐμποιούσης. Τὴν δὲ μέσην χώραν μὴ ἀποχληρω- 
ο-Ὁ-Ὁ »ὉὉ ἊΧ τὶ -- Ἂ Ἕ - 

τιχῶς τὴν γῆν, μηδὲ ἐκ τοῦ αὐτομάτου λαχεῖν, 
ἣν ΄ -ιωω 

ἀλλὰ φυσιχὴν εἰναι ταύτην τῇ γῇ καὶ ἀναγχαίαν τὴν 
θέσιν. Τοῦ γὰρ οὐρανίου σώματος τὴν ἵ Ι 

[υ 

ἐσχάτην 
ΕΕΙ « λ χ 57 Α͂ [ μὴ 
χώραν ὥς πρὸς τὸ ἄνω χατέχοντός, “ ἅπερ ἂν, 

Ν ς ’ὔ .ν 32 Η ϑι ὃ “Ὁ 4 φησὶν, ὑποθώμεθα βάρη ἐχπίπτειν ἀπὸ τῶν ἄνω, 

ταῦτα πανταχόθεν ἐπὶ τὸ μέσον συνενεχθήσεται. 

Α 

ἀφ’ ὅπερ δ᾽ ἂν τὰ μέρη φέρηται, ἐπὶ τοῦτο χαὶ τὸ Ο 
ὅλον συνωσθήσεται δηλονότι. [ἰ δὲ λίθοι χαὶ ξύλα 

χαὶ τὰ γεηρὰ πάντα φέρεται πρὸς τὸ κάτω, αὕτη ἂν 
εἴη καὶ τῇ ὅλη γῆ οἰκεῖα καὶ προσήκουσα θέσις" χἄν 

τι τῶν χούφων φέρηται ἀπὸ τοῦ μέσου, δηλονότι 
Ἁ Α τ 4 τ 07 “ὍὭ 5 7ὔ Χ Α πρὸς τὸ ἀνώτατον κινηθήσεται. “ὥστε οἰχεία φορὰ 

τοῖς βαρυτάτοις ἣ πρὸς τὸ χάτω " χάτω δὲ ὃ λόγος 

μέσον ἔδειξεν. Μὴ οὖν θαυμάσῃς εἶ υμηδαμοῦ ἐχπί- 

πτει ἣ γῇ» τὴν χατὰ φύσιν χώραν τὸ μέσον ἔχουσα. 

Πᾶσα γὰρ ἀνάγχη μένειν. αὐτὴν χατὰ χώραν, ἢ 
παρὰ φύσιν κινουμένην τῆς οἰχείας ἕδρας, ἐξίστα- 

σθαι. Τούτων “ δ᾽ ἄν σοι δοχῇ τι πιθανὸν εἶναι τῶν 

Ὁ Ψρίονοβ {απο ΠΡ τὶ λογίζγ. ἘΜῈ λογίζεις. 

Γαι (οά. 470 βου ρβίμηιβ χἂν ἐπὶ τοῦ ὕδ., {πὸ 

(ταπβροβιία εἀοθαμπέιν ἐπὶ τοῦ κἂν ὕδ.1 
4 (010. ρυΐπιιβ ὅτι ἐν τῇ χειρὶ τοῦ θεοῦ πέλαγος. ὕτι 

ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὰ πέρ. ()ὑμέα ἐπι πιάπαι 1)6ἱ 65: πιάτα. 
μία ἐπι πεάχιι 6715. διιτιί 71:65 οἴο. 

» Οὐυοά αἷΐ ΒΑΒ111ι5 56 η515886. {ποβἀπὶ ῬΠ1] ΒΟ] ΝΟ5 

ἄς (ΕΠ νὶ5 φαϊοῖς, 14 ῬΑΥΙΓΟΥ ποϑίγα δεΐαΐθ ἃ {π|Ρ1|8-- 

ἄδην ἀοίοπ τιν. Νι αἰγιιπη ἴουτὰ 1ῃ σοη ΤῸ ται 1 

ΟἸΡΟυ ἢ [πϑᾶμι ἢ ποτ ὁ ἰρίτιν ἀπὰ 4 πδηιν 5 δἰ ζ 

Πιπ4ἃ, δ 1π ἄθο!νο βααρίο παΐαγα ΓΘ γα αι, πηαποῖ 

5Έ5ρ06η88, δ πιβάπδτη (6 Ππ|:} Τα γγῸ πὸπ οοη- 
5:46 γὰ5 «π|04 [ουΓὰ Ῥ6Ὶ 56 55 ρθηϑα,, ϑαπηίοιῃ τι 

Θ Δ} Δ ηπ|6 Π]Δ]ΟΡΘ ΠῚ ρᾶγῖαΐ ΓΔΙΙΟΙΪ Πιδοϑ Δ Π 6} 1ο-- 

ΟΠ, Πα ΠΟ τ] 46. ΠδΕτιγὰ σΥΑνΙΟΥ οϑί. Ὑ ΘΡΈΠῚ 
ΠΘΟΘ586 6Θϑΐ; 5106 [Ὁ ΥΓΔΠῚ ῬΘῚ 56] 058 Π) ΘΟ ΠΟ Θ556}1- 
ΤΏ115 ΟΠ ΒΙ5[6Γ6 5 5106 5ῈΡΘΙ Δ Πτιὰ5 7Δοἴαν] ἀἰχϑνῖ- 
ΠΉ115.. ΠΙΠΉ ΙΔ ΠῚ (6 οὶὰ βϑθηίθητα αἰδοίου : σοὶ 

[ἈΤΘΡῚ δι πητι! ΟΠΊΠΙὰ Ρ6Ὶ ΘΟΠ ΠΟΥ 15 ΡΟΐΘ ΕΔ σ0η-- 

ΠΠΘΡῚ. Τίατιθ. ἔπ|ηῚ ΠΟ 015 10515. ἴπ|ΠῚ 8115 1ΠΊΘΡΡΟ-- 

σα 15. ΠΟΒ 7 (Π|0 [Π]ΟΡῸ ἸησΘη5 ΠΠπ4 πθο 111 ἴο-- 

γΈΠάτπ ἰθυΓ85 ΟΠΤΙ5 ἸΠΗΙΧΊΙΠῚ δἰζ., αἸσατητι5. πος 

ορουγίοι : 7π πιάπῖι 1)6ὶ 5ιιτιὶ Ππ65 ἴοττ τ. Ἦοο ηο- 

5. {πι||55] πηπ πη οϑὲ δὰ σΟπ ραν πάλη 1Π[6]]Πσθη-- 

ἘΠ Π|.,. δὲ δι ον] τ5 σοπ άπ. 1}}}16. 

το. 781 γ6]Ὸ ῬΠγϑῖοὶ ΠΟΠΠ11}1 οἴη ΟΡ 6]115-- Ρ᾿]οβορ]Νο- 
41 - 

ΤΟΔῚ οατιβὰβ. ΤΟΥ ΓΔ ΠῚ ἹΠῚΠΊΟΒΙ]ΘΠ ὨΠΔΠΘΙῈ ΤηΔΡΠΟ 

πη Θἴδπη ΟΥ̓ Ι5 γθοϊοπθιὴ οσοιραν, οἱ {ποά ατιῸ 

56 ΠηΔ 015 πο] θὲ, πὸπ Παϊρθῖ, π!ροῖθ ἃ}0 ΘΧ ΓΘΙῺ 5 

ξΘ {πᾺΠΠ{6} ΟΠΊΠ] ΘΧ ραν ἀἸϑϑιία : Π]ΠῸ ΘΔ ΠῚ Ἰη 561-- 

᾿ϑἃ ΠΘΟΘΘΘΆΥ10 ΡΘΡΓΠΔ ΠΟΙ Ὲ Ἀ5ΒΘυ ΡΠ 7 {πππιτὴ οἷν- 

ΟΠ] Ο6 5. πη 6 ΠΠ06 ὲ Ὁ πα 1185. ἴδοϊαι , τι ΠΟῚ 

{πᾶ οἸηηΐηο ἴπ {|81π| ρᾶγίθηι ἀθο!πᾶγθ. (οη- 

τοπάπιπί 1Πά θη θυ ΠῚ ΠΊΘ Ππιη} ᾿ΟΟτ ΠΟῊ 506, 

ΠΟΉτ6 οᾶϑιι Ποία 6556 : 5644 πτιηο 6588 [θυ 5 Ὠᾶ- 

{ΠΡ ΘΠ ἃς ΠΘΟΘΘΒΔΓ ΠῚ 51{π|ὴ. ΝΠ ΠΊΠΙΠ ο60- 

Ιϑϑίθ σου Ῥιιθ ΓΟΘΊΟ ΠΟΘ ΘΧ ΡΘΙΏΔΠῚ 5. 511ΠῚ ὙΘΙΘΙΙΠῚ 
οτπϑαῖ; {πϑθοιΠη {6 58Π6, ᾿πααπηΐ, ροπθνὰ 6Χχ 

ΘΈΡΘΡΠἾ5. 6 ῬΟΒιιΘΥ Πλτι5., δὰ πη] τι δά πη6- 

ἀἄϊππτη ἀοίδνγθηίιν. ἘΠ οουῖθ., ἴθ {ποὰ ἀοίουιηΐν 

Ρᾶνίθβ, ἴπ 14 ππατι6 οἔϊαπι ἰοίπηι «δεν θῖπιν. Εἰ- 

ΘΠΪΠῚ 51 Ια ρ᾽ 465, οἱ Πσπιὰ, δὲ [θυ θϑίνα οὐ ηϊὰ ἄθου- 

511} γΘΥ5115 σουττπιηΐ, Π1Ὸ ἘΠΊ 6 που δ δ πι ΤΟΙ 

[ΕΥΓῸΘ ῬΥΟΡΥΪ5 ἂ0 ΘΟΠΥΘΠΪΘΠ5 51{π|5 : αἱ 51 44 

Ἰθνῖη 6 πηθάϊο θυθμδίπιν, ργοίθοϊο θα ρΡ πιὰ ρ6- 

τοῖ. Οἴᾶγο τοῖο ἀθουϑιιμη [ΘπΠ 65, ΘΡΑΥΙΠΠῺ οϑὲ 
ΡΓΟΡεῖα : 1ΠΠ Πητι τ δια ΘῈ 5, τη τι} 6586 6Χ (10 Ε15 

Ραίδι. ΝῸ 1ϑῖταν τ] γ 6115, 51 Ππιβπᾶτη Θχ οἱ δὲ [ΘΓΓΆ, 
{Φρρ6 {π|δ τηθάππιπη ἸΟοῖι ΠῚ Πδ τιγ88. 5118. σοηγο- 

πἰθπίθπι οσοιρθῖ. ΟΠΊΠΪΠΟ ΘΠ]ΠῚ ᾿ρϑᾶ πη [ἢ 60 ἰΙθ60 

᾿πηπηοΐα τπδποαΐ.,, ἃΠ 30] ἢτιποὸ 5ιζπτῃ ΟΡ πθδξ, {πεϑί1ο 

65 δεϊατηπ αι ἱπίοι ΡΠΠ]ΟΒΟΡμο5 ρου απ σ6]ΘὈγῖ5, οἵ 

πηᾶσπᾶ αἰγίπιο οομ θῃ ΟΠ ἃϑίαΐα. 
ς ἘΔΙο Β4511. εἰ β8ὲχ Μβ88. ἅπερ ἄν φησιν. ἘΔΙΠο 

Ῥαγὶβ. φασίν. Τ᾿ ἀοπ (1. Ῥυίπητιβ βάρη ἐμπίπτειν. 

ἃ Τία 58.ὲχ Νί55. Αΐ δά χαὶ ἐφ᾽ ὅπερ. Ῥαμ]ο ροβῖ 

(10. βθεοιπ τι συνωθισθήσεται. 

ς ψοουΐαιῃ δέ ἐχ ἀπιοιι5 Ν55. Δ ἀἸἀϊπηιι5. οο ἴρ5ο 

ἴῃ Ἰοοο ἄπο Νῖ85. σοι! δοχοίη. 

Ρεαϊ.οἡ ἡ. 

ΓᾺ ΤΠ 
Τταπη απ ὁ - 

ΟἿΠῚ ἀρρᾶγδέιι νυ θονιτη ἀἸοηξ. ΝΠ ΛΠ «πιο νἰπῖο ἀθτεν- 
τε βἰίῃ, 



Τὴ 6 οὶ! ἢα- 

ἴατα ορὶπῖο 

«που πὶ- 

ἄδην, 

Ῥηγχαῖι 

1λ 5. ΒΑΒΙΠΠῚ ΟΕΒΑΒΚΕΙ͂ ΘΑΡΡΑΒΏΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

. , ο 

ΠΊΔ ΠΟΙ ΠΘΟΟ556 που, ἀξ οδμὶ ΡΡοοῖου παιινατι Ὁ εἰρημένων, ἐπὶ τὴν ἦ οὕτω ταῦτα διαταξαμένην τοῦ 
ΠΙΟΐΔ ΠῚ ἃ ΡΙΌΡΥΪὰ 5θάθ ἀϊμηουθυῖ. ΤΆ τη 51 απ] θο- 

ΤᾺ {π|85 ἀϊοΐα σαηῇ, ΡΥΟΡΆ 6 ΠΡῚ ντάθαϊαν, δά 

Τ)δὶ βδρ᾽ θη ϊηη, {π|26 ἤδθο 1ἴὰ ογάϊπαν!ξ, δαμηϊνὰ-- 

ΠΟΠΘΠῚ ἐγαηϑ[6γ. Οὐ ΘΠ] ΠΙαΧΊμηᾶ5. ΟΡ Γ65 δὸ- 

σθάἴε βἔαιροῦ , ποααδαηδμ Ἰἄθο τ] ηπῖπν «πο 4 

πηοάτι5 {0 41 ἢἤδξ 5 ροπάογιηι., ΔἸ Πγ Θη ἐτι5 

δϑῖ; 51} ΠΊΪΠ15., 58 {61 Π 6] 51} 0] 115. Ρ]τ|5 Πὰ- 

Ῥδδῖ ΚΌΠΟΥ 5, “ππᾶτη {185 ΘΧ γΔΙΟΠ6 ΡΟ πΠίπν (6- 

ΠΟ Π5 ΡΑΓΠΟΠΘ5. 

τι. Ηδο ϑαήθιῃ ἠδ οβοὶο “ποίτι6 αἰ ΧΘΥΙ ΠΏ, 

ΟἸ ΠΟ51551Π185 50 Ποῖ ἃ ν ΡΒ 51 551Π185 (ἰ6 626}} Πἃ-- 

ἴὰγὰ ἃ ΠΠ1Π4] ΞΔ ΡΙ ΘΠ θτι5 ῬΥΟΡΟβι[α8. {π||556 ΘΟ η-- 

πηθηϊαῖοπθ5. ἈΠ σα! άθιη Ἰρϑιιτὴ ΘΧ ἡ πιδίθον 6]6- 

ΤηΘ 15 σοπἤδιιΠ 6556 Ἰχοσο  {ΦΠ]ΡΡΘ οπΠῚ ἴπ 
ἴδῃ ΘΠ] ἃς σΘΡΠΘΠΑ] 5θηϑιμη οδάαΐ, 51 1{π|6Ὸ Του δ0 

4αϊθ ΠῚ} ΡΑΓ ΘΟ Ρ5 ΟἹ 50]141ξαΐ 6} : 1515 γ6Ὸ, {τὰ 

ΘΟΠΒΡΙΟΙ ἔα : ΤΟΙ ΠΟΥ απ Δ 6}... ΟΡ ΠῊΪΧ [ΠΡ]. 

ΑἸῈ δυο Πὰς ΟΡΙΠΙΟΠΘ., ἔα ΠΊ Π|8ΠῈ {{π|86 γῸΡ151- 

Π}1}15 ΠΟῚ δϑ8θῖ, γοθοΐα,, {π]ηΐαμῃ (πὰ) 8 Π| 60}"- 

ῬΟΥ5. ΠαιρΡα πη ἃ σΟΠΒΠ ΠΙΘ Πα τ1ΠῚ Θρ τη ϑαορίθ 
ἸΠΘΘΗΪΟ., Οἱ ἃ 5610 515 [6 ΠῚ 6 6 ἴσιο ᾿πΟΘ 516 1Π-- 

τΡοἀπχϑυιηῖ. Ἐδὲ δὲ ἀριι 0505 δι πθγθιιη (πι06}- 

ἄδιη σοΡΡι5, {πο ΠΘΩ6 ᾿Ἰσποιη ἀϊοιπὲ 6556, Π6- 

4116 ΔΘΓΘΠῚ , ΠΘΉ16 ἔοΡΓΆΠῚ , ΠΘῸ Δ [8 Π|., πο «π|16-- 

ἄδιη. ΟἸΏΠΙΠΟ ΘΧ 51Π}Ρ}10 1} 15... ργορίογθα «ποά 

ῬΓΟΡΥΠΙ5. 5: ΠΡ] ]ΟΙ τ ΠΟΐτι5. ΓΘοῖτ5. Θϑί, ἰθυῖθιι5 

“61 5110 511} 5 ΟΡ ν Π 115 ὙΘΡῸ ἀθοῦϑιη ἰοπάθη- 

ΕΠΡτι5. Ν ΘΕΈ 16 Ὑ6]Ὸ 51} 511} 46 ἀἰδουβιτη [ΘΥΥ], Τἀ 6 1 

δϑ[ ἴζιιθ ἴῃ ΟΡ ΌΘΙῚ ὙΘΥΒΘΑΡῚ : Θὲ 1 Θ.ΠΉΠηἃ, ΓΘΟΠ ΠῚ 

οἵ ΟΡ ΙουπῚ. πιοίτ 1] Ὀ] ΕΓ ΊΤΉ11Π} ᾿ΠΊΘῚ 56. ΑΓ 6 

σοηβθηΐ. ΟἸΟΓ τ Π ἀτι6 Π} ΠΟ ΟΠ 65 56οι πα τ π Πᾶ-- 
ἔΠΡΔ ΠῚ} αἰ νουβδθ 51Πηξ, ΠΟΡῚΠῚ ΘΕᾺ ΠῚ ΠΘΟΘ556 6ϑῖ, 

᾿π απ ηξ, 6556 Π 18 }Π} 6556 αἰ νουβαη. 566 ΠΘ δχ ρυὶ- 

Τη15. Φα] 46} σΟΡΡΟΥΙΡιι5 {τι ΘἸθιηθ πᾷ ὙΟΟΔΠΉ15 , 

ΘΕ] ΠῚ ΘΟΙΏΡΟΠΙ 5 5 Π 6} 6 ῬΟΒΒΙΠΠΠ115 : 60 4π04] δὰ 

{{π|8 ὁΧ ἀἸνουϑὶβ σοηβίαηϊ, ΠΟ τ} 41] ΘΟ ὉΠ ΠΘῚ 

ΔΟ 51Π6 ΥἹ δἀαἴιν, Πα ΡΘΡ 6 ΠΟ ΡΟβϑβιηΐ; ΟἹ} 51Π-- 

σα]α {π|86 1Π ΘΟΠΊΡΟΒΙ 115 ἸΠ511ΠῚ 5] ΠΡ ΠΟἷα,, Δ] ΠΠ|ΠῈ 

αἴατιθ ἰΠπιπὶ ἃ ΠδῖτΡα 50. ΠΆΠίτ ηρϑίπηη. Οτιο- 

ΟἸΤΟὰ ΓῸ5 ΘΟΠΊΡΟΒΙΓ86 ΡΥ ΠΊΠΠῚ {|| 416} 1Π σΟΠΕΪΠπΟ 

ΤΊΟἐΠ ὅσ ΓΘ ΘΟΠΠΙΠΘΗ ΓΕ, Ππ|04 τιητι5 πηοΐτι5 ΟΠ ΠΪ-- 

8 σΟΠΙΡΆΓΙ5 ΠῸΠ Ροΐθϑὲ ΘΟ Θ 15 6556 δὲ δ1ηΪ- 

ΟἿ : 5664 15 {π| γΤεὶ [615 ῬΓΌΡΥΙ5 6ϑὲ., ΘΤΥ 551 186 

Γ ΑπΕφΖαὶ ἄπο ΠΡυὶ οὕτω τὰ πάντα διατ. Μοχ ἄπο 
Μ55. εὑρεθῇ. ΑἸτα5 ἐξευρεθείη. 

Ε (οάϊςες ἄπο τὰ αὐτὰ δὲ πάντα. 
" (οἄοχ Οοιηθεῖ. λοιπῶν διὰ τὴν μέθεξιν. (οιηρεῆ- 

οἰι5 ποίας Πᾶπο ΟΡΊΠΙΟΠ 6 ΠῚ 6588 Ρ]αΐοηβ, ἴθ ΤΊΤηδΟ : 

βοφασπΐομῃ, Ασιβίο 15. 

1 001}. Ῥυίπηιι5 παρ᾽ ἑαυτοῖς. Μοχ εἀϊίῖο Β451}. οἱ 

“- - ᾿Ὶ “Ὁ 

Θεοῦ σοφίαν μετάθες τὸ θαῦμα. Οὐ γὰρ ἐλαττοῦται 
Ῥ Π , 

ἢ ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἔχπληξις. ἐπειδὰν ὃ τρόπος 

χαθ᾽ ὃν γίνεταί τι τῶν παραδόξων ἐξευρεθῇ " εἰ δὲ 
᾿ ».λ ’ ς “- ῷ᾿Ν , Ἐρ-ἰ ΕΒ μὴ, ἀλλὰ τό γε ἁπλοῦν τῆς πίστεως ἰσχυρότερον 

ἔστω τῶν λογιχῶν ἀποδείξεων. 

"1 } Ὁ ᾿ Ὁ 8 Τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα χαὶ περὶ οὐρανοῦ εἴποι- 
μεν, ὅτι πολυφωνότατοι πραγματεῖαι τοῖς σοφοῖς 

ι ᾿ ͵ 

τοῦ χόσμου περὶ τῆς οὐρανίου φύσεως χαταδέδλην- 

ται. Καὶ οἵ μὲν σύνθετον αὐτὸν ἐκ τῶν τεσσάρων 
στοιχείων εἰρήκασιν, ὡς ἁπτὸν ὄντα χαὶ ὁρατὸν, 

καὶ μετέχοντα γῆς μὲν διὰ τὴν ἀντιτυπίαν, πυρὸς 

δὲ, διὰ τὸ καθορᾶσθαι, τῶν δὲ ἢ λοιπῶν, διὰ τὴν 
[4 -' ξ ΝΑ τ " .} , , ᾿ 

μίξιν. Οἱ δὲ τοῦτον ὡς ἀπίθανον παρωσάμενοι τὸν 
,ὔ “ε 

λόγον, πέμπτην τινὰ σώματος φύσιν εἰς οὐρανοῦ 
Ἁ -Ὁ 

σύστασιν οἴχοθεν χαὶ παρ᾽ ' ἑαυτῶν ἀποσχεδιάσαν- 
ΕῚ 7 «ὖἷ Ε πὰ - Ἀ "2 7 

τες ἐπεισήγαγον. Καὶ ἔστι τι παρ᾽ αὐτοῖς τὸ αἰθέ-- 
“᾿ “Ὁ -ὩὭ ᾿ 

ριον σῶμα, ὃ μήτε πῦρ, φασὶ, μήτε ἀὴρ, μήτε 
Ὁ 7, ΕΥ͂᾿»Ν» " δ) [-} ἕ “ο--ἷὕὔ . τῷ -Ὁ 

Υἦ,» μήτε ὕδωρ, μήτε ὅλως ὅπερ ἕν τῶν ἁπλῶν " 
, Ψ, - , κ - 2 , ᾿ -λδτ. . ,ὔ 

διότι τοῖς μὲν ἁπλοῖς οἰχεία χίνησ'ς ἣ ἐπ᾽ εὐθείας, 

τῶν μὲν χούφων ἐπὶ τὸ ἄνω φερομένων, τῶν δὲ 
΄ “κ ᾿ , “ ἥν πο ἢ ,.᾿ , 

βαρέων ἐπὶ τὸ χάτω. Οὔτε δὲ τὸ ἄνω χαὶ τὸ κάτω 
- “ - νΝ ΄ ΣΟΎ. Α ε λ 

τῇ κχυχλιχῇ περιδινήσει ταὐτόν: χαὶ ὅλως τὴν 
- ᾿τὖωὡ ζ 

ἃ εὐθεῖαν πρὸς τὴν ἐν τῷ χύχλῳ περιφορὰν πλεί-- 
᾿ ΤΡ, οὐ ἕ Ἂς . ΄ , 

στὴν ἀπόστασιν ἔχειν. Ὧν ὃξ αἵ κατὰ φύσιν χινή-- 
Ἃ ,ὔ , ,ὔ 

σεις παρηλλαγμέναι τυγχάνουσιν, τούτων ἀνάγχη, 
τἰννν τν 

φασὶ, παρηλλάχθαι χαὶ τὰς οὐσίας. ᾿Αλλὰ μὴν 
“5. Ε] - 4 - 

οὐδὲ ἐχ τῶν πρώτων σωμάτων, ἃ δὴ στοιχεῖα 
- , τ - 

καλοῦμεν. σύνθετον εἶναι δυνατὸν ἡμῖν ὑποθέσθαι ̓  
Ν ΕῚ ᾿ ΄“« ἢ π᾿ Ἁ ,ὔ μ᾿ “ 

τὸν οὐρανὸν, τῷ τὰ ἐχ διαφόρων συγχείμενα μὴ 
“7 ἘΣ. ) δι ΕΣ ᾿ , δύνασθαι ὁμαλὴν χαὶ ἀδίαστον ἔχειν τὴν χίνησιν, 
ε “- , -“ - 
ἑχάστου τῶν ἐνυπαρχόντων ἁπλῶν τοῖς συνθέτοις 
τῸ Ὁ ἄ 2 ᾿ δ Ὁ “ες , “ 
ἄλλην χαὶ ἄλλην δρμιὴν παρὰ τῆς φύσεως ἔχοντος. 

τ ΄ Ψ “- - 

Διὸ πρῶτον μὲν χαμάτῳ συνέχεται ἐν τῇ συνεχεῖ 
, Η͂ , ὃ Η͂ ᾿ , ’ ιν Ὁ 

χινήσει τὰ σύνθετα, διὰ τὸ μίαν χίνησιν μὴ δύ-- 
-" κ " ἘΞ 

νασθα! πᾶσιν εὐάρμοστον εἰναι χαὶ φίλην τοῖς ἐναν- 
΄ έν τὺ ᾿ “- , ὦ οω ΤΡ , εἰ τίοις: ἀλλὰ τὴν τῷ χούφῳ οἰχείαν,, πολεμίαν εἰ- 

- ρ , σ Α ΑἿ ᾿ ΙἾἜΤ. ν᾿ 

ναι τῷ βαρυτάτῳ. “Ὅταν μὲν γὰρ πρὸς τὰ ἄνω χι 
͵ , τ πε δέν τ σέαν δὲ ΟΣ ΒΡ Ὶ νώμεθα, βαρυνόμεθα. τῷ γεώδει " ὅταν ὃξε πρὸς " τὰ 

ἤτω φερώμεθα, βιαζόμεθα τὸ πυρῶδες, παρὰ ΧχΧατυο ὍΞΟ ϊ ᾽ ΐ ρ ες. Ε 

ἀυΐϊηααε Ν55. πῦρ, φησί, ἙσΊΠο Ῥᾶνῖβ. φασί. 

ἃ (οἄοχ πὑπὰ5 ἡ εὐθεῖα..... ἔχει. οο 1ρ80 ἴῃ ἰοθὸ 

ΟΟΙΡ. Ξεοητι5 ἀποστασίαν ἔχειν. [Οοά. 476 ἃ τοσοη- 

ΤΟΥ πλᾶπα ἔχει. ; 
ΡΊη δα Ρὰς ΝΜ55. Ἰεριαν πρὸς τὸ ἄνω......- πρὸς τὸ 

χάτω. ΑΠΦαδπίο Ἰηΐτα Β66. ῬΓΪπλτ5. οὰπὶ Ἁ]ΓΈτὸ δίς. 

μεθέλχοντες. 



ΙΝ 

φύσιν αὐτὸ πρὸς τὸ χάτω χαθέλχοντες. Ἡ δὲ πρὸς 
οἱ ᾿ς ΩΣ τὰ ἐναντία διολχὴ τῶν στοιχείων, διαπτώσεώς α 

κὶ "5" ’ὔ’ ἫΝ αὐ ΕῚ , δ δν 

ἐστιν ἀφορμή. Τὸ γὰρ ἠναγχασμένον καὶ παρὰ 
’ ΕΚ. ὁλί - δι ᾿ ΓΤ ρ , 

φύσιν, ἐπ᾽ ὀλίγον ἀντισχὸν, χαὶ τοῦτο βιαίως 
κ - -Ὸ- 

καὶ μόλις, ταχὺ διελύθη εἰς τὰ ἐξ ὧν “ συνετέθη, 
ἊΝ Ὡο 

ἑχάστου τῶν συνελθόντων πρὸς τὴν οἰκείαν χώραν 
,ὔ - 

ἐπανιόντος. Διὰ μὲν δὴ ταύτας, ὥς φᾶσι, τῶν 
.- ΑΥ 2 - 

λογισμῶν τὰς ἀνάγχας, τοὺς τῶν προαγόντων ἀθε- 
͵ ,ὔ 5 7 « ἢ ς 

τήσαντες λόγους, οἰχείας ὑποθέσεως ἐδεήθησαν οἵ 

πέμπτην σώματος φύσιν εἰς τὴν οὐρανοῦ χαὶ τῶν 

χατ᾽ αὐτὸν ἀστέρων γένεσιν ὑποτιθέμενοι. Ἄλλος 
δέ τις τῶν σφριγώντων χατὰ πιθανολογίαν ἐπα- 

λ , τὭω ᾿ πξ ἢ, Ὄπ ς 

ναστὰς πάλιν τούτοις, ταῦτα μὲν διέχεε χαὶ διέ- 
5» ΄ μ Γ .- - ΕἸ ,ὔ Ὰ.ῃ 

λυσεν, οἰχείαν δὲ παρ᾽ ἑαυτοῦ ἀντεισήγαγε δόξαν. 
ν ὁ τ , . δ , 

Περὶ ὧν νῦν λέγειν ἐπιχειροῦντες, εἰς τὴν δμοίαν 
τὸ -»" ΦῸ κα ᾿ ΕῚ ,ὔ τς πεν αν - 53 ς 

αὑτοῖς ἀδολεσχίαν ἐμπεσούμεθα. ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς ἐχεί-- 
5 νους ὕπ᾽ ἀλλήλων ἐάσαντες χαταδάλλεσθαι, αὐτοὶ 

ἁ τοῦ περὶ τῆς οὐσίας ἀφέμενοι λόγου, πεισθέντες 

Μωυύῦσεϊ, ὅτι ᾿Κποίησεν ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν, τὸν ἀριστοτέχνην τῶν σοφῶς χαὶ ἐντέ- 

χνως γενομένων δοξάσωμεν, χαὶ ἐχ τοῦ χάλλους 

τῶν δρωμένων τὸν ὑπέρκαλον ἐννοώμεθα᾽, χαὶ ἐχ 
τοῦ μεγέθους τῶν αἰσθητῶν τούτων χαὶ περιγρα- 

πτῶν σωμάτων ἀναλογιζώμεθα τὸν ἄπειρον καὶ 
« ,ὔ Ἁ τ» Υ͂ ΕἸ Ὁ 7 - 

ὑπερμεγέθη χαὶ πᾶσαν διάνοιαν ἐν τῷ πλήθει τῆς κὶ 
ε δα ἃ " ἢ ε Φι," ΕΠ 3 ἢ ἑαυτοῦ δυνάμεως ὑπερδαίνοντα. Καὶ γὰρ εἰ χαὶ τὴν 

φύσιν ἀγνοοῦμεν τῶν γενομένων, ἀλλὰ τό γε ὅὃλο-- 

σχερῶς ὑποπῖπτον 

ἔχει τὸ θαῦμα, ὥστε χαὶ τὸν ἐντρεχέστατον νοῦν 

ς - τ ,ὕ - 

ἡμῶν τῇ αἰσθήσει τοσοῦτον 

5 , Δ 553 -Ὁ ὦ ΟἹ ΣῊΝ - -» »-Ὁ 

ἐλάττονα “ ἀναφανῆναι τοῦ ἐλαχίστου τῶν ἐν τῷ 
, Χ Ν Δ Ν Ἂ 0 αὗτ τ Ν ἘΠ 5, 

χόσμῳ͵, πρὸς τὸ ἢ δυνηθῆναι αὐτὸ χατ᾽ ἀξίαν 
-" “Ὁ , “Μ, - 

ἐπεξελθεῖν, ἢ τὸν ὀφειλόμενον ἔπαινον ἀποπληρῶ- 
“- , κὰ - Ἔ Υ 

σαι τῷ χτίσαντι᾽ ᾧ πᾶσα δόξα, τιμὴ ἴ καὶ χράτος, 
Ν - ΡῈ ͵ 3 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. μήν. 

ς (οάϊοοβ ἄπο ἐξ ὧν σύγκειται καὶ συνετέθη. 

ἃ (910. βεουπάιιβ αὐτοὶ τοὺς περὶ τῆς οὐσίας ἀφέμενοι 

λόγους πιστευθέντες Μωσεῖ. ΑἸτ5 Οοάεχ “ας ἀφέμε- 

γοι λόγους. ΑΥ (0151. ῬΥΙπλι5 σ α]σαΐδπη) ἸθοϊΙοπ μὰ ὑποίαγ. 

ΠΕΧΑΈΜΕΠΟΝ ΗΟΜΠΠ,. 1. 1 

ἀνουϑαίαν. (απ ΘΠ] ΠῚ 5. 511η} Ὁ 5115 ΠΟΥ ΘΠ)", 

ΡΘῚ τὰ «ιιοά [θΥΡΘΙΙΠῚ δῖ, σΡΑν ἈΠ.) : ΟΠ] γ6]Ὸ 
ἀἰδουύϑιιη γ ΟΊ ΠΏ.) ὙΠ [ΔΟΙΠητι5 ἴση60., ΠῸ]ΡΡ6 
41 ᾿ρϑῖπὶ ἰδού βι 1} ἐΡα Π Δ Π115 ῬΥΘοίου ΠαἰΠ Δ ΠῚ. 
Ηφο πο η Θ᾽ ΘΠ ΠΟΥ ΠῚ} 1ἢ ΘΟΠΡΑΡα Εἰσί οί ο, 

ΤᾺ] Π 85 οἱ (Ἰ550 ΠΟ 15 Οατιϑᾷ Θχϑϑ!ξ. Οτοα ΘΠ1Π} 

ΟΟδοίπΠΠη δϑΐ 7, οἵ θυ ΘΟΙΘΥ Πα ΓΔ ΠῚ 5. ΟἸἸΠ} ΡΥ ΠῚ 16-- 

βιϑίαϊ. , ἀπ πι6 νἹΟΙ ΘΠ ον οἱ θοῦ 6, ὈΡΟνῚ ἴῃ θὰ {«ι|- 

Ῥιι5 οοῃϑίαί (550  ν ἔτι, ἀπ] 51 σι! {186 [Π τΠΠΊΤῚ 

οοηγθπορδηΐ, δ ῬΡΟΡΥ πὰ γοάθαμηξ Ἰοουη. 58 Π0 

00 Πᾶ5., τὲ ἀἴπιπὲ., ΚΑ ΠΟΘΙ Δ ΠΟ Π ΙΠ ΔΠΡ ΙΒ 185, 1 

{11 «πΠΠἴδ Π} ΘΟΥΡΟΥῚ5 Πα Ραμ δα 626 }1 516}]γπ1η}-- 

{π|6 ᾿ρϑῖτι8. σοπϑ ΘΠ 48} ΘΘΠΘΓ ΠΟ ΘΠ ΘΟΠ}- 
ΠΊΘΠ ΠῚ 501}, ΓΘ]ΘΟ 5. ῬΥΙΟΙ ΠῚ ΟΡΙ ΠΙΟΠΙΡιΙ5., ἀΓστι- 

ΤΟ ΠἾ15 ΡΙΡΟΡΓΙ5. Ορυ5. πάρι ρθ. ΑΥ 0 ν15 Δ]}1π|5 

ΑΡΙΘ δι θη 61} ρ ΘΟ ΡΟΙ]ΘΠ5, ΕΠ 5115 Π05 Δ ον ἔπι5, Πϑθο 

σοπίιίαν, ἀἸ5βο νπι|6, οἱ 46 5110 ΟΡ ΠΟ Π θη ΡγῸ- 

ῬΓΙΔ ἢ. ̓ηγοχῖῖ. Π6 {ΠΡ 15 51 ππιπο ἸοογῈ ἀσονο- 
ἀἸθυητιν 2 1Π ΘΑ546}} Πιιρὰθ ἃίπ|6 11 1ΠΟ] 6 1118. 

γ ΘΎι1 5:Π6 η}68 ΠΟ5, τιἴ 5656 ΠΥ ]Ο 6) Θνουίδηξ γο- 

[6] απ τι6., 11 ΟἸΉΪ550. ἦθ Θββθη ἃ ΒΘΡΠΊΟΠΘ ; 

Πάθηη ΙοΥ51 Δ] 6 πίθ5, (πιο Κδοῖξ 71) δῖι5 σιδίπιηι 

δἰ ογ πὶ 5 ἈΡΕΠΟΙ ΟΡ πηῸ ΡΡῸ Π15 {{|28 58 ΡΙΘΠἴΟΡ 
ἃ6 1Π6π|5[016 ρογδοία ϑιιηΐ, σ]ΟΥΊΔ ΠῚ} ἀθηηιι5, δὲ ΘΧχ 

Ῥυ]ον ἀπ 6 δουῦτιη {4188 νἹἀθηΐαν ,. δαπη {8| 

ΟΠΊΠΘΗῚ ΡαΠΟΡ ἐπ 1 6} βιρογαῖ, τηθηΐθ ΘΟ ΠΟΙρΙἃ- 

ΠἼΠ5 : δ δΧχ τηλρηϊ τι 1Π6 56 Π51}}}Ππ|πῚ ΠΟΥ ΤῺ οἱ 

ΟἸΡΟΙΙΠΙΒΟΡΙ ΡΟ ΘΟΡΡΟΙΊΠῊ 5, 1ΠΠπ|πὴ {πὶ 1Π|ΠΠΠ1ττ|5 

δϑὲ δὲ 1ΠἸΠΊΘΉΘ115., {116 ΟΠ ΘΠ ῬΓδ ΡΟΙΘΠ 85 

51126 πη ΕΠ ππ ἀπ 6 ΘΟ ἈΠΟ ΠΟΙ ΘΧϑιροΡαῖ, 1πΠ|6]]1-- 

σΔηγ115. ΕΓ51 ΘΠ] ΘΟΡΙΙΠῚ {88 [ἀοΐα δι1ηξ Πδ ΠῚ 

ἸΘΠΟΡΔΙΏ15 : δὲ σου ( ἀυ ΟΠΠΠΙ ΟΧ ΡᾶΡΙΘ 81} 

ΠΟΘΕΓΟ5. 56 ηϑι1ι15 δα, [απ 1} ΡΥ 56 ἴογι δ πη] Ρἃ-- 

0 Π]15 59 τι γ6] δου 551Π1ἃ Π]ΘΠ5 ΠΡ ΔΤ 6586 ΘΟἸΏ}06- 
ΥἸδίτι", {π|6 τι ΠἸΠΙΠΉΠ1} ({π|{4 ΘΟΥΤΠῚ Ππ|88 ἴῃ 

μη Π4ο διηΐ, ΡΓῸ γΕὶ ἀϊσπηϊταῖδ θα μ]1οοῖ, ἀπὲ ἀ6}}1- 

[αι Ἰαιάθμι γθροηάαΐ (γθαῖου! , ΟἿ] ΟΠΊΠ]5 5] 0] . 
ΠΟΠΟΥ οἵ ᾿ΠΊΡΘΓΙΠ1Π1; 1Π 585 Οτ}ἃ 5: ΟΕ ]ΟΥ τι. ΑΠΊΘΗ. 

6 ἘΔ4ΠῚ οἱ ἅϊτιο Νί85. ἂν φανῆναι. ΑΥ 41 φαδίπον 

Μ55. οοπ]πποῖς ἀναφανῆναι. 

Γ(οαϊοοβ ψαδίοιι δόξα, τιμνή. (ΟἸ5]. ῬΥΙΠλιΙ5 ᾧ ἡ δύξα 

χαὶ τὸ κράτος. 

χἰονιϑν 



Τοῖτα ἴπ- 
εοπηροβιία 

ξατὶ δἴχιθ 
ἐμν ϑι}1{1ς. 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΘΌΟΟ. ΔΆΘΗΙΕΡ, 

ΗΟΜΠΙᾺ Τ|. 

726 60 φιιοά ἱπινἱ οἰ ι]ϊ5 ΘΡαΐ 6ΥΤα 

εἰ ἱπιάϊσοδία. 

1. ΝΙδπθ ἴπ Ῥδιιοῖβ ΘΧ θ]οΔΠ 415 νυ 15 ̓ΠΠ ΠΊΟΡ Αἰ], 
τη ἴα} 56 ΠΈ6 [185 ῬΡΟΓΠ Ἰτα 6 ΠῚ ΓΘοοπἸΐδπ| ἰΠ-- 
ὙΘΠΙΠΉΤΙ5 5 τιὶ 46 115 {1188 5Θ πη τ, ΟἸΠΠΪπΠῸ 46- 
ΒΡΘΥΘΠΊ115. ΝΠ 51 58 ΠΟΙΟΓΙΙΠ ἰγὶα [8 ]1ἃ δαπί, οἱ 

[6 ΠῚΡΠ1Ὶ νϑϑιθα]α δήἤθο νθπογαπάδ βιιηΐ., δἴστιο 
ΔΗ ΘΔ, τιῦ ΡΠ] ον ἐπι 115 5ιιδθ ᾿γδοϑίδητα οοιι- 
Ἰο5 τη θη 115 Ποϑίγ ρϑ ϑΕ ησδηΐ,, {πΆ}1ἃ διιπὲ 58Π- 

οἵα ΒΔ ΠΟΙΟΙ ΠῚ ἢ ΘΟΩιΙ5 τὰ Πά 6 σοι ρου είν 140-- 

ΠΘΤΙ5. 5. 411] Δ 18 ἸΠΘΥ ΘΑ] διιϑὶ: 9 ἀπὲ {115 σΟΠ5ρ6- 

Οὔαστι5. δὲ ἈΡΟδ Πὰ ἢ ΘΙ Πα] θη γε] ΘΟΥ 1} ϑρΘοίτ5 
οδὲ ἸπϑοΟΘβ5115 ; δ δὰ {185 πῃθηΐθ οοποθρία βιπέ, 
8656 ΟΠΊΠ]ΠΟ ψΘΡΙ5 Ροβϑιιηΐ ΘΧρ] σαν. ΑὙἐαΠ θ ἢ 
Οἴιπι ἈΡτ Ἰπϑίπχη ἡ] θη 6] ον 14 5ο] πηι, αιιοά 
{15 Οἰ ΠΟΙ ΠῚ 5ιππιπὶ 510] ἐδοϊθπάτιηι ργΟροϑβιιουϊῇ, 

ΠΟΙ ΒΕ  ΤΏΘΓΟΘ5 511, ΘΔ Π1Π16 ΠΟ σΟΠίθΠΠΠΟΠ4ἃ: 

Ὧ6 84 ΡΘΥβον Δ Πα] {πΘΥΠητι5 ΘΟ ΠΙΟΓΘ5. ΝΆΠῚ 
[ΠΊ6 51 ΓΘΙ ΠΏ ΠΟῚ ῬΟϑϑιιηη115 Ἀ556 || απ η] ἔθη : 

[Δ ΠΊΘῊ 51 ἃ 50 Υ1Ρ [Π|88 ΡΥΌΡΟΒιῖο, 5Ρ 1 γα αὐχ Πα πΐο, 

ΠΟ ΘΧΟΙ ἀΔΙΉΤΙ5., Θἰ18 1 ̓ρ51] ΠῸΠ ΟΠΊΪΠΟ Γο]θοῖα- 
ΠΕῚ {41 ΘΑ] Πλτ ; ἃ σγαῖα σΟΟρΡΟΓ ηΐθ, ΠῸΠ Π1Π1] 

Ῥ ΞΘ Α ὈΙ Πλτι5. Ὁ Πα ΠΟ Π15. Ἐσοϊοϑῖο Ποὶ. Ζ Τα 
ατείθηη, ἸΏ]α] , ὁγαΐ ἱπιν εἰς δὲ ἱπιοοηιροςίία. 

ΟἸΟΠΊΟ60 ΘΟΠ 15 ΡΥ ΘΓ τι] 5116 Θ9610 οἱ ἔθυγὰ, 
Οδ6Π11ΠῈ| {116 ΠῚ} ΟΠ. 115. ΠΕ] Θ. 5. Δ ΙΟΞΌΪ πη] δϑί, 

[δῦ γὰ ψ 6 ΡῸ ΔάΠτιο πη ρογίδοϊα ϑϑὲ δὲ στ 159 Ατππξ οἵη- 
ὨἶπΟ, Τιϊὰ 6ϑὲ ἴθυγὰ ᾿ποοιηροϑιία ὃ απ ΟΡ “ιδτη 

Οδτι58 1 ΘΙ ἃ ΠΥ ]510115 ἢ ΘᾺ ΠΘ6 θυ [θοῖπ5 ἔθου γθθ ἀρ- 
Ῥαγαίτιβ ᾿ρ58 1ΠΠΠπ|5 ΓΘ ΕΠ1Γὰ5 Θϑῖ, σΌ ΠΟΥ ΠΟ Π65 {π|8- 
ῬΕΠΠΟΙΠΉΓ 116 Ὀ] ΔῊ ΑΡΠ}., Δ {Π55] ΠΥ ΔΥΡΟΥΤΙΠῚ 

ἴπΠῈ ἔα ΟῚ [ΘΓ ΑΥΊΙΠῚ ἔπι 1Π ροιΠ ΔΤ ΟΥ̓ πι5 ; ἢ 0- 

4 Τιτα]α5 πα]105 Ἰο στ ταν Θά ἴῃ Β6ρ. 4αϊπίο, πο- 
416 ἴῃ (ΟΡ. βεοιπάο. [ἢ ἄποθιις Ν95. νευρὰ ϑουὶ- 

Ρίυτο, ἡ δὲ γῇ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασχεύαστο 

Ἐπ]1. ΑἸ ἔγο5 Δἴ55. οὰπη ο 115 περὶ τοῦ, ἀ 

γῇ καὶ ἀκατασχεύαστος. (]}. ῬΥΙΠ,ι5 τοῦ αὐτοῖ 

τῶν χαὶ φωτὸς, ὁμιλία δευτέρα. (ο15]. ῥσίπηι5 τοῦ 
4“ 

οιἰς πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου εἰς 
ε , - 

ρου. Ομιλία δευτέρα. ΑἸτοΣ ΟΟ15]. εἰς τὰ πρῶτα τῆς γε- Ἕ ς 

“πῆ, νγέσεως. 

»ΉΘΡ. βεχίιβ. οπη (0115. ᾿ΥΪπιο μικροῖς ἔμπροσθεν, 

Ρακιῖο απί6. Αἱ 611 οτιπ τιΐγοςα (ο15]. δὲ οαπὶ τηπ]-- 

{15 41115 Νῖ55. μιχροῖς ἕωθεν, γιά. Τερε Πκο. 

ὁ 5ῖο φάτο Βα451}1. εἰ 55. ρ] ατίπιὶ. ἙΔΙ[ο Ῥατῖς. 

12 τ ΟΜΊΙΛΔΙΑ μ΄. 

- 
᾿Ξ’ 

ἀόρατος ἣν 
᾿ ᾿ - 
Περὶ τοῦ ἀός ἣ γὴ 

χαὶ ἀχατασχεύαστος. 

Μιχροῖς " ἕωθεν ἐνδιατρίψαντες δήμασι, τοσοῦ-- 
τ [4 τον ἀποχεχρυμιμένον τὸ βάθος τῆς διανοίας εὕρο- 

μεν, ὥστε τῶν ἐφεξῆς παντελῶς ἀπογνῶναι. Εἰ 
- Ὁ } γὰρ τὰ προαύλια τῶν ἁγίων τοιαῦτα, καὶ τὰ προ- 

’ τ - Ω͂ }Ὶ ΑΣ-ς- ’, " ς -Ὁ 

πύλαια τοῦ ναοῦ οὕτω σεμνὰ χαὶ. ὑπέρογχα, “ τῇ 
τ τὭ ἽΝ ΝῚ ΡῚ “- ἣΝ ,ὔ 

ὑπερόολῇ τοῦ [κάλλους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διχνοίας 

ἡμῶν περιαστράπτοντα, ποταπὰ τὰ ἅγια τῶν 

ἁγίων; χαὶ τίς ἱχανὸς χατατολμῆσαι τῶν ἀδύτων ; 
3 ΄ } ἢ τίς ἐπόψεται τὰ ἀπόῤῥητα; ᾿Ἀπρόσιτος μὲν γὰρ 

οεὔἪ Α -Ὁ ο 

αὐτῶν καὶ ἢ θέα, δυσερμήνευτος δὲ παντελῶς τῶν 
.- ᾿ - 

νοηθέντων ὃ λόγος. Πλὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ παρὰ τῷ 

δικαίῳ αὐτο χαὶ ὑπὲρ μόνου τοῦ προελεσθαι 

τὰ δέοντα, οὐχ εὐχαταφρόνητοί εἰσιν ἄς φωρισμένοι 

μισθοὶ, ὁ μὴ ἀποχνήσωμεν πρὸς τὴν ἔρευναν. 

Εἰ γὰρ χαὶ τῆς ἀξίας ἀπολειπόμεθα, ἀλλ᾽ ἐὰν 
ον τω -τἪ» ᾿Ὶ ΄ “ 

α τοῦ βουλήματος τῆς Γραφῆς μὴ ἐχπέσωμεν τῇ 
βοηθεία Πνεύματος, χαὶ αὐτοὶ οὐχ ἀπόδλη-- 

ΝΕ ᾿ - ῃ ΡΒ 
τοι παντελῶς χριθησόμεθα, καὶ τῇ συνεργία τῆς 

- μ᾿ ΄ὔ “Ὁ Φ ,’ὔ τὋυ το 

χάριτος οἰχοδομήν τινα τῇ ᾿Εχχλησία τοῦ Θεοῦ 
ἣν ΑΕ, Ἢ δὲ - 5,  -..Ἀ Ἔα ΤῈ τ. 

ὁμεῦα. Π ὁἐ γὴ ἢν, φησίν, ἄορατος χαὶ ἄχα- 
- , 

τασχεύαστος. Πῶς τλὲ το ροι διιοτίμιως γενομένων 

β μανα χαὶ γῆς, ὃ μὲν μευ το οὐούρον ἣ δὲ 

ΥἿ ἔτι ἀτελής ἐστι χαὶ “ ἀνεξέργαστος; Ἢ ὅλως, 
᾿ς τί τὸ : ἀχατάσχευον τῆς γῆς; χαὶ διὰ ποίαν αἰ- 

τίαν ἀόρατος ἦν; Ἔστι μὲν οὖν τελεία χατασχευὴ 
γῆς ἣ ἀπ᾽ αὐτῆς εὐθηνία" φυτῶν παντοδαπῶν βλα- 

στήσεις " δένδρων διψηλοτάτων προδολαὶ χαρπίμων 

τε χαὶ ἀχάρπων᾽ ἀνθῶν εὔχροιαι χαὶ εὐωδίαν" χαὶ 

ὅσα 8 μικρὸν ὕστερον μέλλει τῷ προστάγματι τοῦ 
Θεοῦ ἐπανατείλαντα τῇ γῇ τὴν γεννησαμένην χατα- 

ε υ Μς. ΒΕΡΕΒΕΝ ἀπράσ- ὑπέρογκα χαὶ τῇ. πτο ες Ροβὲ 1 

ὲ πρόσιτος γὰρ αὐτῶν ἥ ιτὸς μὲν γὰρ αὐτῶν χαὶ ἡ. ἘΦ ἃ 

θέα. 

ἀ (91. Ῥυϊπητιβ μνὴ ἀποχνησαίμ,ην. 

ε (οάοχ πητι5 οἴπῃ Θ1{15 ἀνέργαστος χαὶ ἀναπάρτι- 

τος. ΑἸΠ βὸχ 55. οὖ ἴῃ σοπίοχζία. 

[ Απεχαϊ οοἴο ΠρνὺῚ ἀχατάσκευον. ἘΔΙ οὔτ (ο15], 

Ῥτΐπηο ἀχατασχεύαστον. 

8. (οάοχ τι ὅσα μιχρῶς μετ᾽ ὀλίγον ὕστερον. εο 1[ὰ 

τα]ίο Ἰηΐτα οοἴο δὶΚ55. 

λόγος. ἘΔΠΠῚ ἀκατασχεύαστον αὐτὴν ὁ λόγος 

ΡΥΐπλτι5 ἀχατασχεύαστον αὐτὴν εἰκότως ὁ. 

ἀχατάσχενον αὐτὴν εἰχότως ὁ 

εἰκότως. (013]. 
5 



ΙΝ ΠΕΧΛΕΈΜΙΒΟΝ 

5.ΝᾺ - Ὥ 5 ἊΝ ἢ 9 , 

κοσμεῖν. Ὧν ἐπειδὴ οὐδὲν οὔπω ἦν, ἀχατάσχευον 
τ τὶ , ,ὔ 3 , δ ον τ» 

αὐτὴν εἰκότως ὃ λόγος ὠνόμασε. Τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα 
ἢ ὶ ὶ 5 τ Ε Ὁ τ 55 καὶ περὶ οὐρανοῦ εἴποιμεν" ὅτι οὐχ ἐξείργαστο 
Ν »} } ..ὉὋ ΕΣ ᾿ 5 -“ π᾿ , , οὔπω οὐδὲ αὐτὸς, οὐδὲ τὸν οἰκεῖον ἀπειλήφει κόσμον, 

:ν Γ; “ἷο ζ ΄ ὔ ,ὔ 

ἅτε μήπω σελήνῃ μήτε ἡλίῳ περιλαμπόμενος, 
. Ξ Ε ωὭ 

μιηδὲ τοῖς χοροῖς τῶν ἄστρων χατεστεμμένος. Οὔπω 
ΟΞ Ὁ 3 , ὍὭ . ἃ 7, Ὁ γὰρ “ ταῦτα ἐγεγόνει. “Ὥστε οὐχ ἁμαρτήσεις τῆς 

,ὔ 

ἀληθείας, κἂν τὸν οὐρανὸν ἀχατάσχευον εἴπης. 
τὶ -Ὁ» »" 

Αόρατον δὲ τὴν γὴν προσεῖπε διὰ δύο αἰτίας - ἢ 

ὅτι οὔπω ἦν αὐτῆς ὃ θεατὴς ' ἄνθρωπος, ἢ ὅτι ὕπο- 

ὀρύχιος οὖσα ἐχ τοὺ ἐπιπολάζοντος τῇ ἐπιφανείᾳ 
“Ὁ - Ὁ 7 .- ΠΣ ᾿ ΞῪ 
ὕδατος οὐκ ἠδύνατο καθορᾶσθαι, Οὔπω γὰρ ἦν 

συνάχθέντα τὰ ὕδατα εἷς τὰ οἰχεῖα συστήματα, 

ἅπερ ὕστερον ὃ Θεὸς συναγα γὼν ΘΡΘΕΝ ΟρΕῦε θα- 

λάσσας. ᾿Δόρατον οὖν τί ἐστι; 'Γὺ μὲν, ὃ μὴ σθρυ: 

χεν ὀφθαλμοῖς σαρχὸς καθορᾶσθαι, ὡς ὃ νοὺς ὃ ἡμέ- 
δυνι Ἂ, - ’ὔ νι « “ " ᾿ τερος" τὸ δὲ, ὃ τῇ φύσει ὁρατὸν ὅπάρχον, διὰ τὴν 

,ὔ Ὁ ΩΣ 

ἐπιπρόσθεσιν τοῦ ἐπιχειμένου αὐτῷ σώματος ἀπο- 
͵ .- . 

χρύπτεται, ὡς ὃ ἐν τῷ βυθῷ σίδηρος. Καθ’ ὃ ση- 
μαινόμενον νῦν ἀόρατον ἡγούμεθα προσειρῆσθαι τὴν 
γὴν καλυπτομένην ὑπὸ τοῦ ὕδατος. [Ἔπειτα μέντοι, 

ΑΥ -Ὸ - 

χαὶ μήπω τοῦ φωτὸς γενηθέντος, οὐδὲν ἦν θαυμα- 
Χ δὶ 

στὸν τὴν ἐν ἡ σχότῳ χειμένην »ν διὰ τὸ Ἐν ἴσον 
εἶναι τὸν ὁπὲρ αὐτῆς ἀέρα, ἀόρατον καὶ κατὰ τοῦτο 
παρὰ τῆς Γραφῆς προσειρῆσθαι. 

Ἀλλ᾽ οἱ παραχαράχται τῆς ἀληθείας, οἱ οὐχὶ τῇ 

Γραφῇ τὸν ἑαυτῶν νοῦν ἀκολουθεῖν ἐχδιδάσχοντες, 
ἀλλὰ πρὸς τὸ οἰκεῖον βούλημα τὴν διάνοιαν τῶν 
Τραφῶν διαστρέφοντες, τὴν ὕλην φασὶ διὰ τῶν 

λέξεων τούτων το πλοθεθστον Αὕτη γὰρ; φϑαὶ, 

χαὶ βάβδιοῦ τῇ φύσει καὶ ἀχατασχεύαστος, ἄποιος 

οὖσα τῷ ἑαυτῆς ς λόγῳ, χαὶ παντὸς εἴδους χαὶ σχή- 

5 Ὲ6: χεχωρισμένη, ἣν παραλαῤὼν ὃ δ τεχνίτης τὴ 

ἑαυτοῦ τος μεμόρφωσε; χαὶ εἰς τάξιν ἤ ἤγαγε, καὶ 

οὕτω δι᾽ αὐ ρῆα οὐσίωσε τὰ δρώμενα: Εἰ μὲν οὖν 

ἀγέννητος αὕτη, πρῶτον μὲν “ ὁμότιμος τῷ Θεῷ, 

Β (οαϊοα5 βαρίεπι χἂν περί. ἘΦῚΠ οἴπὶ ἀπὸ δὲ ἃ]-- 
ἴοτο Νί88. χαὶ περί. οχ οὔπω Ῥᾶα]ο ρμοβί τθοθηβ δοοθβϑὶΐ 

δχ 86χ (ο ποθριι5. 

1  οἴθνοβ φαίπαθ ΠΡ τὶ ἅτε μήπω. ἘΔ1Π σαπὶ (151. 

ῬΥΪπιο ὅγε ἀνίαις ΑἸτα5 Οοἄοχ ὥσγε μήπω. 

ἘΈΛεΙ οὔπω γὰρ αὐτά. Αἱ Μ83. Φαϊη{α6 αὶ ἴῃ σοπ- 

ἰοχίι. Νῖοχ Νῖθς. οοἵο ἀχατάσχευον. ἘΔῚΠ σαχ (οἰ5]. 

Ῥγῖπιο ἀχατασχεύαστον. 

1 510 ἀπε] βορίθμα ΠΡΥ1. Ὗοχ ἄνθρωπος ἴπ φ(1|5 

ἀεβι δοναθαΐαν. [ηΐγα (10. βοοιηάτι5 ἐχάλεσε θαλάσσας. 

ΤΟΝ, 1, 

ΗΟΜΠ,. 11. 1 

ὙΠ] ΘΟΪΟΓ 5 5ρΘοΙΟϑὶ ἃ Οὐ ογῸ5 σρα τ, οἱ ψαφροιιη)- 
416 Ραπ!οροϑὲ Π δὶ 7551 6 ΤΟΥ Γὰ ΘΙ ΘΓ σθητα σϑηϊ- 
ΤΡ ΟΘ ΠῚ} 5118} ΘΡΆΠί ΟΥ̓ΠΑ ΠΙΓᾺ. ΑΙ ΑΥ ΤΠ ΤΟΥ) 4πο- 

ΠΙᾺ ΠῚ ΠΙΒΙ]ἀτιη νας, ΠΟΥ Ίτ0 Θουρίαν ᾿ρβάτῃ η0- 
Πᾶν Ιΐ Ἱποομηροβίίαμι. Ητοο δϑαάθμ οἱ ἐδ οωΐο 
αἸχθυίμητιβ ; ΠαδΠ ]ο υ ἀθ πη γ6] ἰρϑιιπὶ ΠΟΠά Π) 

δΡαῦ Θχοα πη, ΠΟΘΙ 116 ῬΡΟΡΡΙ ἢ Γθοθρογὰξ οὐ πᾶ- 
ἴππ} 5. π!ροῖθ απο πομπάτιμη 5016 ἀκ ᾿τηὰ 50|6η-- 

ἀδβοθροῖ,, πϑάτιθ ἈΘ ΓΟ ΤΠ) ΟΠΟΥ5. ΘΟΥΟΠΑΓΘΙΙ, 
Νοοάπιη ΘΠ] ἸϑίΠδθο σοπἸΐα θραπί. Οἴᾶγο ἃ γϑυῖ- 

ἴαῖθ. ΠΟῚ ἈΡΘΓΡΑΥΘΥΙΒ 5 51 σϑο τ ΠπΟΉτ6 αἰχϑυ 5 
[11|586 ᾿ΠΟΟΙΏΡΟϑ1 π|Π|. ΤΟΡΡΆΤΩ διιῖθ τὴ εἰιὰ5 Ὁ οδιι-- 
5885 ἀρ} ΘΠ] αν ΤΥ 151]! 6 ; αὶ (πιο ΠΟΠα τη} Θϑϑοῖ 
411 ΘΔ ΠῚ ΘΟΠΒρΡΙ οοὐ θὲ ΠΟΠΙΟ , δῖ σιο θὰ νἱάθυὶ 

ΤΉ] ΠΪΠῚ8 ΡΟβϑεῖ., σΌΡΡῈ 4188 ΔΩ[1115 5ῈΡ6ν Ἰρϑῖτι5 

5 ΡΘΓ ΠΟΘ πη πη δἰδ 1115. οϑϑϑῖ 5 Πηοῦϑα. ΝΟΗ- 
ἄτη ΘΠ1Π οὐδ ηΐ ἃ 1188 1 5115 [0 Π 65 οΟηρτο- 
ϑαίδ : (τὰἃ8 ρΡοβίθα ἀσογοσαΐαϑ Π 6115 τη γ]ὰ τη - 
σαραν. ΤηνΊ51}0}}6. Ἰσιταν σα οϑὶ ἢ ἈΠ πάη ὁ 
«ὐπ]άθι 14 «ποὰ 6Χχ 856. ΟΟ 18. ΘΔ Π]5 ΟΘΓΠΪ ΠῸΠ 
Ροΐθϑι,, ΘΕ] 5Ιη0411 δὲ Τη6 5 ΠΟΙ : ΔΙ Π πὰ πὲ0 
γΘΙῸ 14 φιοά 6δχ παίπγα 588 ροίθϑί ΘΟ ηΒΡ]Οῖ, δϑ 
ΠΟΙ] ὈΘ Π 15. Οἱ ΘΟΡΡΟΥῚ5. ΟσουΠ αίπιν ᾿πίθυ]θοίιι, 
γ᾽] ἔδυγιτη , {πιο 1Π 1Π10 βσπιΡοῖο 146θὲ. Ταχία 
418Π}| ΠΟΙΟΠΘΠΊ, ΠΊΠῸ 1ΠΥ]51Ὀ1]61ὴ απποίτητι5 νοσὰ-- 

[ΔῈ 6556 ἔθ ΡΠ), τπιίροῖθ π188 80 Δ 6115. σοι] ανο-- 

τπρ. Τοὶπάθ γ61Ὸ οαπὶ Προάτιπη οϑβοὶ ἰαδοΐα [πιχ, 

Π1Π1] δαὶ ΠῚ 51 [θγγᾶ ἴπ [ΘΠ 6 Ὀ}15 5ιἴα, {πο Δ6. 
ΒΡΕΙ ΘΔΠ)Ὶ ΠῸΠ {ΠΠ|Π||ΠΔΓΘ τιν, ΟὉ 14 δδηι ἃ 

ΒΟΡΙΡ αγα 1Πν15101}15 ΔρΡΡοΙ]αΐα 51}. 
. Αἴ νξεῖὸ ψϑυϊίας!β Δα] ΓΘ αίου 5. {11 ϑιι8 

ἸΡβΒουτμη ΠΟΙ ΘΠ ΒΟΡΙρ 88. ΟὈ ΘΠ ΡΘΓΑ 6. ὨΘΠπἃ- 
4πάτ ἀοοεηξ, 564 Δα ΡγΟΡυΪΆτὴ θη θη ᾶτ ἄρίου- 
«π6ηΐ ΒΟΥ ΓΠΡΑΥΊΙΠῚ 56 Ώ5111, Π] Δ ΘΙ Δ ΠῚ ἢ ]56 6 νον- 
15 αἰπιηΐ βρη ἤοαν!. Ηδθο δπίτη, ᾿η]υΠππηΐ, 6ϑὶ οἱ 
1ηγ]151}}}}15 οἰ ᾿ποουηροϑβιία βααρὶθ πδίπνα : σΠΠ]ΡΡ0Ρ6 

ΟἸΠῚ ΘΧ 8118 ᾿ρϑῖτι8 ΘΟ πα ΠΠ0Π6 οαγθαΐ ΠΔΟΙΙΠΊΠτι6 
«αα]ταῖθ, αἴαιιθ 40 ΟΠΏΠΙ ἰογιηα ἃς βριιγὰ 51} 
βϑραγδίᾶ ; {{Π|8}Π} Ἀϑϑ Πα ΡΓῸ 51ιἃ 58 016 ΠΕΪὰ Θ0Π-- 
[ουτηαν ΡΠ χ 2 δι ἴῃ οὐ Ἰ πο γθάθρι, οἱ 1ἴὰ ΡῸΡ 

᾿ρϑᾶπι γΘΡΊΠῚ Ψ]51 Ὀ]ΠΠπ|}} 6556 Π 118 ΘΟ ΠΕ τπ|:. Οτποά 

ἃ ἘΔΠΠῚ οἱ ἄπο Ν55. ἐν χόσμιῳ, ἐπ γαιπαῖο, ἀδρτγαναίο. 

Ατ ΒΕρΡῚ ἄπο οαπῃ (018. Ξβθοιηο δἰ οαπῃ (ἀοἶ5]. ᾿ 146 πὰ 

βϑοιπᾶο ἐν σχότω, ἐπι ἑεποῦγ 5, ἐαταοπἄαΐθ. (οάοχ οτη- 

Ἰε, εἴ 411 ἄπο Μ55. ἐν σκότει. ες ἴζὰ τη α]ῖο Ροϑβέ «αϊπ-- 
486 Μ95. οὰπῃ οἀϊίοπο Β851}. ἀόρατον χαί. Ἑάτο Ῥαυῖς. 

καὶ ἀόρατον. 

Ρ» Ἐπιο Β4511. οἴτπὶ 5ὸχ Νῖ58. φησί. ἙάΊο Ῥαγῖβ. φασί. 

ς ἙΔιτο Ῥαυῖβ. ὁμιότιμος ἔσται τῶν αὐτῶν πρεσδείων. ΑἹ 
οαἄτιῖο Βα511. ᾽ζα πὶ οἀτϊατπηι5. 

ἐφ 



ἈΓΑτοτγία ἴῃ - 

πϑηϊία ΠῸΠ 

οδί, 

18 5, ΒΑΒΙΠῚΠΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΟΑΡΡΑΡΌΟΟ, ΑΒΟΗΙΕΡ. 

:».ν ᾿ -. . . -Ὁ᾿ τω κ᾿ 

5] ἱπσϑηϊία δϑὲ ἢδθο, ΡΥ Ϊ πηι (πα ἀθπὶ ρᾶ1 οἱ ἃς Πθὸ Ο τῶν αὐτῶν τὸ ρθε τα ᾿ὐρισύμε γῆ: Οὗ τί ἂν γένοιτα 
ΒΟΠΟΥ {πο πάτι5 6ϑὲ : Ππαπάοααϊ θη θοάθιη Δη-- 
{τ [δ {15 Ππγὸ αἰ σπ  Ὀ ταν. ΟἿο {16 πηδ 615 ᾿ΠῚΡ ΠῚ 

6586 Ροϑϑὶζ 9 πηδίθυ Δ ΠῚ 50}}16 θὲ ({ππ4}1{8 15 86 [Ὁ ΠΊ86 
ἜΧρουΐοπι, ΘΧΕΓΘΠΊΔΠῚ ᾿ρϑᾶπι ἀθ ΟΠ αΐθπ, [οεα!-- 

(αἴθοπα ᾿ρ58 πε ἤστινα ἀθϑΕ τππΐατη ( 10515 ΘΠ] ΠῚ ΘΟΓῚΠῚ 
πΐΟΥ γ ΘΔ 11115} ῬΑΥῚ ΟἸΠῚ 5 ΡΙ 6 ΠΕ δὲ ροίθηΐθ ἃ 
ῬΘΡΡΌΠΟΡΟ ορ!οθ 86 τπΠΊ ΘΓΒΟΓΙ ΠῚ ΘΟΠΑΙΟΓΘ ρΓ- 

γορσαῖγα ἃς ἀἰσηαΐθ σΟ ΟΠ βίαν! ὃ Ποῖπ 6 {π] 4461} 

51 ἰαπία δϑϑὲ τηδίθυϊα τιὶ οί πὶ Π6] βιιβοὶ ρα βοῖθη-- 
81; οἷ δῖσ ΔΙΊ4πιῸ Ῥδοῖο ᾿ρ51 Π 6] ροιθῃεεθ, {1128 

ἸΠν ΘΒΠΠΘᾺ}] ΠΟ], 51 υ5ΓΔ ἢ Π Δ ΠῚ 1Π1π|5 ΘΘ ΠΡ ΓΔ ηΐ, 

ΟΠ ΟΠ ΠΘ ΠῚ Π οἱ 1Π 6] σΘ ἢ ΕΠ] ΠῚ ρ 6} 56 058ΠῚ ΔΡ1Π- 

ἀθ ροϑϑὶξ ἀπ ΕΣ : 51 6 ΓῸ πηδίουϊα ΟΡΘΡΔΠΟΠΘ 
οὶ πίνουν δϑί, 56 θ!πὶ Περο οἷβ νοῦ α ἴπ ἀρ 51ι:-- 

αἴπ86 σομν τι νου θη τ, {ΖΡ 06 4π| δι ἃ 
Ῥθυ ΠΟΘ ἢ 415 δὲ ἈΡβοϊν ΘΠ 15 51115 Ορϑυῖθιι5 ΡΓΟΡΙου 

τηδίθυϊεθ ἀθἰδβοξατῃ ἀΡαγοθαηξ. Ὑ θστιμὴ 1105 ἀθοθρὶς 

ΠΠΊΔΠ65 Πα γ86 ἸΠΟρΙ8. Ε (ΠΟΠΙΔΠῚ 8.5 4166 10 6ὲ 
ἃΡ ἃ ΠΟ5 ΟἸΓΟᾶ ΔΙᾺ ΠῚ} Π] Δ ΘΥ Δ ΠῚ 5ΘΡΑΓΑ ἐπὶ γοΡ- 

βαῖαν, νοΐ ἃΥ5. [θυ γα Ια ΟἸΓΟὰ ΘΥΓΊΙΠῚ , ̓Ισπανῖα 

ΨΕΘΙῸ ΟἸοὰ ᾿ἰσπᾶ ; δἴχιιο ἴῃ ἢἷ5 δἰ Πα οϑὲ 5] δοΐτι, 
Αἰπα ἃ [Ὀγηγα, δἰπιά 14 αιιοά οχ [Ὁγπη8 σοπ οἰ τ : 
οἱ «πὰ γηαίονϊα Πα] 46 ΠῚ [ὉΥΊΠΒΘΟΙΙ5. ἀΒ5.1ΠῚ1 1], 

Δ ἃγῖθ γε ῦῸ δρίαϊαν [ὈΡΠηὰ, οἤδθοίπι5. ἁιι ἔθ 6 Χχ 

Ὁ ΓΒ 116, ΘΧ ΠηαΙΘΡΊἃ 50 ]Π1οθὲ δὲ οχ [Ὀγ τ]ὰ ΘΟ Π]ρο- 

ΠἰξΠ ; 510 ΘΕ]Δ ΠῚ ΘΧἰϑιπηὰπὶ 1π αἰνπο ορϊῆοῖο, 

ΤΠ Π6] 416 Π} ΠΡ ΠῚ ἃ 58 ΡΊΘΠ 11 ἃ (ΟΠ ΟΥῚ5 τιη]-- 

ΨΟΙΘΟΥΙΠῚ 6556 ᾿Π ποίη}, πη θυ απ αἰ 6 ΠῈ Θχ ἐγ  Π-- 

566ι1ι5. ΟΥθαῖοΟυ δἀνθοϊδηι ἂ0 5] οἴδη {[|556., 
ΠΠΠΠ ΠΠΠ([116 ΟΠ ΡΟΒΙΓΠ1ΠΔῚ ΘΧΘΕ 1556... πτροῖθ 41] 

5] οἴ πὶ οἵ Θβϑθη Δ ΠῚ Δ] πι πη 46 Πα ροαΐ, ἢ σιγὰ πη 

ΥΘΙῸ ἃς [ὈΓΠΊΔΠῚ ἃ 60 ΔΟσοροσῖς. Ηϊης δαΐθηι {ἰξ, 

τὶ ΠΘιι ΠῚ ΤΠ ΠῚ ΘΟΠΒΓΓΠ ΠΟΤῚ ΓΘΥΊΠΠῚ Ῥ ΘΘ 1556 

ῃρρϑηΐ : 564 διιπΠὶ [ἈΠ 118}Π} 5Υ 1] ΡΟΪΔ ΠῚ (πὰ πη ἈΠῈ 
ΒΌΡΡΙ θη ἴθ ΠῚ, τη 168} «Δ 4Δ ΠῚ ΡΟΡΠΟΠοπ δά 
ΓΘΓΊΠ ΘΘΠΘΓΑΠΟΠΘΙΠῚ (6 56 1050 ΘΟΠ 1|1556 : {π|δη-- 
ἀοαχυίάθπι ργδῈ γ ΠΟΙ Πα ΠΟ Πτ ΠῚ ἸσΠ ΟΠ αΐθ, δά 
γουϊ τα 5. ΕΠ] ἴθι ΓΟΘΡΊΟΘΡΘ. ΠῸΠῚ ΡΟΈἘΠΙΕΙῸ : 

4υἷὰ ἃγίθϑ πο μηαΐθυϊα 51 ΠῈ ΡΟβίθυ!ου 5, προΐθ ΟΡ 

τι5115 ΠΘοσϑϑὶ [ἴθι [ἢ υἹΐδιη ηἰγοάτιοῖδθ. ΤᾺ ἃ ΘΠ ΠῚ 

ΡΥΪῸ5 ἜΧϑ ΠΕ : Δ.8 ὙΘΙῸ ἰθχίουϊαᾶ βιιοοθϑϑιξ, ἀοίε- 

ἃ 51ς Ξερίοπι Δ55. ὟῸΧ ἐχείνων ἴῃ 61:15 ἀεοιἀοσγαίαν. 
εἼτὰ Οοάεοχ (ομιρεΐ. εξ 4111 Ξξερίεπι. ἙΔΙΠο Ῥατῖς. 

ἔπειτα δὲ τοσαύτη ἔσται. ἘΖΙτο Β451]. ἔπειτα μὲν τοσαύτη 

ἐστίν. Μοχ (ΟΡ. ρυΐπιιβ δυνάμει ἀντεπεξάγουσιν. 
ΠΙᾺ, εἰ δὲ ἐλάττων, ᾿ΐα Δ4 σεγθιπ ᾿πίεγργοίατὶ 5- 

ΤΉΔ5: δὲ 6 )Ὸ πιαίεγία ορεγαίϊοπε [)εὶ ἱπξεδν ον εσὲ., 

Πιος εβί, δὲ ϑε7γῸ τιαίεγία εϑὲ ἰδίθυ ἰοῦ ὶς οοπαϊίξϊοπῖδ, 

ιιαπι τὶ 1)εἰ ορεγαϊῖο αὐ εαπὶ 5656 ἐαίεπααί. 

ε Ἑ4ΙΠο Β451}. οἱ δῃίαϊ 56χ ΠΡΥῚ αὐτοῖς ὁ λόγος. 

" 

Ε 

»ἢ 

ἀσεβέστερον, τὴν ἄποιον, τὴν ἀνείδεον, τὴν ἀρ ἐδ 
ἀμορφίαν;, τὸ ἀδιατύπωτον αἶσχος (τοῖς πὰρ " 

τῶν ἐχείνων προσρήμασι χέχρημαι) τῆς αὐτῆς προε- 

δρίας ἀξιοῦσθαι τῷ σοφῷ χαὶ δυνατῷ χαὶ παγχάλῳ 

δημιουργῷ καὶ χτίστη τῶν ὅλων; “ Ἔπειτα εἰ μὲν 
τοσαύτη ἐστὶν, ὥστε ὅλην ὑποδέχεσθαι τοῦ Θεοῦ τὴν 
ἐπιστήμην" καὶ οὕτω, τρόπον τινὰ, τῇ ἀνεξιχνιά-- 

στῳ τοῦ Θεοῦ δυνάμει ἀντιπαρεξάγουσιν αὐτῆς τὴν 
« , Ε 2Ξ - ὅλ -"» ΥΝ ὦ 4 ὑπόστασιν, εἴπερ ἐξαρχεῖ ὅλην τοῦ Θεοῦ τὴν σύνεσιν 
Ὁ τ ΕῚ - Φ....00ὦ ἼΔΩΖ Ὁ, τ - 
δι’ ἑαυτῆς ἐχμετρεῖν " ὖ εἰ δὲ ἐλάττων ἢ ὕλη τῆς 

"»"᾿ - 9 7 Α Ω͂ 3 πὶ Ις 
τοῦ Θεοῦ ἐνεργείας, χαὶ οὕτως εἷς ἀτοπωτέραν βλα- 

᾿ " ξ ἊΝ 5, ὃ ) , ον ΑΝ Σ [. 5: δι ὧἱΣ 

σφημίαν 8 αὐτοῖς ὃ λόγος περιτραπήσεται. δι᾽ ἔν- 

δειαν ὕλης ἄπραχτον χαὶ ἀνενέργητον τῶν οἰχείων 

ἔργων τὸν Θεὸν κατεχόντων. Ἀλλ᾽ ἐξηπάτησε γὰρ 
αὐτοὺς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἣ πενία. Καὶ ἐπει- 

δὴ παρ᾽ ἡμῖν ἑκάστη τέχνη περί τινα ὕλην ἀφω- 
ρισμένως Ἴσχόληται, οἷον ἀϑακευτοο μὲν περὶ τὸν 
σίδηρον, τεχτονικὴ δὲ περὶ τὰ ξύλα - χαὶ ἐν τού- 

τοις ἄλλο μέν ἢ τί ἐστι τὸ ὑποχείμενον, ἄλλο δὲ τὸ 

εἶδος, ἄλλο δὲ τὸ ἐχ τοῦ εἴδους ἀποτελούμενον " χαὶ 
» Ἁ [τὰ Ὲ ,ὔ 4, χα 
ἔστιν ἣ μὲν ὕλη ἔξωθεν παραλαμδανομένη, τὸ δὲ 
κεἰ - , 
εἶδος παρὰ τῆς τέχνης ἐφαρμοζόμενον, ἀποτέλεσμα 
μ ΔΨ ὑα - ΄ Υ.  νἈ 

δὲ τὸ ἐξ ἀμφοῖν συντιθέμενον ἔχ τε τοῦ εἴδους χαὶ 
΄Ὸ [4 ΒΕ  Β. Ὁ ,ὔ 

τῆς ὕλης οὕτως οἴονται καὶ ἐπὶ τῆς θείας δημιουρ- 

γίας, τὸ μὲν σχῆμα τοῦ χόσμου παρὰ τῆς σοφίας 

ἐπῆχθαι τοῦ ποιητοῦ τῶν ὅλων, τὴν δὲ ὕλην ἔξω- 

ν ὑπούδεδλῆσθαι τῷ χτίσαντι, χὼν γεγενηθθαι τὸν 
χόσμον σύνθετον, τὸ μὲν ὑποχείμενον καὶ τὴν οὐσίαν 

ρωθεν ἔχοντα, τὸ δὲ σχῆμα χαὶ τὴν μορφὴν πα- [ 

. «ἱ 

τς 

ρὰ Θεοῦ πρσυλαξύνθωι Ἔχ δὲ τούτου αὐτοῖς ΘΡΗΣ 

χε! ἀρνεῖσθαι μὲν τὸν μέγαν Θεὸν Ῥῆς συστάσεως 

τῶν ὄντων προεστηχέναι; οἷον δὲ ἐράνου τινὸς ἘΜῈ 

ρωτὴν, ὀλίγην τινὰ μοῖραν εἰς τὴν τῶν ὄντων γέ- 
γεσιν παρ᾽ ἑαυτοῦ συμόεῤλῆσθαι" οὐ δυνηθέντες διὰ 

λογισυῶν ταπεινότητα ἃ πρὸς τὸ ὕψος ἀπιδεῖν τῇ γἱσι 
“5 , .“ “᾿ οτο Ὶ Α - «Ἃ“ [τ 

ἀληθείας ὅτι ἐνταῦθα μὲν αἱ τέχναι τῶν ὑλῶν ὕ-- 

τεραι, διὰ τὸ ἀναγχαῖον τῆς χρείας παρεισαχθεῖ- 
- , Α Χ Ὶ ΕΣ ὧς αδ ᾿ 

σαι τῷ βίῳ. Τὸ μὲν γὰρ ἔριον προῦὐπῆρχεν, ἢ δὲ 
« Ἂ ὧν ᾿Α ᾿ Ὁ 7 35 δ΄) Φ 
ὑφαντικὴ ἐπεγένετο, τὸ τῆς φύσεως ἐνδέον παρ᾽ ἕἑαυ- 
“- » “--- ΕΝ ᾿ ΄ Ἐπ 

τῆς ἐχπληροῦσα. Καὶ τὸ μὲν ξύλον ἦν, τεχτονιχὴ 
ΡΥ λ 6 “- Ρ " ᾿ 2 ζι ΄, ἕξ Υ. 
δὲ παραλαύδοῦσα, ἢ πρὸς τὴν ἐπιζητουμένην ἑχά-- 

Ἑδτῆο Ῥατγῖβ. αὐτῶν ὁ λόγος. 

μ Τα (ὐοάϊοο5 ξερΐεμη. Τ)εαβί τι ἴῃ συ] σα 5. 
1 (ΟΙΡ. ρυΐπηιϑ ὑπῆχθαι. Μοὸχ Ἰάετα οάεχ βεδλῆσθαι. 
4 (010. ρῥυΐπηπϑ εἰς τὸ ὕψος. Ῥάι]ο Ροβὲ (1. βθοιη-- 

4.5 παρεισήχθησαν. 
»ἙΈΔΙτο Ῥατῖβ. παραλαθοῦσα χαὶ πρός. 5ε4 δοπ]απ- 

οἴδο χαΐ ἴῃ ται} 15 Νῖ55. ποῖ ΤΘΡΕΥΙΓ, ποά86 ἴῃ εαϊ- 
ἰίομς Βαβι θοηβὶ. 



ΙΝ ἨΗΕΧΛΈΜΕΒΟΝ ΠΟΜΊΙ].. 

στοτε χρείαν διαμορφοῦσα τὴν ὕλην, τὴν εὐχρηστίαν 

ἡμῖν τῶν ξύλων ὑπέδειξε, κώπην μὲν ναύταις, γεωρ- 
- "ἢ , , μυ 

γοῖς δὲ πτύον, ὁπλίταις δὲ δόρυ παρεχομένη. Ὁ 

δὲ Θεὸς, πρίν τι τῶν “ νῦν δρωμένων γενέσθαι, εἷς 
τὦ ᾽, - 

νοῦν βαλόμενος χαὶ δρμιήσας ἀγαγεῖν εἰς γένεσιν 
Ἅ. ἘΜῈ ὦ τἫρ - -» 

τὰ μὴ ὄντα, διοῦ τε ἐνόησεν ὁποῖόν τινα χρὴ τὸν 
, Ἂν ἃ ΣῖΘα - ς : 

χόσμον εἶναι, καὶ τῷ εἴδει αὐτοῦ τὴν ἁρμόζουσαν 
ὕλ ΓΑΑΕΨΗ ᾿ ΡῚ - δ Γ᾿ ΉΒΕΨΥ ὁ Ν ὕλην συναπεγέννησε. Καὶ οὐρανῷ μὲν ἀφώρισε τὴν’ 

- - ,ὔ 

τῆς γῆς σχήμα- 
Α Ἂ , ψ,.0ὲ ἄῳ Α ΕῚ ’ ΕΞΕΙ: « ἴω 

τι τὴν οἰκείαν αὐτῇ χαὶ ὀφειλομένην οὐσίαν ὑπέ- 

όαλε. Πῦρ δὲ χαὶ ὕδωρ χαὶ ἅ ἀέρα διεσχημάτισέν 

3 - , ΄ “- 
ουρᾶνῳ πρέπουσαν φυσιν “τὸ δὲ 

ἢ 

΄, 

τε ὡς ἐῤούλετο, καὶ εἰς οὐσίαν ἤγαγεν ὡς ὃ ἑκάστου 
᾿ , - ’ ΕΣ ΓΞ “ Α ᾿ ,ὔ 

ὄγος τῶν γινομένων ἀπήτει. “Ὅλον δὲ τὸν χόσμον 
τ ,ὔ 

ἀνομοιομερὴ τυγχάνοντα “ὅ 
-“ ,ὔ 4 σμῷ εἰς μίαν κοινωνίαν - καὶ ἁρμονίαν συνέδησεν" 

ἐἐ Ἀ - -» 

ὥστε χαὶ τὰ πλεῖστον ἀλλήλων τῇ θέσει διεστηκότα 

ἡνῶσθαι δοχεῖν διὰ τῆς συμπαθείας. Παυσάσθωσαν 

οὖν μυθικῶν πλασμάτων, ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν οἰχεί- 
χ - Ε Ἂν ΄ » 7 δ «] 

ὧν λογισμῶν τὴν ἀκατάληπτον ἶ διανοίαις καὶ ἄφα- 

τον παντελῶς ἀνθρωπίνη φωνῇ δύναμιν ἐχμετροῦν- 

τες. 

ἜἘποίησεν ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν᾿ οὐχ ἐξ 

ἡμισείας ἑκάτερον, ἀλλ᾽ ὅλον οὐρανὸν χαὶ ὅλην γῆν, 
ἘΣ ἢ Α : ὙΜΕῚ, -Ὁ ν ᾽, έν, 

αὐτὴν τὴν οὐσίαν τῷ εἴδει συνειλημμένην. Οὐχὶ 

Β 

- Ν ΤΝ ς λ , Ν 

ἀῤῥήχτῳ τινὶ φιλίας δε- Ὁ 
Χ 

γὰρ σχημάτων ἐστὶν εὑρέτης, ἀλλ᾽ αὐτῆς τῆς φύσε- ἢ 

ὡς τῶν ὄντων δημιουργός. ᾿Επεὶ δ ἀποχρινέσθω- 
“» “12 ΩΣ » ͵7 , Ὡ ᾿ 

σαν ἡμῖν, πῶς ἀλλήλοις συνέτυχον ἥ τε δραστιχὴ 

τοῦ Θεοῦ δύναμις, χαὶ ἣ παθητιχὴ φύσις τῆς ὕλης" 

ἣ μὲν τὸ ὑποχείμενον παρεχομένη χωρὶς μορφῆς" 
ὃ δὲ τῶν σχημάτων τὴν ἐπιστήμην ἔχων, ἄνευ τῆς 
ὕλ' ἵν᾽ ἐχατέ Ν ἐνδές Α θ τε Ζ ἈΝ 

ἧς ἵν’ ἑκατέρῳ τὸ ἐνδέον παρὰ θατέρου γένηται 
- Α μν - δ ἂν 

τῷ μὲν δημιουργῷ τὸ ἔχειν ὅπου τὴν τέχνην ἢ ἐνεπι- 
᾿τὖ ἱὰ ᾿ 

δείξηται, τῇ δὲ ὕλη τὸ ἀποθέσθαι τὴν ἀμορφίαν καὶ 

τοὺ εἴδους τὴν στέρησιν. ᾿Αλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ 
τοσοῦτον. Πρὸς δὲ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπανίωμεν. Ἢ δὲ 

ς (οάοχ Οομηθοῖ. οἵ 8111 β6χ τῶν νῦν. ΘΟομ]α γῦν ἴπ 
εὐτ5 ἀθεγαΐ. Μοχ (ο15]. ρυϊπηιβ οἱ (010. 1 Ὰ4 61 ρυ]- 

Τητι5 οατ ἈΘΘ115. «πιαίπιον βαλόμενος, ἀαΐ βαλλόμενος. 

ἘΔ1Π οἐ ἄπο Ν55. λαθόμενος. : 

ἃ ΑΠΕ(αὶ 56. ΠΡῚῚ διεσχημάτισέν τε ὡς. ἘΔΠΠΙ κατε- 
σχημιάτισε. 

6 (ο1}». Ῥυίπηιβ δὲ (Πο15]. βεοχηαβ εἴ 8111 φαδίποῦ 

Βερι ἀῤδήκτῳ τινὶ φιλίας θεσμιῷ,, ἐπινοεῖ ψμαάατπ 

απειϊοϊιἰε8 ἰε5ε. Τ᾿ το 4511. σταπη (151. ρυΐπαο ἀῤδήτῳ 
τινὶ φιλίας θεσμιῷ, οοοιία φιαάαπε απιϊοίεϊε ἰε56. Ἐά1- 

[ἴο Ῥατίβ. οπὶ θρ. {υαγίο ἀῤῥήκτῳ τινὶ φιλίας δεσμῷ, 

ἐπε ἰδεοϊριϊϊ ψμοάαπι ἀπιϊοϊεία υἱποιῖο : «πᾶγα 5Ξοτῖ- 

Ῥίαγαπι 160 56 011 5ιιγηῖι5, {ποῦ 1έα Ἰορουῖ γείιιβ Ἰη- 

ΤΣ 19 

οἴ ΠῚ Παΐτγδθ ΘΧ 86 Θχρ θίπνα. 510 Πσηπιιὴ “α]άοτη 
οὐαΐ : δ βιισοθάθηβ ἃγ5 Πσηανα, πηαϊονὶα δ 5115 
σαοιάϊθ. οχρθῦϊοβ. οοπίογηιαΐα, ΠΡ ΠΟΤ ΠΟΡ5 

οϑβίθη τ τ] α θη}, Πδιι15 ΓΘ ΠΠη, ΔΟΥΊΘΟ]15 νθη-- 

ΠΠΑΡΥ ΠῚ, οἵ ΡΥ Π δ 5. ΠΉ] ΠΕ] 115 Παϑίδπι 5. 0 }}1Π1-- 

βίγ8Π5. Αἴ νϑιῸ Πθι5, ΡΥ ΙΒ ΔΤ (018 1ΠῈ ΘΟΓΡΊΠΠῚ, 

4886 πὰηο νἀ θηΐι, ΘΧϑ 556} 5 ΟἸ1ΠῚ 1Π ἈΠ ΠΊΤΠῚ 
᾿πάπιχιϑβοῖ,, β δι ]ββϑθίτιι6 Θὰ {τ|88 ΠῸΠ Θρδηΐ, 'π 

Ἰποθπὴ θάθυδ : ϑ πηι} δἴιιθ οοσιίαγηῖ “πὰ ] ΘΠ πᾶ Τα 

ΠΉΠ ΠΕ Π1Π) 6556 ΟΡΟΥ θυ. τη θυ τ [Ὁ Πη86. ΠΡ51115 
σοΠνθηϊθηΐθη ργοάτχῖξ. ΕῈ οθο 10 Ζαϊἄθιὴ Πα τη 

Αϑϑισ παν  , Ο8610 ΟΠ ΘΙ ΘΠ 6 ΠῚ : {τι γ88 ὙΘΙῸ ἴθν-- 
γε σοΠρτπδ πη δ ΔΏΊ 116 51 5ἴ απ Δ}. 511] 6 οἱ. 
ΤΘΠ ΘΠ δα 6 ΠῚ, ΔΩ ΙΔΙΊΠ16 δὲ ΔΘΡΘΠῚ, τι] ν ]τξ, 

σΟΠ ΟΡ ανὶξ, δὲ δά ϑιυρϑίδηε δι ουοχὶ, Ργουΐ 

5] ΠΟΤ ΑΥΤΙΠῚ ΓΘΡΈΤΩ {188 Ποθαπὲ, γα 0 Ῥοϑίθ]ααΐ. 

(πίθυιιηι τη πιπὶ ἰοίτιτη αἴ γ 6 515 ρα γ θιι5 σοη-- 

ϑἰδπίθιη ἱπα ᾿Ἰ550110}}} αιιοδῃ ΔιΏ1ΟΙ 186. ὙΊΠοῖ]ο 

ἴῃ ππᾶη} βοοϊθίαϊθπι οἱ Παγιηοηϊδπι ΘΟ] ]ΠΙσαν!ῦ : 

δἄδθο τὖὖ δὰ διϊδη {1188 Ο] ΥΊΠΊΠΠ ἸΠΊΘΡ 56 51{π| 
ἀϊδίαπε, ςοπἼιπρὶ Ρ6) ΘσΟΠΟΘη απ ΠῚ γ]θαηέιι". 

(οββθηὶ ἰρίτιν ἃ ἔθ ]0515 σΟΙη ΤΏ ΘΗ 115 1, 4] Ρο- 

τοϑἔαϊθπη ΠΊΘΠΠ ἹΠΟΟΠΊΡΥΘ ΘΒ: 16 ΠῚ, οἵ {π81ὴ 
Πυπηδπα νΟῸΧ ΘΧΡΥΪΠΊΘΓΘ ΠῚ]110 ΠΠ0 60 ροϑϑιῖ, οορὶ- 

[ἈΠΟ ΠαΙ ΠῚ 518} ΠῈ ἱτη ὈΘ ΟΠ] αἴθ Δα πη Ππππίαγ. 

3. δος [θεῖς οεδἴπιπι δὲ {ΓΤ πὶ; αἰγνι πη 116 

ΠΟΗ 6χ ἀϊπη ἴα ρᾶγίθ,, 564 τού Ο πΠῈ., ἑοϊδμη- 

4{|6 ΘΓ, ᾿ρ58Π1 5151 118} ΟἸΙΠῚ [οὐτηᾶ 60η-- 

Ἰπποίαπι. Νοπ ΘηΪπὴ ἸΠΘΠἴΟΙ 68. Πρ ΓΔΡΊΠῊ; 564 

᾿ρϑίτιϑ παΐαγοθ γθσιιη ΟΡΙΘχ. ΑἸ τὶ γοϑροπάθαπε 

ΠΟΡΪ5, 4ποπίαμπη ρμϑοίο ᾿πίθι 58 ἔπι Θ οι 979} 

Ῥοϊθηεδ., ἔπ|π| Ῥᾶϑϑνἃ πηδίθυ!οὶ Ὠδίτη ἃ ΘΟΠνΈΠ6- 

γἱπῖ, Πδθο Ζυἀθπι ἈΡ516 [οΥΠηὰ 51] 6 οῖα μη ΘΧ]-- 

Ῥθη5., 116 γθῖῸ 5ϊπθ τηδίθυϊα 8016 ΠὯΠπ| ΠᾺΘΠ5 

Πσαγαντμη,, αὐ 14 4ποα ἀο πον ΔΙ ΤΟΥ], 40 4]ἴ6γῸ 

ἐὐἰθαδταν,, οί οἱ φαϊάθιῃ, αὐ παρθαΐ πιπάθ 5ρθοῖ- 

τη ἀδὲ 86 ἃΡΕ5 : πηδίθυῖοὶ γῈῸ, ἀπάδ ἀθίον- 

γηϊζαΐθμα. δἵ [Ὀγ πο ΡΥ γα Πόποιῃ ἀδροπαῖ. 5864 ἀθ 

Ηἷ5 παοίθπιιϑβ. 78τὴ δὰ ργοροβιίπτη γθάθδμηιϑβ. σαί 

[ΕΥΡτο5 Ἐπί! ΐα5., Οα 75 Πέρο 5πηΐ σοι, ἱπνιοϊαδι- 

ἐΐδιι5 οι)τι5 τὶ εοποογαϊω υἱποειιῖϊς. 

ε ἙΔΙο Βαϑ1]. εὐ ΒΟΑ͂Ι]. εὖ 411 ποβίυὶ Ν55. διανοίαις. 

Ἐδιο νετο Ῥαγίβ. διανοίᾳ. Μοχ (01]}. ῥγίπηιιβ ἄνθρω- 

πίνῃ φύσει, εἰ ψιίαπε ᾿πιπιάπα παίμγα ΠΑΡ αΥΘ πεῖίο 

πιοῖῖο ροϑοϊΐ. : 

8. εΐεγεβ δ! ψποῖ 1|ρν1 ἀποχρινάσθωσαν. (οάοχ Δ1}1|5 

ἔπειτα. ἀποχρ. 

μ 51. Βοση ῥυῖπλαβ οἵ φαϊπέι5. 65. «αάαγίιιβ ἐνεπι- 

δείξεται. ἘΔῚΠ οαπὲ (910. βεοιπάο ἐπιδείξεται. (1. 

Ῥείπητβ στα ἈΘρ. τογῆο ἐπιδείξηται. 

1 ΠΙα, ἡ δὲ γῇ ἦν ἀόρατος χαὶ ἀχατασχεύαστος, ἄε- 

5πηῦ φιάοπι 1ῃ δα 115 : 564 ἴῃ βορίθμι Ν55. τ ρου πηι. 

ὡ- 

« 



Βαϊ εὰτν 

τογτγα ἱποοπι- 

Ῥοδιία δϑϑεὶ 

αἰζιθ τηνῖ- 

Β. θ1}ις, 

20 5, ΒΑΘ ΟΕΒΛΕΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

ατιΐθηι ἰΟΥΤα ἱπιν εἰ ̓ ς αὐ ἱπιοοηιροκίία. (σιγὰ ἄχ: Εὶ 

7 ργϊποῖρίο [δοῖς ΤΠ) θιι5 σιοἶμιπι οἱ ἐΘΡΤ τ 5), νου] τὰ 

ἴδοι, ἈΠΌῸΔΠ1., ΔΘΙΘΠῚ, ἸΘΤΙΘΠῚ . ΘΟ σΘηἴ65 ΟΧ 

1ιῖ5. ΔΙΟΠΟΠ 65 : 41|88 58Π6 ΟΠ], [ἈΠ 118 0 {{π|28 

πμπάτιπὶ σΟΠρ]Θαπξ, ΡΡΌΟα] ἀπ ῖο τιπηὰ οἴ τιη]-- 

ψϑυϑιία δ ΓΘΓΊΠῚ ΘῈ 5 Ριπ  ; ΟΠ 558 5ι1π| Δ ΘΠ 

᾿Ἰϑῖποος 40 Πἰϑίουϊα, τι ἀπτὴ ΓΘ {πιὰ ΘΧ Ῥδτιοῖ5 ἈΡΘτι- 
Π]ΘΠ 15 ὑγραῖς φοϑυϊπηα πα, πιθη θη] ποϑίγαμῃ δά 

Πα πι5 Εν} 18 η} (ΠΠΠ ΘΠ ΕΠ Δι π|6 Θχογοθδῖ. ΤΠ 116 ΟἸΠΠῚ 

ἀϊοιιμηι ΠΟ 511 Πϑιτὴ δα τᾶ πῃ ἴθ οἶ556 : 56εἰ ἐἸοίπιτη 
51: ΓΟΡΓΆ {|556 Ἰην 151 0 ]]6 πὴ ; ἔπιῖθ ἔθοῖιπὶ γριὰ 

{πιὸ νϑ᾽ απ] 6 ορϑυΐα ΠῸΠ Ἀρράγογοι. ΝΘ τι ἸσῚ τιν 
Ἰση15 ΟΡΘΡΪ 6 [ΘΥΓᾺΠ ροΐουαι. 15π|5 5 Πυ θη «- 

[ον Ἰπι 61, δο δα {π||01|5 δοσθάϊε, ΠΠπ|ιϑιραῦ μ᾿ 0 {π|5, 

{ππλη} [ΘΠ ΟΡ 5 οὐ πιπ αι. ΝΘαιιΘ ΔΘ ἃν οραΐ 

τἀπὸ ἴρυγδθ ἐστι πη] Θ Π [1π|. ῬΔΡὰ ΘΠ1ΠῚ οἱ ρ ΘΙ ποῖ ἃ 

δϑὲ δθυ]5 ΠαῖΠΠ ἃ, {{π|86 ΟΠ Ποἴα5. ΓΘΓΕΠῚ ὙἼ51 11 1π|Π} 

5ΒΡθοῖθϑ θυ οῖριῖ, οἵ δὰ ᾿π πο ητπιπὴ ΟΟλ]05 ἔα Π51η11- 

ἰπ. ἈΘΙΙΖατΠὴ ἸΟῚ ΠῚ Θϑῖ, τ} ΟΡ ΓΘ Πλ115 ΠΟ. ΔΘ ΠΠΔ ΠῚ 

ΒΕ ΡΘΡ ΠΟΙΟῚ [ΟΡ ΓΘ ἸΠΠαῖα556 5. ΟἿ} ΠΟΠΑ 1} οϑϑοΐ 

Πχαϊἀὰ ἰδέα ϑα ϑια τὰ 1π ῬΡΟΡΡ ΙΔ 5θ θη} 56 σνο- 
ϑαῖα. πο ἀαΐθηη [ῦΡἃ ΠΟῚ ΘΓας 50] 11} 1Π Ὺ151}}118. 

564 ογαΐ ἔπ ἱπουπαῖα. ΟἸΡΡ06 Πα ΠΊΟ}15 γθάτιη-- 

ἀαπτῖα δ αν πτιτη ἔριιοίτιιιΠ) ᾿ὰΡπα} ΠΡ 6 61. Ἐὰ-- 

ἄδθπι ᾿ρίταν οατῖιϑὰ Θϑῖ. ΟΡ ΘΓ ἰην ]51}}}}18. 6556} οἵ 
᾿ποοπλροϑιΐα. ΝᾺΠῚ ΓΟΡΡ85 ἈΡΡΑΡΑΓ5., 1116 1056 δϑὲ 

ΟΥ̓Παἴτ5. {Π| 6ἱ ῬΓΟΡΥΙ5 δϑί 86 Πδίμν4}15. Ῥιιΐα, 

τη απθ5. ἴῃ ΘΟΠγΆΠΠΠ0115 βοϑθίθϑ,, ρΡαἴα ὙΊΡΘ ΠΕ 
οἱ ἀϊνουϑὶβ Πουῖθιι5 γοίουία., Που 1 5} π|5 ἀο πο Π- 

{Ππ|Π} ΟΔΟΙ 1 "ἃ 51{ν15 ἹΠππ]ὴ ὈΡαἴὰ : ΠΠΠΟΡῚΙΠῚ ΠΟΠΕ ΠῚ 

ΠΡ αὶ φυϊἀαιιαμη , ῬΑΡ ΠΡ ΘΠ 5 {π||6}6 ἢ ΟἸΠ ΠΙΤ1ΠῚ 
ΟΥΡΕΠ., ΟὉ Ἰπά Πα 5101 ἃ} Ορ!ῆοα δου] ἴθι, 

564 [6 ΠἸρΡΟΥὰ σοησγιια Θχβρθοΐδηβ, τἰ χὰ 41- 
ὙἸητιη ΡΥδοΘρίμμ ἰδίτι5 51105 1πΠ Δρθυ πη} ΡΓῸ- 

[ουγοῖ. 

ἡ. ϑεε οἱ ἐδγιθῦτθ, αἰϊ, διιρ 7 αΡ 7. 55τεηηι. ΑἸ188 

ὙΠ 511 ΠῚ [ἈΠΕ] ἢ ΟΟΟΔΒΙΟΠΘ5., δὲ ΘΟΙΠ ΠΠ ΘΠ ΟΓ ΠῚ 

ΤΊ Δ ΟῚ5. ἹΠῚ ΡΙΟΥΠῚ ΟΔΙΙ586 ; ΟἿΠῚ πόθο γοῦθὰ δὲ ϑιιὰ5 
ἀϊνεγίαπε ΟΡ ΠΟ η65. ΤΟΠΟΡΡἃ5 ΘΠῚΠ] ΠῸΠ Θχρο- 

πτιηΐ, τι Π105 65, ΘΙ ῈΠῚ {πο πη 1 [π|6 15 ΘΧΡΘΡΓΘΠῚ, 

δα Ἰοσῖ ΟΡ]θοῖια ΘΟΡΡΟΥΙ5 ΟΡυπ ὈΓἃπῚΠὶ., δΐ 
ἀθηῖαιιθ Ἰοοιιηῖ “Δ ΟΙ ΠῚ] 116 ΘΧ οατιδα [ΠΠῊ1ΠῸ Ρ.]1-- 

Κ (οάοχ ΒοΩ]. εἱ φιδίπον 41Π11 τα οαϊείομς Β451]. 

δηλονότι. ἘδΙΈο Ῥατγῖβ. οἱ ἄπο Μ35. δῆλον ὅτι. 

ἃ Τίᾳα (ὐοάοχ (ὐοιηθοῖ. εὐ 4111 πουύοῖη Νῖ55. οπὶ 661- 

ἰϊοηο Β451}. αι. Ῥαγῖβ. 5014 τπθουτι5 προσγένηται χαὶ 

ὁτιοῦνγε μᾶλλον, εἰ ἰδ τις 651 οι)ιδνὶδ παΐιγ δ ροίζιι5 

ψιατι θη ἢ. Οϑτι5. 

» οάοχ πππτι8 νοεῖν ὑμᾶς. Μοχ Νί55. ποῃ μάτι ἀδ-- 

ρατος ἦν. Τθοοβὲ ἦν ἴπ δάϊτ!οπηο ῬΑ1]15. 

“ ΑΠΠΓ(αΙ {γΓὸ5 ΠΡυὶ οὲ 61} ἐυπόδιον. ΑἸΗ φιπεπιο 

-- 5» ».) δ᾽ δ , Ἄς ὧν Β Υ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασχεύαστος. Εἰπὼν, ᾿Εν 
. «5» ,ὕ . ᾿ ὅ ᾿ κ᾿ - 
ἀρχῇ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν" 

λλϑ 2 ’ ὕδ 52 τω Ν ν , πολλὰ ἀπεσιώπησεν, ὕδωρ, ἀέρα, πῦρ, τὰ ἐχ τού- 
των ἀπογεννώμενα πάθη: ἃ πάντα μὲν ὡς συμπλη- 

ρωτικὰ τοῦ κόσμου συνυπέστη τῷ παντὶ "' δηλον- 
, ,ὔ Α « , Ἁ ᾿ - 

ότι - παρέλιπε δὲ ἣ ἱστορία, τὸν ἡμέτερον νοῦν 

γυμνάζουσα πρὸς ἐντρέχειαν, ἐξ ὀλίγων ἀφορμῶν 
΄ὕ » , Ἢ Η , 3 ᾽ν 

παρεχομένη ἐπιλογίζεσθαι τὰ λειπόμενα. ᾿[ὑ)πεὶ οὖν 
ΕῚ ες ᾿Ὶ “ ΟἴΥ͂Ν « 5 ,ὔ οὗ 

οὖχκ εἴρηται περὶ τοῦ ὕδατος ὅτι ἐποίησεν ὃ Θεὸς, 
εἴρηται δὲ ὅτι ἀόρατος ἦν ἣ γ᾽ σχόπει σὺ χατὰ 

ι : σεαυτὸν τίνι παραπετάσματι χαλυπτομένη οὐχ ἐξε- 
, ὃ με -- ᾿ ἐς , 557 φαίνετο. Οὔτε οὖν πῦρ αὐτὴν χαλύπτειν ἠδύνατο. 

Φωτιστιχὸν γὰρ καὶ χκαταφάνειαν παρέχον οἷς ἂν 
ον τ Ὁ κι 

ὃ προσγένηται μᾶλλον ἢ σχοτῶδες τὸ πῦρ. Οὐ μὴν 
"᾿Ν ΕΣ ;Ἂ εὺ ἊΝ - -- 3 ᾿ , οὐδὲ ἀὴρ προκάλυμμα ἦν τότε τῆς γῆς. ᾿Αραιὰ γὰρ 

"Ὁ Γὰ ᾿ ΕΣ - 

χαὶ διαφανὴς τοῦ ἀέρος ἣ φύσις, πάντα τὰ εἴδη τῶν 

δρατῶν δεχομένη, χαὶ ταῖς τῶν δρώντων ὄψεσι πα- 
Ἁ 

ραπέμπουσα. Λειπόμενον τοίνυν ἐστὶ ἢ νοεῖν ἡμᾶς 
“΄ΟΝ ϑ ἀ» λ φ “9 Η ες ἃ ὧν Μ μ᾽ ὕδωρ ἐπιπολάζειν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς γῆς, οὕπω πρὸς 

Ὁ ΩΣ ου τι ΄ 

τὴν οἰκείαν λῆξιν τῆς ὑγρᾶς οὐσίας ἀποχριθείσης. 

Β Ἔχ δὲ τούτου οὐ μόνον ἀόρατὸς ἦν ἣ γῆ, ἀλλὰ χαὶ 
ς , « ἶ μὰν την »} “, 

ἀχατασχεύαστος. Ἣ γὰρ τοῦ ὑγροῦ πλεονεξία ἔτι 

χαὶ νῦν “ ἐμπόδιόν ἐστι πρὸς καρπογονίαν τῇ ΥἿ. 
ἐχω, -“. ἄν εν ᾿ - ᾿ ΡΗ ᾿ -» 

ἴ οὖν αὐτὴ αἰτία, χαὶ τοῦ μὴ δρᾶσθαι, καὶ τοῦ άχα - 
τὰ κ “ - 

τασχεύαστον εἰναι" εἴπερ χατασχευὴ γῆς, ὃ οἰχεῖος 

αὐτὴ χαὶ χατὰ φύσιν χόσμος, λήϊα μὲν ταῖς χοι- 

λότησιν ἐγχυμαίνοντα, λειμῶνες χλοάζοντες χαὶ 
, “, , “ 5 » χε δῷ 

ποικίλοις ἄνθεσι βρύοντες; νάπαι εὐθαλεῖς, καὶ ὀρῶν 
᾿ ΒΕ , κὰ 5. ἈΝ ᾿ ΠῚ 

χορυφαὶ ταῖς ὕλαις χατάσχιοι" ὧν οὐδὲν εἰχεν οὐὖ- 
ΝΙ 57] ᾿ Α ΄ ΄ } Δ 
δέπω" ὠδίνουσα μὲν τὴν πάντων γένεσιν διὰ τὴν 

τ - Η -« Ὁ ω 5 
ἐναποτεθεῖσαν αὐτῇ παρὰ τοῦ δημιουργοῦ δύναμιν, 

} , Ἵ - 

ἀναμένουσα δὲ τοὺς χαθήχοντας χρόνους, ἵνα τῷ 
Ἷ, .} ’, ἃ Ἔ Ἃ - π} Ἀ 

θείῳ χελεύσματι “ προχγάγη ἑαυτῆς εἰς φανερὸν 

( τὰ χυήματα. 

Ἀλλὰ καὶ σχότος, φησὶν, ἐπάνω τῆς ἀδύσσου. 

Πάλιν ἄλλαι μύθων ἀφορμαὶ, καὶ πλασμάτων δυσ- 

σεδεστέρων ἀρχαὶ πρὸς τὰς ἰδίας ὅπονοίας παρατρε- 

πόντων τὰ ῥήματα. Τὸ γὰρ σχότος οὐχ ὡς πέφυχεν 

ἐξηγοῦνται ἀέρα τινὰ ἀφώτιστον, ἢ τόπον ἐξ ἀν-- 
"5 6 " εἴ ᾿ 

τιφράξεως σώματος “ σχιαζόμενον, ἢ ὅλως καθ᾽ ὃ- 
τω ΄-ὦ να ΄ Α 5 ’ τὸ Ἀ ͵ 

ποιανοῦν αἰτίαν τόπον φωτὸς ἐστερημένον, ἀλλὰ δύ- 

ἀ ()0]}». ρῥυΐπιιβ προσαγάγῃ. Ἠαπά Ἰοπσα (ο]Ρ. 5ε- 

οὐπάᾶιις σχότος ἦν. ἘΔΜΊΕο Ῥατῖ5. ἐπέχειτο ἐπάνω. 566 Ξ6χ 

Ν 155. δὲ 58 υ [χίιι5 5 ΠῚ ΠΟΙΟῚ σχύτος ἐπάνω τῆς ἀθύοσ- 

σου. 

6 ]ὰ 56χ Νῖ55. ἘΔΙΠ δὲ 115 Οοᾶοχ ἀποσχιαζόμενον. 

Μοχ ἅϊτιο Μί85. τόπον τινά. δα θιης (1}. ῥυΐπλιι5 ἀντι- 
: ΐ 

χεΐυενον χαὶ ἐναντιούμενον. 



ΙΝ 

δ ΓῸ γαμιν χαχὴν, μᾶλλον δὲ αὐτὸ τὸ χαχὸν, παρ᾽ ἕαυ- 
τ» ᾿ δ. - 

τοῦ τὴν ἀρχὴν ἔχον, ἀντικείμενον χαὶ ἐναντίον τῇ 
, - τ -» ὕ 

ἀγαθότητι τοῦ Θεοῦ ἐξηγοῦνται τὸ σχότος. Εἰ γὰρ ὃ 
Ν Ὁ ῸὉᾳῃ 

Θεὸς φῶς ἐστι, δηλονότι ἣ ἀντιστρατευομένη αὐτῷ 
Ν , “ἁ τὰ 

δύναμις σχότος ἂν εἴη, ἴ φασὶ, κατὰ τὸ τῆς δια- 
7 ’ὔ , Ὡ 

νοίας ἀχόλουθον. Σχότος, οὐ παρ᾽ ἑτέρου τὸ εἶναι 
ΕἸΑ͂ } ᾿ 
ἔχον, ἀλλὰ καχὸν αὐτογέννητον. Σχότος, πολέμιον 
Ψυχῶν, θανάτου ποιητικὸν, ἀρετῆς ἐναντίωσις" 
[ ᾿ 7 ε τ - 
ὅπερ χαὶ ὑφεστάναι, χαὶ μὴ παρὰ Θεοῦ γεγενῆσθαι, 

ὑπ᾽ αὐτῶν μηνύεσθαι τῶν τοῦ προφήτου λόγων ἐξα- 
- Ἢ ΠῚ , , Ἄγ τ ; τὸ 

πατῶνται. ᾿Εχ δὴ τούτου τί οὐχὶ συνεπλάσθη τῶν 
πονηρῶν χαὶ ἀθέων δογμάτων ; Ποῖοι ὅ λύχοι βαρεῖς 

διασπῶντες τὸ ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, οὐχὶ ἀπὸ τῆς 
τ , ἘΞ ῃ Ὶ 

μικρᾶς ταύτης φωνῆς τὴν ἀρχὴν λαθόντες ἐπεπό- 
» - δι --Ὁ 

λασαν ταῖς ψυχαῖς; Οὐχὶ Μαρχιῶνες: οὐχὶ Οὐα- 
-" 5 τὉὋΞ ῸῬ 

λεντῖνοι ἐντεῦθεν: οὐχ ἣ βδελυχτὴ τῶν Μανιχαίων 
Ἱ χ - ἕξις Ξ 

αἵρεσις, ἣν σηπεδόνα τις τῶν ᾿Εχχλησιῶν προσει- 
Ἁ πὸ . πὼν οὐχ ἢ ἁμαρτήσεται τοῦ προσήχοντος: Τί μα- 
, - 72 - ὔ Ε 

χρὰν ἀποτρέχεις τῆς ἀληθείας, ἄνθρωπε, ἀφορμὰς 
Ὁ Ὁ οῸὖΨνἢ « ΩΣ 

σεαυτῷ τῆς ἀπωλείας ἐπινοῶν; Ἁπλοὺς ὃ λόγος, 
᾿ .-- ΩΝ " “Ὁ ν καὶ πᾶσιν εὔληπτος. ᾿Αόρατος ἦν ἣ γῆ, φησί. Τίς 

ἣ αἰτία ; ̓Βπειδὴ ἄδυσσον εἰχεν ἐπιπολάζούσαν ἕαυ- 

τῆ. ᾿Αδύσσου δὲ ἔννοια τίς; Ὕ δωρ πολὺ δυσέφικτον 
ἔχον ἑαυτοῦ τὸ πέρας ἐπὶ τὸ κάτω. λλ᾽ ἔγνωμεν 

Α - , ι 3." , λ 
πολλὰ τῶν σωμάτων χαὶ δι’ ὕδατος λεπτοτέρου χαὶ 

διαυγοῦς πολλάκις διαφαινόμενα. Πῶς οὖν οὐδὲν μέ- 

ρος τῆς γῆς διὰ τῶν ὅδάτων ἐδείκνυτο; Ὅτι ἀλαμ- 

πὴς ἔτι χαὶ ἅ ἐσχοτισμένος ἣν ὃ ὑπὲρ αὐτοῦ χεχυ- 

μένος ἀήρ. ᾿Αχτὶς μὲν γὰρ ἡλίου δι᾿ ὑδάτων διικνου-- 

μένη, δείκνυσι πολλάκις τὰς ἐν τῷ βάθει ψηφῖδας " 
5 , 7 7 5" μας 7 Ἂ: τσ. ΝΝ Χ 

ἐν νυχτὶ δέ τις βαθεία οὐδενὶ ἂν τρόπῳ τὰ ὑπὸ τὸ 
« , σ, Ὅς (5. » τ τ ὕδωρ κατίδοι. “Ὥστε τοῦ ἀόρατον εἶναι τὴν γὴν 

χατασχευαστιχόν ἐστι τὸ ἐπαγύμενον, ὅτι καὶ ἀξυσ- 
Ἀρτυννδιύφον 5... Ὁ Ἄν πο 3 οὔκ Ν σος "ἢ ἦν ἣ ἐπέχουσα, χαὶ αὕτη ἐσχοτισμένη. Οὔτε 

“" “ ἣν “ ρὲ 5 ψ τ οὖν ἄδυσσος, δυνάμεων πλῆθος ἀντιχειμένων, ὥς 

τινες ἐφαντάσθησαν᾽ οὔτε σχότος, ἀρχική τις καὶ 
Ν ,ὔ ΕῚ ἽἝ ͵ ΣΤ ΓΙ τ , ι πονηρὰ δύναμις ἀντεξαγομένη τῷ ἀγαθῷ. Δύο γὰρ 

ἐξισάζοντα ἀλλήλοις κατ᾽ ἐναντίωσιν, φθαρτικὰ Ρ 
ΒΕ ͵ - 9, 7 “ Ν , 

ἔσται πάντως τῆς ἀλλήλων συστάσεως" χαὶ πρᾶ- 

γματα ἕξει διηνεκῶς χαὶ παρέξει ἀπαύστως πρὸς 

ἄλληλα συνεχόμενα τῷ πολέμῳ. Κἂν ὑπερόάλληῃ 

ΓΜ] Μϑ5. οἵ οαϊιῖο Βα51}. εἴη φησί. Ἐάτο ῬαΑτγΙ5. 

φασί. Νοίαθο ρῥγθίονίθηβ, νοσοπὶ φασί Γᾶτο ἴῃ Νῖ58. 

πΟΒί115 Ι6σὶ. Μοχ (010. ρυΐπιιβ παρ᾽ ἑτέρω. 
5. Τιορῖζαν «πος Αοίΐονιπῃ 30, 29, ἴθ ατοοο λύχοι 

βαρεῖς, Ππιρὶ Θ΄ανες, ἱπιδϑιῖ : αὖ ἴθ Ν αἱσαΐα ᾿πΐεγρνο- 

ταϊϊοπο ΡΓῸ ϑγαᾶνες Ἰθρίπηιβ γαραοος. σι Ἰοπσο {γ5 
Μ55. ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ. ΑἸΙφααπΐο ροϑὶ Μί85. ποη- 

6}}}} οὐ Μαρχιῶνες, οὐ Οὐαλεντῖνοι. 

5" ΑΠΌ ἔνοβ ΠΡῚῚ ἁμαρτήσεται. ἘΜῊ ἁμαρτήσει. 

(ΟΡ. Ῥυϊηλι5 ἁμιαρτήσει τοῦ δέοντος. Μοχ (01). Ξοοιιη- 

ἨΕΧΑΈΕΈΜΕΒΠΟΝ. ΠΟΜΙΠ. 1. 21 
- 

γαῖ; 5664] ρΡΟΙ ΘΠ ΓΔ} ΠΑ Δ} : 1110. Π.Δ τι} Πρ 511} 

ἃ 56 1080 ΟΥ̓ ϑίηθηι ἐγ 65, ορροβίξιπι Τ)οὶ θοη]- 
ἴα ἁἴαιιθ οοπίγανίτιηι. ΕΘ] 5ἱ ΤΠ θιιθ Ππιχ οϑί, 

ΡδαθιΘ απ} ῖο., αἰτιπί., δἀνουβαπθ οἱ ροιθπεα "Ὁ 

ἔθη ΘΓ τ ΠΟΘ {πϑυϊη!, {πιχία ϑθπίθη δ οοη56- 
ἀαθηταμη. ΤΟΠΘγα. ἃ0 410 πο παβροπὶ (ποὰ 

51η1, 5641 ϑι1ηΐ ΤΠἉ]Π1η} ΠΡ} 56 σϑηϊτιηι. ΤΌΠΟ ἃ» 

᾿ιοϑίθϑ ἃ πἰ πη 11, ΤΟΥ 5 ΠΟΠΟΙ αἴ ν]ο65., νυ {15 

Δ γΟΥΒΑΡ 86. : {τ|88 ΡΟ Πδο ΡΙΌΡΠοἴδϑθ νουθθα, τ 

[α|50 ρειϊαπε, οἱ 5 )5]516 6, πθο ἴἄτηθη ἃ 60 ρΡ᾽Ὸ- 

41|556 1π4]Ἰοαηΐτιν. Ἐκ ΠΟ 58Π6 ΡῬΡῚΠΟΙρΡΙΟ απ ΠῸπ 
ΡΥΔΥΟΥΙΩῚ οἱ πη ρΡΊ οὐ ἢ ἀοστη έτη ΘΟὨΓΟἴτ1} 6513 

ΟἿ] [τρὶ σφ αν 65. ΒΊΌΘΟΙη 6] (ἸΒΟΘ ΡΟ 65 7 511η110 

40 πᾶσ ρᾶγνὰ νο66 1Π1{10. ΔΠΪΠὰ5 ΠΟῚ ἱπναϑθυιη 9 

ΝΟΠΠ6 πο ΜΆΓΡΟΙΟΠ 65" ΠΟΏΠ6 Ὑ ΔΙΘΠΕΗΙ ἢ ΠΟΠΠΟ 

ἀΡΟππδηα ΜΙΔΠΙΟΠ ΘΟ ΟΥΙΙΠῚ ἢ 20 6515, {18} 51] {{|5 

ΡαΙΡΘἸπθ πὴ ἀρ Ρ6]]οὺ Ἐπ οΟἸ Θϑι σαι, ἃ ἀθο0 Ὁ ΠΟ 

ἀΡΘΡγΆ 1 ὃ Οὐ ργοοα] ἃ νου ϊαΐθ γθοθα 5, ὁ μο- 

Ὠ1Ο 5 ἘΠῚ ᾿ρ51 θα! οατιδα5. Θχοοριδη5ῦ 5ΠΉΡΙΘΧ 

δϑδὲ 610Π0., δὲ ἃ ΟἸΠΙΡτι5. ΘΟ ΡΥ παῖ ἔδοη! 6 

Ροΐοϑε. δγαξ., τη, ἐπιν δι διϊὶς {6 4. Οὐδ μὴ 

δϑὲ οδιιϑα ὃ Οτὰ ΟἹ ΟΠ πἸ58 ἢ 510} θυ ϑϑῖιη Βὰ- 
ῬΡεραῖ. Οὐ ἀπίθηη Ἁγ 5515 ϑ σαὶ Ποῖ ἢ (ΟΡ οβδηι 

ΔΙ Δ ΠῚ 5) Ο]τ|5 Γππ τι5 νχ ροῖθϑί ΑΕΓ ΠΡῚ ἀθουβιι) 

γΘΥθ115. ΑἹ ΘΟΠΊΡΙ] γα ΘΟΥΡΟΓᾺ 6. ἰθητιθηὶ εἴ 
[ΓΔ Π5] ΠΟΘ ἢ ΘΠ Δ Π]ΙΔ ΠῚ ΟΊ Πητι5 ΠΟ ΤΆΓῸ νἹ 6.1. 

ΟτἸοῃΊο 0 ἸρΊει" Πα111ὰ [ΘΓ Ρὃ5 ῬΥ5. 5110. ΔΒΡΘΟΙΠῚ 

ΘΔ ο)ραΐ Ρ6. διζιιὰ5 ἢ Οὐὰ οἰ [5115 ΘΙ ΠΡ6 1 ΘΆ] 861", 

ΟὈβοιῦσιις ΔήΠιιο οραΐ, δὲ θη θΥ 5 οππιοῖτι5. ΝΠ, 

5015 ΓΔΑ Ἶτι5 ΟΠ Ρ 6. ἈΠ Π85 ΡΟ ΠΟΙ , 586}0}6 [ἢ 1Π10Ὸ 
Βα οΊ[Θ. οα]οι]05. οβίθπ αἰ: ἃ νοῦο 1ῃ Ρυοίαπ ἃ 

Γ{ὐοα 
γ᾿ 

“ει.50.20. 

[{πᾷ6 1ηϊ- 

{πππὶ 511Π|-ἰ 

ϑοτιΐ ᾿ρρτ- 

515 Μαγοῖο: 

πἰ5, γαΐοη. 

(τ οἱ Μα.- 

1 Ο ΘΟΥ̓Ι ΠῚ. 

ποοίθ ΠΘΠΟ θὰ “185 510 διὰ διιπ|, ὉΠ}}0 Ροῖο ᾿ς Ἰγ580, 
ἄδαιιο ἴθ πε- νἱ θυ ροίοϑι. Τί ατι τἀ «τιοα 5.0} απο ταν, ἀρ γ5- 

5115 ᾿ποι πη οραΐ, δὲ θὰ δυύδὶ [θπ  γ15 ΟΡ άτιοία,, ἴῃ 

οατιθὰ δϑὺ οἵα’ [ΘΓ ΓΘ. ΤΠ ν151}01115. ΝΘ 16 ἸσΊταν 
ΔΡΎ55115 Δ ἀν θυ βαυ Γι ῬΟἰ βία 1} δὲ πη αΠ τι 0. 
τῷ σιγὴ πη ρΊ ΠΑ ΠῚ διιπΐ : ΠΟΘ [ΘΠ Όγ 86 διιη0 

ΡΕΪΠΟΙρΡΑΠ15 φαθάδῃι ἃς πηα]ὰ ροίθπεῖα., θοῸ πο ορ- 

Ροβίία. θῖιο θηΐπὶ ἸΠΙΘΥ 58. σοπ γανθίαίθ ραν ὶὰ 
. . ιν 

φαΐ 0 σῖτα 1 Πα πράτ “Θϑίγιθηξ ; ἃ0 ΠΕ. 65᾽ ΠΟ ΠΟΥ 

φαρίθηΐ, Θχ ὨΙ ΒΟ] τι6 μη] Θϑιϊ85 9, 161 ἱπίον 86 

ἅτι5 ἀφορμὰς σαυτῷ τῆς ἀσεθείας, ἱπιριοέαι5 Θοοαδίοπο5. 

ἃ Ψείοτοβ ἄπο Πρτὶ διεσχοτισμένος. ΠΡΙ οτὰ. 6110 

Β4511. οἵ φιαΐπον Μ55. ἈΘρῚ οαπὰ αἰτόχις (]Ρ. ὁ 

ὑπὲρ αὐτοῦ : 4 νοχ αὐτοῦ τοίου! μοΐοβὲ δ νόσοπι 

ὕδωρ, 4πὼ Ῥαυΐο ἀπίθ Ἰορίξατ. Ἐδιεο Ῥαγῖβ. ὁ ὑπὲρ 

αὐτῆς. Αὐθιγαπαιν απΐοπι ἔξα οπηοπαίπιμη. ἃὉ ἉΠΠπ0, 

41 5101 ἔαϊβο Ῥουϑιιαϑισϑοῦ ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΟ 69] Ορογίοτο 

αὐτῆς, αἵ πος ργοποπίοῦ δ τόσο γῇ τοίου. 

Ῥαιΐο ᾿ηἴνα ααἴπάιο Μί55. ἡλίου ὑδάτων. 

» ἘδτΠ ἦν ἐπέχουσα. Ἀτ Μ85. 56χ ἡ ἐπέχουσα. 

λ7εὶ5. 



νὰ) 5. ΒΑΒΙῚΙ ΟΕΒΛΒΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

Β6]1ο ἱπιρ]ϊοαῖα. Οποὰ 51 δἀνθυβαπατμη ΕΠ τ 

ΑΙΤΟΥῚ ψὶρρτι5 ργεϑίθί, νἱσίαπι Ομιπῖποὸ Δ ϑι μη. 

Οὐιᾶγθ δὶ Π18}} σοι Αυ θἔδ Θ ΠῚ. ΟἹ Ῥὸοπο φ {}1- 

ῬΊΘΙα 6556 ἀϊοαπῖ, σοη πιπαμη ΒΘ] Πατὰ ΡοΡΡροϊαδιη- 

4π6 σουγ ΡΟ ποπὶ ἱπἀ ποιπΐ; φυδπαοαιάθιη Ραν- 

τὶ νἱποπηΐ, ῬᾶΡΠ ΠῚ γἰποιπίι". {81 5] Ὑ 1015 

ΡΓΘΡΟΙΙδὲ θομιμη ; {αϊ [ἀ| οατιδδ5 5 ΟἿ Π18}} πὰ- 

τὰρὰ πὸπ {ππάπ|5 ϑα ]αΐα 511} πὶ δἰΠἴον, φαοά 

ποη Ἰἰοθῖ ἀΐθθγθ, ΠῊΪΤῸ ΦΠΟΠΊΟΟ 56 ᾿ρϑὶ πὸ ἃὉ-- 

πονρθαηΐ, δα ἴδηι ποίαπε τηδ]θαϊοία ἀθ]αρϑὶ. Αἱ 

ΠΟΩτι6 τη] πὶ ἃ Π6Ὸ ϑΘΠΟΡ Δ τι] 6556, ἀἸΟΘΙ6 [5 

Ἀν ταῖν ἐδ, ργορίθγρθα {ψαοα πα! ]τπη σοπ Ραγ τιπὶ ἃ 60Π-- 

"εἰ. {110 σισπαῖαν. ΝΘ π6 6Π1Π} ΥἹΐᾶ που θη σοπηθνδΐ, 

ΠΟΩ6. ἰθηθθγο [π|ο]5. ῬΥΙΠΟΙΡ πὶ διπηἴ, ὨΘΩῚΘ 

ἸΏΟΥΡῈ15 Ορ οχ οϑὲ βαμ ἰδ ε5. : 564 ἴῃ [ΘΟ ]ΟΠτιπὶ 

σομα πη ΓΟ τ15, 6 ΘΟ Ραν 115 ἃ σομ γανῖα ἤπιπὲ 

{ΓΑ Πϑ  ΠΟΠ65. : ἴπ σΘΠΟΡΑΙ ΟΠ 115. ΨΌΓΟ,, Γ65 51Π- 

δα !α {8 ἥππί, ΠΟ ΘΧ ΘΟΠΙΡΆΓΙ5,) 564 οχ οοη- 

Βοπουῖθιι5. ρυοάποιπίι". Ῥυοϊπάθ, ᾿παθιαηΐ, 5] 

ΠΘΩῈ6 ἱπροπὶΠ δῦ ΠΊΔ]11Π|, ΠΟΘ ἃ 60 βθηϊ- 

απ, απάδ παίπνατη παροὲ ἢ Ν Τα πηα]ὰ 6556 ΠΘΙΠΠΟ 

υἰΐϊαο ραγοορ5. πορανοτῖς. ΟὐἹά ᾿Ἰσιταν ἀϊοίπηιϑ 
Μαῖιτι 56]»- ΓΔ] πὶ 50 ΠἸοοῖ ΠῸΠ 5 5 ἢ 8} 6556 νἹ ΘΗ ΘΠ, 

δαΡαΣ ἀοπ λας ΔΠἰπηαΙΆΠι : 5644. ΔΠΪΠιδ5. ΔΙ ΓΘΟΙΪΟΠ αὶ ὙἸγ 
ττίον, οὗ ον, ΟΠ Γαυ 8 ΠῚ, ἀοϑι Ἰοϑὶθ δ ᾿πογηθιι5, ῬΡορίθγθα 

4ποἀ ἃ Βοπο ἀφοϊάουιπξ, Πα Π 81}. 
δ, Μαϊαπὶ ᾿[ 4π|6 [ΟΡ  Π5Θοῖ15. Π6. ΟἸΓΟΠΠΠΒΡΊΟΙἃ5, 

ΠΟΥΘ ΡΥ ΪΠΉΙ σΘΗΪΔ ΠῚ {Δ ΠῚ 4Δ ΠΏ ΠΊ Δ] Π] Δ Ε15 Πα Δ ΠῚ 
ΘΟΠΊΠΪ ἰΒΟΆΡῸ : 564 5116 45 6116 ΠΊΔΠ 1186. 56 ᾿ρϑ11πΠὶ 
ἀρποϑβοαΐ ΔιοΟΓ ΠῚ. ΝᾺ ΘΘΙΏΡΘΙ ΘΟΙΙΠῚ 618 

Τισεϊπραυπ- {πιπΐ, 4}1ὰ Τυϊάθιη. ἃ παῖπιγα ΠΟΡῚ5 σοη ησπηΐ, πὶ 

δυνάμει “ τῶν ἀντιχειμένων τὸ ἕτερον, δαπανητι- 
χὸν ἐξάπαντος τοῦ χρατηθέντος γίνεται. “Ὥστε εἰ 

μὲν ἰσόῤῥοπον λέγουσι τοῦ χαχοῦ τὴν πρὸς τὸ ἀγα- 
θὸν ἐναντίωσιν, ἄπαυστον εἰσάγουσι πόλεμον χαὶ 

διηνεχὴ τὴν φθορὰν, χρατούντων ἐν μέρει χαὶ χρα- 
τουμένων. Εἰ δὲ ὑπερέχει δυνάμει τὸ ἀγαθὸν, τίς ἣ 

αἰτία τοῦ τὴν φύσιν τοῦ καχοῦ μὴ παντελῶς ἀνηρῆ- 
σθαι; Εἰ δὲ, “ ὃ μὴ θέμις εἰπεῖν, θαυμάζω πῶς οὐχὶ 

Ἷὰ 

᾿ φεύγοισιν, αὐτοὶ ἑαυτοὺς πρὸς οὕτως ἀθεμίτους βλα- 

σφημίας ὑποφεβύμενοιϊ Οὐ μὴν οὐδὲ παρὰ Θεοῦ τὸ 

χαχὸν τὴν γένεσιν ἔχειν εὐσεδές ἐστι λέγειν, διὰ τὸ 
μηδὲν τῶν ἐναντίων παρὰ τοῦ ἐναντίου γίνεσθαι. 
Οὔτε γὰρ ἣ ζωὴ θάνατον γεννᾷ, οὔτε τὸ“ σχότος 

φωτός ἐστιν ἀρχὴ, οὔτε ἣ νόσος ὑγείας δὴμ μίουρε: 
γὸς, ἀλλ᾽ ἐν μὲν ταῖς μεταδολαῖς τῶν διαθέσεων ἐκ 

τῶν ἐναντίων πρὸς τὰ ἐναντία αἵ μεταστάσεις" ἐν 

δὲ ταῖς γενέσεσιν, οὐχ ἐχ τῶν ἐναντίων, ἀλλ᾽ ἐκ 
τῶν ὁμογενῶν ἕχαστον τῶν γινομένων προέρχεται. 
Εἰ τοίνυν, “ φησὶ, μήτε ἀγέννητον., μήτε παρὰ 

Θεοῦ γεγονὸς, πόθεν ἔχει τὴν φύσιν; Τὸ γὰρ εἶναι 
τὰ χαχὰ οὐδεὶς ἀντερεῖ τῶν μετεχόντων τοῦ βίου. 

ν Τί οὖν φαμέν ; Ὅτι τὸ καχόν ἐστιν οὐχὶ οὐσία ζῶσα 

καὶ ἔμψυχος, ἀλλὰ διάθεσις ἐν ψυχῇ ἐναντίως ἔχουσα 
πρὸς ἀρετὴν, διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ καλοῦ ἀπόπτωσιν 

τοῖς ῥαθύμοις ἐγγινομένη. 

Μὴ τοίνυν ἔξωθεν τὸ χαχὸν περισχόπει- μηδὲ 

ἀρχέγονόν τινα φύσιν ἦ πονηρίας φαντάζου " ἀλλὰ 

τῆς ἐν ἑαυτῷ χαχίας ἕχαστος ἑαυτὸν ἀρχηγὸν νὸν, 

ριυζειο, Ἀεὶ; γὰρ τῶν γϑομένων τὰ μὲν ἐχ φύσεως 

ἡμῖν ἐπιγίνεται, οἷον ὙΠΡς χαὶ ξ ἀσθένειχι" τὰ δὲ 
ι { ον ΠΑ ΤΑΓΑ  σρῃΘοία5. δὲ ἱπβγπηαθ5 : ἃ]1ἃ ΨΘΡῸ ἃ Οᾶ5117) ρειϊᾶ ε. ἀπὸ ταυτομάτου, οἷον αἱ ἄλογοι περιπτώσεις ἀλλο- 
16. ἔογιαϊ- 
ταπι δὲ νο- ἹΠΟΡΙ ΠΑ «πὰνιι] 41 ΓΘΙῸΠῚ 58606 {γἸ5{1π|Π|, δαΐ 

Ἰαμιανιαπι, ΘΔ [δου ΠῚ Θνθπίιιθ, 6Χ 16 Π15. ὈΥΙΠΟΙρΙ 5 
Δαπαβοθηΐοβ : νοϊαϊ ραΐθαμῃη [Ὁ 6 ΠΕ, {Ππϑϑδιιῖ 

᾿ηνθηῖῖο, απὶ δὰ [Οὐ πὰ ΡΓΟσ 16 ΠΕ], γα ΙΑ] οα Π15 
ΟΟΟΌΓΘῈ5 ; ἅΠ1ἃ ἰα πάθη ἴπ ποϑίνα ροϊθϑίαϊα δὲ ἃγ-- 
Ὀιτγῖο ϑπὶ ροϑβιΐα, πὶ ΘαρΙΑἸαΐθ5 ΘΈΡΈΓΆΓΘ, δαΐ 
γοϊαρίδηθυ5. πηοάτιη ΠῸΠ ΡΟΠΘΙΘ : ψα]τ ᾿γὰ πὰ 
σΟΠΕΪΠΟΡΘ, γ6] ἰπ θαπὶ Τα 1Π] νὰ Ἰασοϑϑῖνηῖ, τηΔ-- 
Πῖιπ 1 Π]]ΟΘ 6 : 1[6 ΠΔ γΘΡΈΤΩ αἰ σΘΡῈ ἃπΐ ΠΙΘΠΕῚ : 
᾿Π Δ 516 1 Π} ΠΟΥ 115 6556 οἱ πη θγραίμηι, δ ἔπι-- 

ΠΉ] ἀτιπι δ ΘῈ ΡΟ ΡθΙα οἰαΐιηι. ΟἸΟΥΙ πη Ἰϊαιιθ ται 

ἴρθ6. ἀοιηΐπιιθ 65, Οᾶγ6 (0188 "85 ΠΟΙ ΊΙΏῚ ῬΥΙΠΟΙΡίας 

τρίαις ἀρχαῖς ἐπισυμόαίνουσαι, σχυθρωπῶν τινων 
πολλάχις ἢ καὶ τῶν φαιδροτέρων" ὡς τῷ φρέαρ 
ὀρύσσοντι ἣ τοῦ θησαυροῦ εὕρεσις, ἢ τῷ πρὸς τὴν 

ἀγορὰν ὡρμημένῳ ἣ τοῦ λυσσῶντος χυνὸς ἔντευξις" 
τὰ δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν τυγχάνει, ὡς τὸ χρατῆσαι τῶν ἐπι- 

θυμιῶν, ἢ μὴ χολάσαι τὰς ἧδονάς: ὡς τὸ χατα- 
σχεῖν ὀργῆς, ἢ χεῖρας ἐπαφεῖναι τῷ  παροξύναντι: 
ἀληθεύειν, ἢ ψεύδέδθαι" ἐ ἐπιεικῇ τὸ ἦθος εἶναι χαὶ 

μέτριον, ἢ ὑπέρογκον χαὶ ἀλαζονείαις ὃ ὑπεραιρόμες 
γον. Ὧν τοίνυν αὐτὸς εἶ χύριος, τούτων τὰς ἀρ χὰς 

μὴ " ζητήσης ἑτέρωθεν, ἀλλὰ γνώριζε τὸ χυρίως 

, κακὸν ἐχ τῶν πρραιρετιπεῖν ΝΘ ΕΌ ΕΣ ΠΝῈ τὴν ἀρ- 

Αἰ π46 : 564 τηϑ] ηὶ ΡΓΟΡΥΙΘ ἀἸοίπι που ὶθ ἃ Ν χὴν εἴληφός. Οὐ γὰρ ὃν εἴπερ ἃ ἀχούσιον ἦν, καὶ 

ς ἙΔηο Ῥαυνΐβ. τοῦ ἀντιχειμιένου. ἘΔΙΠΟ γοτὸ Β851]. 
εἰ (οάοχ (οιη)εῖ. οἴπν 1115 βδερίεπι τῶν ἀντιχειμένων, 
ΟΟΙΡ. ῥυΐπηνβ τῷ ἀντιχειμένῳ. 

ἃ Τὴ Μ,35. ποὴ Ῥᾶποῖβ ἰορταν ὃ μηδέ, 
ς Τία Ν35. οἵιπὶ δἀϊίϊουα Βα51}. Ἐπ Μ1ο Ῥάαγῖβ. φασί. 
Γ(ΟΙΡ. βεοπηάιι5 φύσιν πονηράν. ΑἸ παπίο ροβί ἔγος 

Μ55. εἰ γὰρ τῶν. ἘΦῚΠ οατα (0]}. βθοιιπο ἀεὶ γὰρ τῶν. 

8 Περ. βοχίιβ. δὲ (0]Ρ. βεουηάιβ χαὶ ἀσθένεια. Μοχ 

τητι5 (οάεχ τὰ δὲ ἐξ. 

" (1. βεουηάαβ μὴ ζήτει. 

4 (οάοχ Βοάϊ. εἰ 5εχ 4111 ἀχούσιον ἦν. οχ υἱζΐπια 

“νιν δι 



ΙΝ ἨΕΧΛΕΜΕΒΚΟΝ ΠΟΜΠ].. 

ΕΣ “- »- Α ΕἸ Ὁ ὔ , μὴ ἐφ ἡμῖν, τοσοῦτος μὲν ἐκ τῶν νόμων ὃ φόδος 
τοῖς ἀδικοῦσιν ἐπήρτητο, οὕτω δὲ ἀπαραίτητοι τῶν 

δικαστηρίων αἵ χολάσεις, τὸ πρὸς ἀξίαν τοῖς χα- 
, “Ὁ τω χούργοις ἀντιμετροῦσαι. ᾿Γαῦτα δέ μοι εἰρήσθω περὶ 

τοῦ χυρίως κακοῦ. Νόσον γὰρ χαὶ πενίαν καὶ ἀδο- 
,ὔ ᾿ ΄ Ος λ 5) , 

ξίαν καὶ θάνατον, καὶ ὅσα λυπηρὰ τοῖς ἀνθρώποις, 

οὔπω χαὶ ἐν τῇ μοίρα τῶν χαχῶν χαταλογίζεσθαι 
“Ἐ ὃ ̓ Ἷ ον ΝΥ Ἁ " ,ὔ ᾽ὔ " » 

ἄξιον, διὰ τὸ μηδὲ τὰ ἀντιχείμενα τούτοις, ἐν τοῖς 

βεγίετοις ἡμᾶς τῶν ἐγεθου ἡὐωπὸν ὧν τὰ υνὲν 

ἐχ φύσεώς ἐστι, τὰ δὲ χαὶ συμφερόντως πολλοῖς 

ἀπαντήσαντα φαίνεται. Πᾶσαν οὖν τροπιχὴν χαὶ 
δι’ ὑπονοίας ἐξήγησιν ἔν γε τῷ παρόντι χατασιγά- Β 

5" τὶ τὰ τ» .-.» 
ἔννοιαν ἁπλῶς χαὶ ἀπε 

τῆς Γραφῆς, 
ἐχδεξώμεθα. ᾿Ππιζητεῖ δὲ ὃ λόγος, εἰ συγχατε- 

σαντες, τοῦ σχότους τὴν 

ριεργάστως, ἑπόμενοι τῷ βουλήματι 

σχευάσθη τῷ χόσμῳ τὸ σχότος, καὶ εἰ ἀρχαιότερον 
τοῦ φωτὸς, χαὶ διὰ τί τὸ χεῖρον πρεσόύτερον; Λέ- 

Ἴομεν τοίνυν χαὶ τοῦτο τὸ σχότος μὴ χατ᾽ οὐσίαν 
ε , 5 Λ , 5. Ὁ ἈΑΨΨΌΕ 
ὑφεστηχέναι, ἀλλὰ πάθος εἶναι περὶ τὸν ἀέρα στε- 

ρήσει φωτὸς ἐπιγινόμενον. Ποίου τοίνυν φωτὸς ἄμοι- 
ρος αἰφνιδίως ὃ ἐν τῷ κόσμῳ τόπος εὑρέθη, ὥστε τὸ 

σχότος ἐπάνω εἶναι τοῦ ὕδατος ; Λογιζόμεθα τοί- 

νυν ὅτι, “ εἴπερ τι ἦν πρὸ τῆς τοῦ αἰσθητοῦ τούτου 

καὶ φθαρτοῦ κόσμου συστάσεως, ἐν φωτὶ ἂν ἦν δη- 

λονότι. Οὔτε γὰρ αἱ τῶν ἀγγέλων ἀξίαι, οὔτε πᾶ- 
Ὁ 5 ͵ τ ᾿ “Ἱ Υ δ τ σαι αἷ ἐπουράνιο! στρατιαὶ, οὔτε ὅλως εἴ τι ἐστὶν 

, - - 

ὠνομασμένον ἢ ἀκατονόμαστον τῶν λογικῶν φύσεων, 

χαὶ τῶν λεθυρυτον πνευμάτων ἐν σχότῳ διῆγεν, 

ἀλλ᾽ ἐν ἜΗΝ καὶ πάσῃ εὐφροσύνῃ πνευματικῇ τὴν 

τιρέτεριιδιὴ ἑαυτοῖς χατάστασιν εἶχε. Καὶ τούτοις οὖ- 

δεὶς ἃ ἀντερεῖ, οὔχουν ὅστις γε τὸ ὑπερουράνιον φῶς 

ἐν ταῖς τῶν ἀγαθῶν ἐπαγγελίαις ἐχδέχεται, περὶ 

οὗ Σολομών φησι" Φῶς δικαίοις διὰ παντός - χαὶ ὃ 

“ἃ 1, 

γΟΪ ΠΑ 1115 [ἀρ 5.115 ΠΟΘ Ἶ556. ἸΝΝΔΠῚ 51 ΠΊ Δ] τ" ΠΟΙ 
6586 γ ἢ [ΡΠ Π7) ΠΘΟ 1Π ΠΟβίλα ροἰθϑίαίθ 5] {Π1Π|, 

᾿Π] αν Ἴδη ᾿Π Θυ ΘΠ} 115 ΠΟΠ πη ροπθυοὲ ἰδηἴι5. {ἰ-- 
ΟΡ ἃ ἰδριθιι5, ϑἰσψιθ Ππα]Ἰοϊουιιη. ΡΟ Π8 Πτι8: 

ΠΙΘΡΊτἃ πη Π]Δ]6 015 Γοροπάϊπιηξ πηθυοθάθηι, [ουθηΐ 

ἸΠΘΥ Ά 01165. Αἰχαὶ Π8θο τῖηὶ 46 60 ψιοά ργορυῖθ 
ΒΔ] τ1Π} δι, Π]Ἰοΐὰ δ᾽ηξ. ΜΟΥ θυ δπΐηι, ραπρονία- 

[6 1; 15: ΠΟΤΏΪ Δ 11.) ΤΠΟΡ ΓΘ ΠῚ, Οἵ ΟΠ Ϊἃ (ϑθΟἸ {16 

ΒΟ ]Π1 115 πο] οϑία βιΠπὲ ἢπι ΠἸΔΙΟΥ ΠῚ ΠΙΠΠΘΓῸ ῬΑ] 
ΠΟΙ δ ΓΒΟΘΗΒΕΙ : 60 {ποἀ πράτ δὰ {15 ΠῚ5 

ΟΡΡοπιηΐα, ᾿Πΐ6 τη Χ Πηἃ θΟΠἃ ΔΠΉΠΙΠΠΘΓΔΠΊΙΙ5 : 

4αονιμη Δ] 1π|ἃ Ἰηϑιιηΐ παΐαγα : ΔΙῚ πιὰ ὙΘΓῸ δ ϊδτη 

ἘΠΠΠΘῚ Τηυ]115. ΔΟΟΙ 1556 οσοπϑίαϊ. ΟἸΏΠΘΠῚ ἸρῚ ἔπ" Ττορὶ ποῦ 
αἀϊ θεοῖν 
πεάὰθ Α116- 

ΙΗ ῬΙΘΘΘΘη ἃ ΡΥ ΘοἐΘ ΡΠ} 6 η 165, [ΠΟ ὈΡΓιιηλ ποί]ο- βοεῖξ. τε Ῥὰῶν 

Ἰμ ΘΙ ΡΥ ΘΙ ΠΙΌΠΟΠΙ; ΠΡΌ] 5 οἴ ΔΙ]ΠΘΡΌΓΙ5 οοΠϑίδῃίθη); ὃ 

ΠΘΙῚ ΒΙΠῚΡ]ΙΟΙ ΤΟ οὐ οἰἴγἃ ΟΠ] Οϑἰ αἴθ}, 5Θ Π511ΠῚ 

ΒΟΡΙΡ 88. 560 11, ΔΟΟΙΡΙΆΠητι5. ΤΉ ΖΕΙΓΙΣ Δι 6 ΠῚ 

γΔ 110... Δ 51}}11}] οἴ τητιη 0 [ἀοΐοο δἰπξ [ΘΠ ΌΓθ, 

οὐ πη} ΔῊ {ΠΠΠ]Ο0165 δϊηΐ [π06, οἱ οἷν 1ά χαρά 

ἀθίθυϊτιβ Θϑὲ ῬΥΠ5 ΘΧϑίι[ου Ὁ 9 ΤΙ οἴ πητι5 1σῚ [1 Πᾶ566 
ΘΠ ΌΓΡα8. ΠΟΠ 5ΘΟΙ ΠΕ ΠΠὴ 5115 Δ 118 Π} 58 05 {1{|556 : 

566 [1558 1π Δ6ΓῸ Δ ΘΟ ΠΟ Π θη, 6Χ ΠππΠ}] 15 ὈΥΪνἃ-- 

το π6 Ργουθηϊθηΐθιη. ΕΓ γϑΡῸ τηλπα] Ἰοοι5. οἰι- 

ΤΠ} [πιοῖβ 1Π160 ᾿πνθηΐτ5 οϑὲ Θχϑοῦθ. δ60 τιΐ 

ΤΘΏΘΌΓ 5 5 ΟΙ ΔΙᾺ Θϑϑθηΐ 9 58Π6 5] {4 ἀπῖα 
ογαΐ,, {8 }} ἢϊσ τ ΠΠα1|5 56 Π51}}}}15 αἴ 116 σου τα" 

ῬΈΟΠΙ ΟΌΠΟΧΙ5 ΘΟΠΒΠΠπΘΡ αν, ῥγοίθοίο ἰά ἀν} 1- 

ΤΡΆΠΉΥ 1 ΠΠΠΠ1Π6 [1556. ΝΘΩΙΙΘ ΘΏΪΠ ἈΠΟ ΘΙΟΥΙΙΠῚ 
ἀἸρηϊαΐοβ, πο τι6 οϑθϑίθθ ψαυοίσαοί διιηΐ οχοι- 
οΟἰἴπ5., ΠΟΊτι6 ἐδ θιη 5] {1188 4128 ϑιηΐ γα ΟΠ 8165 

Πδἔτ:88., δτιΐ 51 {1 8111 51πὲ ΔΕ ΠῚ] ΠΙ51}Ὶ 5Ρ1} 15. 

βῖνθ παρϑαπὲ ΠΟιηθη, δῖνθ ποῆ, ἀθρορδαηξ [ῃ [6Π6-- 

Ῥγ15 : 56 1 [πο οἵ [πὶ ΟἸΏΠῚ [26 {18 501} 1 {π|Ὰ}} 5ἐα τ 
ἀπόστολος" Εὐχαριστοῦντες τῷ “ Θεῷ καὶ Πατρὶ τῷ Ρ 5101 σΟη ΘΠ] ἴθ πὶ Πα ΘΡαπί. Αἰσιιθ 15 οοπίγδά!- 

ἴῃ 6115 ἀοϑ: ἀθγαίτιν. ΠΡ] 4οπὶ οατεο Ῥατνῖβ. χαὶ μὴ ἐφ᾽ 

ἡυῖἷν τὸ κακόν. Νοπίδοι1ι5 ἀπΐθηι, [οσῖθ Πιιςεοο, αἴᾶν- 

πηδὶ 1Ππ4, τὸ χαχόν, ἐχ ΔΙΊ π]}0 15 Νῖ55. ἀαττιχη [α15586. 

ϑο4 ἴαπηθη ἴνεε ἥτι γοθο8 ποία ἴῃ εἀϊίίοπς 451}. 

ποζαθ ἴῃ Το (ΟαἸοΙθιι5, ποία ἴῃ (οτηθοῖ,, πόα 

ἴπ ΒοΩ]., πϑοάᾷπθ ἴῃ βορίθμι ἃ}115 γβρουϊπηίαν, πᾶς 

685 ἰοῦ (ρα! σατῃ ἀποϊονιἑαΐα Ἔχραησονα ποῖ ἀπ 18- 

Υἰπηι5. Ῥοϑϑῖῦ ἀτιΐθυη πἰβρίαηη ΒαΒρΊ ον, ᾿ρβὰβ σοῖς 

ἩΘΠ 4845 6558. Ὁ Πὰπο Ἐλιβέδ! 11 ἱπέου τοί !οποπῃ, 776-- 

{146 ἐπιῆι δὲ πιαίπιηι δὰ πε οςοίίαίϊα “6δοοπα νοὶ, ἰατι-- 

ἐτπι5 ρεοοαπίϊνιι5. ἰδίστιγι πιδίτδ ἱποισηιϑεν οὶ : Τὰ ἴάταθπ 

ὩΟη ΟοΟΠ πιο ἀδΠϊρὶ ἄεθονα Ραίΐαμηιιβ. Ηϊηο Θηΐτη 

Ὥοη οἰποιίαν Ἐπιδίδι τὰ νοσοβ τὸ χαχὸν ᾿πυθηἶβ56 ἴῃ 

ΔΙΊ4ο ΘΧΘΙΏΡΙΑΡῚ, 564 βεαυϊζαν ἀαχηξαχαΐῦ οτα Πὰ5 

γόοεβ, {π20 πΠῸΠ ΟΡΒΟΌΓΕ 5] 6] ΡῈ θαπίατ, 46 βῖι0 6 

ΒΕ ΡΘΥΙΟΥΊθιι5. ΒΌΡΡΙ εν 5856. διαί 101 Βαβ1Π1π5 Ἰοαχαῖ- 
ὕπτ' ἄθ ὁ0 4ποα ῬΙΌΡΙΙΘ πηϑ] τη δϑΐ, ὉΡῚ 1 6 }Π16ὶ ρθο- 

σαΐαμ 6 Π1Ὸ πο υἱάσί. 

ΡΆΉΘρ. βοχίῃϑ ἔννοιαν ἅπασαν ἀπεριεργάστως ἑπόμενοι. 
ς Εἴπερ τι ἦν εἴο., ιϑίάπο δὲ ψωϊὰ ἀπίδ δγαξ ψιίατι ἰιΐο 

τηιιιχιεῖιι5 οἷο. Τιοσὰ5 συ θ]1 ποΐδτῃ ἢ ρᾶσ. ὅ. 
ἀ ῬΑ ἀντερεῖ ὅστις γε. Αὖ (ο15]. βεοιπάπι8 εὐ Οοπι- 

Βεΐ, ἀντερεῖ, οὔκουν ὅστις γε : 01 οὔκουν τπλ8]6 1ῃ 411- 

4α1|0Ὲ5 ΟΟαΙοΙθιι5 5ΒοΡῚ᾿ταν οπὶ δοσθηΐα ΟἸΓΟΙΠΠἶθχο 

οὐχοῦν. ΤΡΙάοπι 611 ἐν ταῖς τῶν ἁγίων ἐπαγγελίαις, ἐπ 

ϑαποίογι, ῥ᾽ Ομ 55ῖ5. ἹἸΝΟΒΙΥΙ βερίεμα Νῖβ58. οὐπὰ (ο- 

ἄϊοο Οοιηθεῖ. οἱ οαπὶ πἰόσαδ 1)ιο, ἐν ταῖς τῶν ἀγαθῶν 

ἐπαγγ-.» ἴτε ϑοπογτιῖι ῥ.᾽ ΤΙ 5515, 56τι {7ὲ Φογιῖς ΡΥΟΠι55ὶ5 : 

408 Ἰοοίΐο, αἱ πιοποῦ Ταοδοῖιβ, ἰορτέι" ἀρὰ ΤΗΘο- 
ἀογείπτη. ἀσοθά! οἰΐαπα, ψαοα ἀποϊουιίαΐο Ἐπιβία  Π1 

ΘΟΠΗΓΨΥΠΑΤῚ ροβϑὶΐ, 41] 510 ἱπίευρυοίαϊαν : ἐσὲ Φογιογαιπε 

Ῥγοπιϊδοιομίδιι ΟρδΥἰέπι". 

6 (οάοχ Οοιηθοῖ. οὕτπα βερ. «πάτο τῷ Θεῷ χαὶ πα- 
τρί, {πὸ Ἰδοίΐο ποίαξιν ἴῃ Γεβδίαπηθπίο ΟΧομϊθηϑί. 

ἾΝ δα αἰτοῦ Ἰθρὶὶ Ἐπιβία Πϊιι5, {π| νου! : σγαϊίας α56Ππ-- 
ες ἴ)εο εἰ ᾿αϊινὶ. 

«δικοσ᾽ καῇ 



2λ 5. ΒΑΘΗΙΙ ΘΕΈΒΑΒΕΙΞ ΘΑΡΡΑΡΠΟΘ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

δ ΠθηῖΟ, ΠΟῚ 15 σου 6, {π|1ἢ ΒΟΠΟΥ ΠῚ ῬΡΟΙ 5515 
οδοἰθϑίθη [ποθι χϑρθοίαϊ, 46 «πιὰ βϑ]οιηοη αἷξ : 

Ἢ ἐν Ὁ Μιδεϊβ σοπιροτ; οἵ Ἀροβίο]ιθβ : γαίας αβοπίος 
Ἰοἷοσ5. τ. 7)60 οἱ Ραιτὶ γιιὶ εἴδτιος τιθ5 [οοῖξ ἐπὶ ραΓί6 5. τ εἰς 

ἐν σαποίοτιπι ἐπὶ [πιγυῖτιθ. Ἐ ΘΉΪη. 51 τη παι τη πππ- 
ἔπ ἴῃ ΤΟ ΠΘΌΓ 5 ΘΧΤΘΡΙΟΡ65 : ΠΩ {πὶ ορογὰ ἰαπ46 
ἃ ΘΟΙΠΠΠΘΠ Δ ΠΟΠ6 ἀἰσηᾶ ροΡΟ σου αηΐ,, 1Π ΟΕ 651 

Τπππηϊπθ Τϑαΐθηι ροϑϑιάθηΐ. Οτιοπίαμπῃ ἰρτταν [6] 

7581 οϑὲ οϑ τιπὶ [δοίιι , 516 τ ΓΕ τι5 1ΠΈΓἃ 518 Π 
ἐρϑίτιϑ. οἰ γου τη [ου  πτἅπὶ σΟΠίΘ ἢ τἰ5. ἀθρθρθηΐ οἱἷγ- 

οαμπη απ άἀογθίτ ; Πα Ογ οί {6 σΟΥΡτ5. ΘΟ ΠΠΊΠΠΠῚ 

4π04 40 δχίθυη]θ ᾿ΠπθΘγΠἃ 56] ΠΠΡΌΓΘ ροϑϑθῖ, π6- 
ΘΟβϑανῖο Ἰοοση. ἃ 56 ἀθρο]]οἴτι πη ἃ0 5ΘΡΡ ΓΗ 
ΡΠ] αν, ἸπτΘΡοἶϑο 5016 ΘχίθυΠηῸ ΒΡ] 6 Πάν. 

ΤῬτῖα δὰ ἀπι- γα ΘὨΪπὶ Δ ΠΠῚ ΓΑ ΠῚ ΘΟΠΟΠΓΡΓΟΙ ΟΡΟΥ ΓΘ, [66 Π|ν, 
ΤΡΤΝ ΘΟΡΡΡ 5, ΟὈβοινπ Ἰοσιμη. ΤΠ τ|6 ΡΟ ΟΣ Θ5.15 σοΓ- 

ῬΟΥΪ5. ὉΠ γᾶ πὶ ΠλΠ αἴ. σΟΠ ΕΠ ΘΓ: ΓΘ ΠΟΡΙΘ. 
Οιὐοά δαΐοιη ἀϊοίμηιι5., 14 1Π|6]] Χ ου 5. ον] ΘΠ ἢ 

ΘΧΘΠΊΡΙΟ, 51 ἱπ τηθυ] 16 ἔν ΘΠ Εἰ5ϑπηὰ τἀ  γηδοιι- 
Τπ|ηὶ {πο οχ ἄἀθπϑα δὲ ᾿πηρθηθίρα Β}}1 τηδίθυϊα 

ἘΡῚ 056 οἱ βου ροϑιουῖβ, ἃ π|6 1π [ΘΠ  Ὀν5 θχίθμη- 
ῬΟΥΆΠΠΡτι5. τοι ρϑαμη ᾿πο]τι56}15. Υ 6] 1 Ἰσίτι ΡΟ Πα5 
οἱ ᾿ἰὰ8 [6 ΘΓ ὰ5 ἴα} 65 [τι|556., Π6Ὸ ῬΘΥ 56 5110 5{1||556, 
564 8185 5:1 056 4πτ|τὰ5 6556. Η δ 58Π6 [6 Π6 0188 ΘΠ ΆΤη 
ἌΡΎ550. ᾿πϑιἄθνο ἀϊσαηΐαν, «πιο ΘΧ ΘΠ: ΔΘΡῚ5 
Ῥᾶγίθϑ οἴιηλ ΘΟΡΡΟΓΙΠῚ 5ῈΡΟΓο]6 50] 6 πὲ ΘΟΠ] ΠΟΊ. 

Τιιης δπΐθηὶ ἃ Ήπ|8 ΟΠΊΠΙΡιι5 5 Ρο βία ας. Οπάρτο- 

Ῥίθι' ΠΘΟΘβϑα 10. [6 Π6 0} 8 5110 67 ΔΙ 5511} ΘΧΘ [1556 
ἀἸοῖιπι 6ϑῖ. 

6. Εὲ ϑρίγι{ιι5 1) δὲ, ᾿πχαϊῖ, ψογοῦ αξτ7 σι 6 

ἀητιας. ϑῖν8 5ρ1 01 πι|πὶ πη ἀἸοδί ΕΠ ΠΠἸ5] ΟΠ 6556 
ΔΘΥΙΘ., ΡΥ 65. ΤΠ Π4Ὶ ΠῚ ἃ 5ΟΓΙΡΊΟΓΘ. ΘΠΕΠΊΘΓΔΙῚ 
1π|6 ]Πσὰ5: ΦΠ]ΡΡ06 ἴδοις Τθιι5. Θ᾽ πΠΔ., ἸΟΓΓΆΠῚ , 
ἈΠ ΠΔΠῚ 7 ΔΘΡΘΠῚ 5 ΘΙΙΠΊΠΠ6 ΕἸ [{τιβῖιπ} πὶ οἱ ἀΠπιθη-- 

ἴθ. 5ῖνο, {πποὰ δἔ νου τι5 6591 δὲ ΤΠ] ΟΣ Ρτι5 ΠΟΘ υ5 

ΓΟ Οάοχ πητι5 τὴν ἀπόλαυσιν ἔχουσιν. Μίοχ Οὐαϊοε5 

ἄπο ὁ οὐρανός. Πεεδὲ ἁγία] 5 1η γα] σαῖ]5. 

8. Τὶ ἴθ ἤυπο Ἰοοὰπῃ γερὰ πο Ρἰβοθις γοΐεργο. 

Βαγβιιβ, ᾿π4π1|, φαοα 5οφαϊίαν, ᾿πνοῦβο ουἶπο θα μῖθοὲ 

ῬΠμοοδογοίιι, ἱκανὸν τῶν ἔνδον διαστῆσαι τὰ ἔξω, ψιοά 

Ῥοδδίἑ δα σι [ογὶς οἰία διιγυῖ, δεραγαγὸ αὖ ἰϊδ, με 

ἐπίγα 56 σοπιργεἰιοπαῖῖ!. ἘΠ᾿ ἀπ ς {π15568. Ἰδοϊίοποπι Βα- 

511 χ Ἐπιβέδ ῃ]ο ΘΟ] οὶ ροΐεβὲ, αι] νογε : ζ7 ροοοϊϊ 
ἐα σι δαινπδθοιι5 Πα οηέιϊω", αὖ ἱπίενϊον δι σερα- 

γαγα. τις ἀβάαο τὴν ἀοοιββίπηιβ. {70 τπιἰ πο βιηΐξ, 

ὉΠΊΠ68 ΠΟΒΙΤῚ ΠΟΤῚ ἔπτη οα]ατηο ποίαϊ!,, πὶ ἐγ}15 
ΘΧΟΙϑῚ Παθοηΐ σοηϑβίδηϊου ἱχανὸν τῶν ἔξω διαστῆσαι τὰ 

ἔνδον. 

μ᾿ Τηρθοδογοίτι5, βάτο Β451]1., αἴογαπιο Π)ιιο. εἴ (9]Ρ. 

δθοιιπτι5 απ ἡποριι5 Β6ρ5115 ἐναπολειφθέντα,, γεἰϊοίτιγι 
« 56 ἰοοιπι. Ἑλάιίῖο Ῥανβ. οἱ ΟΡ ἄπο ἐναπολυφθέντα, 

φΟΠΙ ΡΟ ἤθη σδιιηι ὦ 56 ἰοοιηπ. Τιροἴϊουιο πηι ῬΥἸ πιὰ πὴ 56- 

ἱχανώσαντι ἡμᾶς ἐν τῇ μερίδι τοῦ χλήρου τῶν 

ἁγίων ἐν τῷ φωτί. Εἰ γὰρ οἵ καταδικαζόμενοι πέμ.- 

πονται εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον, δηλονότι οἱ τὰ 

τῆς ἀποδοχῆς ἄξια εἰργασμένοι, ἐν τῷ ὕπερχο- 

σμίῳ φωτὶ τὴν Ἢ ἀνάπαυσιν ἔχουσιν. Ἐπεὶ οὖν 
ἐγένετο ὃ οὐρανὸς προστάγματι Θεοῦ ἀθρόως πε- 
ριταθεὶς τοῖς ἐντὸς ὑπὸ τῆς οἰχείας αὐτοῦ περεϑε- 

ρείας ἀπειλημμένοις, σῶμα ἔχων συνεχὲς, 5 ἵκα- 

νὸν τῶν ἔξω διαστῆσαι τὰ ἔνδον, ἀναγχαίως τὸν 
" ἐγαπολειφθέντα αὐτῷ τόπον ἀφεγγὴ κατέστησε, τὴν 

ἔξωθεν αὐγὴν διαχόψας. Τρία γὰρ δεῖ συνδραμεῖν 

πὶ τῆς σχιᾶς, τὸ φῶς, τὸ σῶμα, τὸν ἀλαμπῇ τό- 

πον. Τὸ τοίνυν ἐγχόσμιον σκότος τῇ σχιᾷ τοῦ οὗ - 

ρανίου σώματος παρυπέστη. Νόησον δέ μοι ἀπὸ πα- 
ραδείγματος ἐναργοῦς τὸ λεγόμενον, ἃ ἐν σταθηρᾷ 

μεσημθρίᾳ σκηνήν τινα ἐκ πυχνῆῇς χαὶ στεγανῆς 

ὕλης ἑαυτῷ περιστήσαντα, καὶ ἐν σχότῳ αὐτοσχε- 

δίῳ ἑαυτὸν καθειργνύντα. Τοιοῦτον οὖν χἀχεῖνο τὸ 

σχότος ὑπόθου, οὗ προηγουμένως ὑφεστηχὸς, ἀλλ᾽ 

ἐπαχολουθῆσαν ἑτέροις. Τοῦτο δὴ τὸ σχότος χαὶ ἐπι- 

βαίνειν λέγεται τῇ ἀξύσσῳ, ἐπειδὴ τὰ ἔσχατα τοῦ 

ἀέρος πέφυχε ταῖς ἐπιφανείαις τῶν σωμάτων συνά-- 

ξ ξ 

3, 
ξ 

πτεσθαι. Τότε δὲ ὕδωρ ἦν τοῖς πᾶσιν ἐπιπολάζον. 

Διόπερ ἀναγχαίως τὸ σχότος ἐπάνω ὑπάρχειν εἴρη- 
ται τῆς ἀδύσσου. 

Καὶ Πνεῦμα Θεοῦ, φησὶν, ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ 
Ἕ Ὁ Ρ ΝΥ - ΄ ᾿ τω ὧο ἴα Ζ ὕδατος. " Εἴτε τοῦτο λέγει τὸ πνεῦμα,τοῦ ἀέρος 

" τὴν χύσιν, δέξαι τὰ μέρη τοῦ κόσμου χαταριθμοῦν-- 
Ἵ τί Ν 4 [] 5 Ϊ, ΑΥ ΕῚ 

τά σοι τὸν συγγραφέα, ὅτι ἐποίησεν ὃ Θεὸς οὐρα-- 
νὸν, γῆν, ὕδωρ, ἀέρα, χαὶ τοῦτον χεόμενον ἤδη 

χαὶ ῥέοντα. Εἴτε, ὃ καὶ “ μᾶλλον ἀληθέστερόν ἐστι 

«παΐτ5 οϑὲ Ἐπιβία ΠΠ11|5, {| 519 ᾿π ουρυοίαϊαν : Οὗ πος 
πδοοδϑανῖο ρμοϑὲ 56 γεϑίοπεπι γοϊίοίασε, οαγογίοτχη ἐμεα 

οοποίζεεϊε, προίο {ιΐφονα ψαὶ δ ϑιρον ναἀϊαραΐξ, εα- 

οἴμιδο. Ἐπ 1ζα Ἰεσεπάπιτη 6586 Ριιΐο, οπὰ ΡῈΡ ἴποοπὶ 6χ- 

ἴεγπαπι, τὴν ἔξωθεν, εα ἀεθεαΐ ᾿η 6 }Πσ1, {πὲ ἀοδιρον 

τασ]ϊαθαΐ. [Ὑ14ὸ Αἀάεπάα. 

ἃ Ἄδρ. 5εχίιϑ ὑπόθου μοι ἐν σταθηρᾷ. δεα Π]υ 4, ὑπό- 
θοῦ μοι, πΘ4πῈ ἴῃ 8}115 Νῖ85. πϑάιθ πὶ 6115 Ἰοστει. 

γόοεοβ περιστήσαντα ... καθειργνύνται ν᾿ ἀοπίιν Δ64}1- 

Βὲΐα ἔπῖ556 τῇ τηοά τη οαϑι5 ἀΡϑο αἴ, [οά. 476 ἐν στα- 

θερᾷ. Υ. ΤΡ οοκ. δα ΡΠ νυ πο. Ρ. 218 54.7 

» (οάϊοοβ ποι Ρᾷιοὶ εἴτε. ἘΠΕ εἴγε. Μοχ (01}. 56- 

οαπ τι5 συγκαταριθμιοῦντα. 

510 ΜΙ85. βερίειη. Ἐ41Ὶ νοτὸ χαὶ μάλιστα ἀληθέστες 
ρον. ΤθΙάοπη οὶ οὐπὶ ἀἸΠ4πῖθιι5. Ν55. ἐγχριθέν. ΑἸ 
Μ85. ἐχχριθέν. 



ΙΝ ΗΕΧΑΛΈΜΕΒΟΝ ΗΟΜΠ.. 

χαὶ τοῖς πρὸ ἡμῶν ἐγχριθὲν, Πνεῦμα Θεοῦ, τὸ ἅγιον 

εἴρηται: διὰ τὸ τετηρῆσθαι τοῦτο ἰδιαζόντως χαὶ 

ἐξαιρέτως τῆς τοιαύτης μνήμης ὑπὸ τῆς Γραφῆς 

ἀξιοῦσθαι, χαὶ μηδὲν ἄλλο Πνεῦμα Θεοῦ, ἢ τὸ ἅγιον 
τὸ τῆς θείας χαὶ ἃ μαχαρίας Τριάδος τηρονες: 

χὸν ὀνομάζεσθαι. Καὶ ταύτην προσδεξάμενος τὴν διά- 

νοιαν, μείζονα τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς ὠφέλειαν εὑρήσεις. Πῶς 
-οὖν ἐπεφέρετο“ τοῦτο ἐπάνω τοῦ ὕδατος: Ἐρῶ σοι 

οὖχκ ἐμαυτοῦ λόγον, ἀλλὰ Σύρου ἀνδρὸς σοφίας χο- 

σμιχὴς τοσοῦτον ἀφεστηχότος » ὅσον ἐγγὺς ἦν τῆς 

τῶν ΤΕ ἐπιστήμης. Ἔλεγε. τοίνυν τὴν τῶν 

Σύρων φωνὴν ἐμφατιχωτέραν τε εἶναι, καὶ διὰ τὴν 
πρὸς τὴν Ἑραΐδα γειτνίασιν, μᾶλλόν πως τῇ ἐννοία 

τῶν Γραφῶν προσεγγίζειν. Εἶναι οὖν τὴν διάνοιαν 
τοῦ ῥητοῦ τοιαύτην. 'Γὸ, ᾿Ε'πεφέρετο, φησὶν, ἐξη- 

γοῦνται, ἀντὶ τοῦ, συνέθαλπε, καὶ ἐζωογόνει τὴν 

τῶν ὑδάτων φύσιν, κατὰ τὴν εἰκόνα τῆς ἐπωαζού- 

σῆς ὄρνιθος, χαὶ ζωτικήν τινα δύναμιν ἐνιείσης 

τοῖς ὑποθαλπομιένοις. 'Γοιοῦτόν τινά ἦ φασιν ὑπὸ τῆς 

ὀρρως ταύτης παραδηλοῦσθαι τὸν ἜΕΙ ὡς ἐπιφερο- 

μενοῦ τοῦ Πνεύματος" τουτέστι, πρὸς ζὠσγονίαν 
τὴν τοῦ ὕδατος φύσιν παρασχευάζοντος- ὥστε ἵχα- 
νῶς ἐκ τούτου τὸ παρά τινων ἐπιζητούμενον δεί-- 
χνυσθαι, ὅτι οὐδὲ τῆς δημιουργικῆς ἐνεργείας τὸ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον.5 ἀπολείπεται. 

Καὶ εἶπεν ὃ Θεὸς, γενηθήτω φῶς. Πρώτη φω- 

νὴ Θεοῦ φωτὸς φύσιν ἐδημιούργησε, τὸ σχότος ἦφά- 

νισε, τὴν χατήφειαν διέλυσε, τὸν χόσμον ἐφαίδρυ- 

νε, πᾶσιν ἀθρόως χαρίεσσαν ὄψιν χαὶ ἡδεῖαν ἐπή- 

γαγεν. Οὐρανός τε γὰρ ἐξεφάνη χεχαλυμμένος "τέως 

ἃ (10. βθοππάιβ μακαρίας καὶ ἁγίας τρι. ΙΡΙάεπη 

τάδε οάεχ μείζονά τινα ἀπ. 

6 81. πὰ} Ν55. Πεεβὲ τοῦτο ἴπ ἘΔΠ|5. Μοχ ἀλλὰ 

Σύρου ἀνδρὸς, 564] υἱνὶ δγνῖὶ, εἴο. Μοπεὶ ΤΊΠοτηοα- 
τι5 Πΐο 1π|6]Πσὶ ρόοθ56 Ἐπβοθίτπα ϑαπηοβαΐθηβομ ; 564 

οομνοηῖξ ἔργο Ἰηΐον ἀοοΐοβ, ἀΘβισπα}Ἱ ροΐπι5 ΕΡΠΓΘΠ. 

Τὶαοοπαπη ϑυσαπι. (λυ οα ατιΐοπι αὐποῖ δα] ὙἹΓΊ 1ΠΠΠππ|8 
ϑυσΥὶ οχρ πα ϊοποπι, οᾶτῃ οπγηΐπο σοπῆνπηδΐ ΗΙΘτοπυ- 
τῆῖι5, ἔοι. 2, πεβὲ. Ηδθ. οοϊπιηπα 808. « ῬΙῸ οο, 

« ᾿η4πιϊ, φιοα 1 ποβίσῖβ (ΘΟ ἸΟΙθιι5 βου ρέιπη οϑέ, {6- 

« γεδαΐι", τὰ ΠδΡτθθο Παθοῖ, πιθρθ ἤθει, φαοα ποὸ5 ἃρ- 

« Ρ6Π]ατ Ῥοβϑβιιπηιβ ἐπομδαῦδαΐ, βῖνε, οοπήονενϑαί, το 51- 

« ται] Ἰηοτη γο] που β, οὐὰ οΆ] γα ἀπϊτηδη 15.» ΔΙοπί- 

ζαπσομῖιι5 ποβίον, {πὶ γουθαπῃ ΗδΡγαϊοιτη 5ῖς Ἔχβουῖθιῦ 

Πτοτῖ5 ασεεοῖβ μαάραεφεθ, ἱπξογρυθίαϊασ ἸΙοθπι ᾿ἰβίαπη ΠοΟ 
πχοήο : " ὲ δρέγίιις 7)6ὲ πιοιίταῦαξ σιιρεν βαοίες ἀφιια- 

γαπι. ΤΙΧΧ νουίϊογαμηΐ, ἐπεφέρετο, σιρεν [εν εὔαίι". ΑἸ 

{γ65 ᾿ἱπίογργοῖοβ, ἄάα1|α., ϑυταηδοῖιβ εἰ Τ᾽ μεοάοίϊο, 
ἐπιφερόμενον. τι ο ΒΆ51111οΘ οι ΑἸ οβὶαβ ἄθιηογο ἴῃ 

βυαι Ἡοχα πη ουο ἰγα δῖ}. ΤΠ πίαιις ὅτι, ἱπαϊξ, 

41 υἹοῖητ5 Ηοθγῶο οϑῖ, οἵ ϑουηοης σοηϑοπαΐ ἴῃ ΡΪε- 

πὶ 25 

ΘΟΙΙΡΓΟΡαίπηι, ΚΡΙΡ π|5. 1)6ὶ, Βα ποῖτ5 116 ἀἸοῖιι5 

51 : 60 4ιοά οὐδεν αίιτη δϑὶ ΒΟΥ Ρ ΓΔ ΘἸΠηῚ 
6] 5041 ἀρ ΡΟΙ]Δ ΠΟ π6 ῬΘΟΙ]ἸΑΥΟΡ. ἃ 6. ῬΓΌΘΟΙρΡιΙΘ 

αἰ ΠΑΡ], 6 ΠαΠ]τ1} ἃ Π1π|ΠῈ Θ᾽ ΥῚ ἔπι πὴ Τ)6] ΠΟΙΉΪΠΆΓΡΘ, 

{πᾶ ϑαποίιπηι {ΠΠπ|π|,. 481 αἰνιπαπ οἱ ᾿θαΐδῃι 

ΤΡΙηϊαΐθμα σοι ρ οι. απο ΠΟ Ω116 5616 [18 Π| 5] 
ΔΑ ΠΠ]56 115, Ρἷτι5 ΘΧ θὰ ΡΟ ΘΡΓΡ 15 65 ΘΠ] ΠΗ]. 

Οὐοπηοάο Ἰρίταν [ογοθαἴτιν ΒΌΡΟΡ ἃ τιὰ5 ἢ ΠΙΘΔΠῚ 
ἘΠῚ ΠΟΙ ΠΙΘΆΠῚ, 5664] ΥἹΓῚ Ξ'ΥΥἹ 56 ΠΊΘ ἢ ΔΤ, 41 [Δ -- 

{πη} ἃ ΤΠ] ΠᾺ] ἀἰδία!αξ βαρ᾽ πα, {παηιμ δὰ γο- 

ΓᾺΠΠῚ ὙΘΡΆΓΙΙΠῚ 50] 6 ΠΕ] ΠῚ} ἈΡΡΓΟΡΙ Πα ταθραϊ. ΑἸθθαῖ 

Ἰριται γΟΟΘ ἢ ΒΥΓΟΡΊΙΗΙ οἱ 515 1} Π ΟΔῊ ΠΟΥΘΠῚ 6556, οἱ 
ΟὉ 5πάτῃ οὐ ἩΘΡγαϊοὰ ᾿ηστια σΟσ Δ ΠΠΟΠΘΠ; 41π|0-- 

ἄλπη πη060 δα ϑΒοΥ ΡΠ ΑΓ 5Θ 511 ῬΓΌΡΙΙΙ5 ἃ666- 

ἄθγθ. Τίασιιθ ἴα! 6 πὰ «Ἰσοθαξ 6556 Ππι]τι5. ἀἸ0Π] 56η-- 

τοπδηι. ΠΠπιά, ᾿πααϊοαΐ, νου θιμη., ζογοϑαίπι, 

᾿η!οΡΡγοίαΐθθ βιυπητιηΐ ΡΙῸ γερο, οογζονεναί, 

οἱ 1ἴὰ παῖτγοθ ἈΠΌ γ τη γ]πὰ {πιο αὶ ΓΘ ΠΟ Πα, 
ἰηϑίαν ἱποι 115 ΔΎ 15. δἱ ν]ζά] θη Ζαδιη πη [ὰ-- 

οὐ] ταΐθπι 115 {π|86. ἔουθπίαν πραγ ΠΘη 15. ΤΆ] ΘΠ 

«αδιηάδπι 116} απ αἰπιπὶ μὰς γ066 ᾿ΠΕ ΠΟΙ]. 

ΝΙΠΉ γτ τὴ ἔογεῦ αΐτιν" ϑρΊγἰ{πι5 δτιροτ' ἀφτα5, ᾿οο εϑί, 

ΠΑΡΆ Π δά τιθ. δ [διπγ τη ῬΥΡαγαθαῖ. Οὕᾶν 

«ιοἀ ἃ 4υϊθυβάδπι ἡ υΥἸαΡ, 5815 6χ μος ᾿ἰαπιθξ, 

ΠΘΙῚΡ6 Δ δοίτι ΟΥΘΔΠΑῚ ϑΡΙΓ απ 58 ΠΟΙ ΠΟῊ 

ΑΠΌ Γα1556. 

“. Εἰ αἰαὶε Ῥεῖις, Εϊαὶ πα. Ῥυῖτηα δὶ νὸχ 

[ποἷ5 παι γΆτη οὐ θανῖ, ἀἰβϑίραντ [θποΌγα5, ἀἸβρα} 
πηορϑ  8Π|, ππιηἀτπ 1{ΠΠπ|5ίγαντῖ., δὲ ΔΟΘΡ  ΔΙΙΠῚ 

σγατιπη ἃο {που τι ἈΒΡΘΟ ΠῚ ΠΗ] ΟΡ 515 ΠΡ 6 Ι- 

ανῖῦ. Νατα οἵ ορίσπι ρραγιξ, αἀπίθα 1} [ΘΠ νῚ5 

τίσαας δὲ οοπσταῖξ, 519 παρεῖ : ΕῚ δέν ἑξις ̓ εὶ ξονε- 

δαὲ ἀψιιας εἴο., ΠΡ. 1 Ηοχδῦπι,, οἂρ. 8, παΠ|. 29. 

Οαἴπ εἴατη Πιοάογιβ ποὴ ἸΠτεν ᾿πΈ6]Πεχὶξ σοθθτα Ηε- 

Ῥτγαΐοαπι, αἴσψας τἶν 116 ϑυσιβ, πὲ υἹάθυο ἐδὲ ἴπ ποία 

ἴππι Παςοῖ, ἔπτη ποϑίσὶ ΝΙοπ !ἀποοπὶ!. δα ἱπηππο- 

το οχιϑιϊπηαὶ ᾿ΓΙΠΠοσπομἔ1τ|5 6586 γουιβίσ] 6, Απραβι- 

ΠαΠ 6 ΒΆ5111 ΟΡΟΓΘ ΘΧΟΘΥΡ 5.556 θα, 41 Ἰεσαπειν (6 

ἀοοῖο φιοάδπι ὅυτὸ ΠΡ. 1 ἄς ομποβὶ δα ||. ππιτη. 56. 

Γερο Ρταῦ. παπι. 22. 

ΓΤῖα Μ55. βερίοπα. ἘΔῚῚ εἰ (Ο1Ρ. ββοιιηάτι5. φησίν. 

Τρ᾿άοτα (91Ρ. ρυίπιιβ διὰ τῆς φωνῆς. 

6. 51. Ρ]πτοβ Νῖ55. ἘΠῚ ἀπολείπηται. Νοχ αὸγεῖρα, 

τὴν χατήφειαν διέλυσεν, ἀεϑαπὶ ἴῃ εα 115, Ἰοστι 1 ὙἘΤῸ 

1η βερίοτα Μ4535., {πᾶππ Ἰδο ΟΠ ΘΠ ἌΡΤΟΥ τί ὙΜΕΛΟΟΝ 

{πὶ νερς : “ανγονεπιηιθ αἰϊοεοίνιι. 

μ 51. ΒΕΘῚ ῬΥΙΠη15, ἰογλι8.,, 4αδγέιβ,, φαϊπέιϊι5 οἱ 

δοχίτιβ οαπὶ (15. βοοιπᾶο εἴ οαπα (ο15]. 114 6π 56- 

εαπᾶο. Αἱ 61 τέως τῷ χόσμω καὶ τό. Τάθπι ποθ πὶ 

ἴῃ ΠΡγο5 δἄἸῖο5 ρᾶι]ο ἀπίο ᾿γγερβογαῖ. (015]. νειϊβίϊοῦ 

τέως τῷ σχότε!. 

ϑ. τὶ οὐ] ι5- 

δα οηίοα- 

τα. 

Ἢ «υκ. 
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ἀθ]ΠΘθοθ 8 ; υἱβᾶ ϑϑὲ εἴ ἰρϑίτι5 ρυ]ου το, θαι 
τἰαηΐα, φιδηΐδη δῖα πὶ πῖιης ΘΟΕ] ἐοϑίαπει. 1Π|π|-- 

ΒΕΓ ὈΔΓΤ αὐ 6} 861 ; 1Π10 ῬΘΥΠΩΪΧ [Δ ΠῚ 510] [ΠΟΘ ΠῚ 

ΠΑ] 6] αἱ τοΐαπη ἴῃ 56 ἴοΐα, σοΙθΓῸ5. [Π]ΘΟΡῚ5. αἸ5{01-- 

ῬαΠοπ65 δα 51105 1ρ51π|5. [ΘΠ] ΠῸ5 (Δ πᾶν ΘΥ̓Β11ΠῚ 
ΓΡ Δ Ώ5Π}1}{{6Π|5. ΘΒ ΤΏ ΘΗ] ἃ] ΠΡ 5111} ΠΙ5Έ16 δῖ 6- 

γὰ δ᾽ πΙ56116 δ σρο] π1ΠΔ ρου ἢ] : [πῃ ἰδ Ππι1Π 6 γ 6 1Ὸ 

ΟΠΊΠ65 ΤΠ ΠῚ ΡαΓἴ65., ἔΠΠΠῈ ΔΕ ΠΟ ΠΑΡ 65., {ΠῚ 81ι-- 

δ γα 65, [πΠ} ΟΥἸΘΠ 165, ἔπ ΟΟΟΙ θη α}65, ἴῃ ὈΓΟΥῚ 

ΤΘΙΠΡΟΥ5. ΠπΙΟΠ]Θηἴο {{ΠΠπιη πα ας. ΤᾺ}15. θϑὲ ΘΠ]ΠῚ 

᾿ρ51115 Παῖαγα, [6 Π1115 50 }}Π16 6} οἱ ρϑ! ποῖα ; αἄθο ταὶ 

ΙΧ Ρ6ὺ ᾿ρϑιιηὶ ἐγ 5165, ΠῚ} [ΘΠ ΡΟΥ5. ΠΟΤᾺ 

1πἀσϑαῖ. Οτθιηδήπηοάτι) ΘηΪπῚ ΘΟΠ ]ἔπ15. οοι10-- 

ΤᾺ) ΠΟΒΙΓΟΓΙΠῚ δ Θὰ {τ|85 5110 ἃϑρθοίιιμ σα πηΐ, 

οἰρα [ΘΠ ΡΟ 5 ΠΟΥ πὶ ἀθάπιοϊξ : 516 δ ϊ ἢ} τ} 15 

ΔΟΟΘΘΘΘΙ1Π) ΠΊΪΠΙΠ]ἃ ΠΠΟΓἃ Οἱ [ΘΠ ΡΟΡ5 ΠΊΟΠΊΘΠΪΟ ἰΐα 

ῬγδΥΪ,, αἰ ἃ ΠΘΙηΪΠ6 ροϑϑὶξ θχοοριανὶ Ὀγουτβ,, ἴῃ 

ΟΠΊΠ65 51105 ΠΠΠ65 51150101{. Οὐ ΘΔ πὶ φΊΠῸῚ Ροϑὲ 
ΟΥ̓Δ Ππσθιὴ {πιο ΠΈ ΟῚ Θν αϑιῖ, ΠΘΟΠΟΠ ΔΉ 118 [1Π}-- 

ΡΙἀἸοΡ65 ἴα θΡΘ, ΠῸΠ [ΠΘΌΥΘ ΠῚ ΠΊΟΩΟ 5150] Ρ]Θηἴθ5., 

564] ΘΙ1ΠῚ ΘΧ 56 0515 Θ 8 πὶ ΡΘΙ ᾿πι6 15 ΓΘΡΘΙΓΟ ΒΘ 

ΘΙ 6 ηἴ65, ν᾽ γαΐο ππ66]106ὲ ἃ] ἀπ ΞΡ] ΘΠ ογο. 
ὈΙνῖπὰ νοχ δα Πποῖιη 55] πλλιη οἱ ΡΥ δο5 Δ ἢ 155] ΠΊΤΠ ΠῚ 

5ἴα πα ἘΓΔΠ 5 ἴαν" ΟἸη πὰ. {0 ΘΠ1ΠῚ {|| ΟἸΘ᾿ΙΠῚ 

ἴῃ 1188 ΠπΠ τιπῈ ᾿τη Ἐπ, πὶ {ΠΠπ|πὶ ἸΟοττ 1η-- 
ἀπιοιιηξ οἰν αἴθ} : 1ἴὰ τ] ν ΘΥΘΟΥ ἢ ΘΟΠΑ ΠΟΥ 5[δ- 

{πη ἀἴαιιθ Ἰο τα τι5 δὲ, [πιο 5 Κα 8 ΠῈ πλπι πο γ6- 

Ροπίθ ᾿πα}1{. δαξ ἰμα. ϑαπηθ πος Ργοθρίπηι, 

ΟΡτι5. δρὰξ : δὲ [δοίὰ δὲ παίμρα, {π| 7π|οιι πα 1π|5 
«αυϊάιιαμη δα [ιθη τι} Π6 Θχοοσίίανο 4] ἀθη ρο- 
ἴοϑὲ Πυιπηὰ πᾶ γαῖ. (πη απιΐθι ἢ 60 γοοθ ἢ] γ6- 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΑΒΕᾺ 

ἃ 510 δάπο Β4511. σὰπε αἴτοσιο (οἿ5]. εἴ οαπὶ Α]115 
τ} 15... 6 {ΠΟΥ ΠῚ ΠΙΙΠΙΘΓῸ οϑὲ ἰρϑιββίπηβ Οοάεχ (ομι- 

Βεῇ. Ἑάτεῖο Ῥανὶβ. αὐτοῦ. ΠΟΙ ἄοπὶ εἀϊτῖο πἴγασιιο παρα- 

πέμπον, ποπρὲ φῶς. Αἴ (οάεχ Οομβθεῦ. δὲ 411 5ὸχ 
παραπέμπων, ΠΟΙΡῈ ἀήρ. Οχοα ἀπΐοπι βου: Οοτ- 
Βοῆβιαβ, Ἰοϑὶ ὁρουίοσα πὸπ παραπέμπων, 564 παρά- 
πέπον, 46 δ0 ποθ 18 ἰοῃρδ ]1ὸν νἱἀθίαν, απ ρτῶ- 

το σαι Ζιο παραπέμπων π᾿ ΟΠ ΠΙθιι5 ποϑίυ5 Ν55. 

Ἰορίταν, ρυθίονθα πο τϑοΐθ ἀἸσουθίι [πχ Θο]οτο5 [8]- 

ΒΟΓῚ5 “ΙΒ ΓΙ θα! 1ο μι 65 δα διο5 ἐρδίπδ 167 πεῖπιο5 ὙΪΌΓΑΒ56 : 

564 ποὺ Ἰάοπὶ ορεϊπια ἀἴοὶ ροΐοϑὲ ἄς ἄθτθ, «ιὶ ἀοοο- 

Ῥίοβ ἃ Ἰσ6 ΥΔΑΊΟΒ ἐγε 5105 ἰρδίτι5 16) Ππεῖγιο 5 ἘΥΑΤιβτα {1}. 

Οὐχπὰ ρίαν γὸχ ἑαυτοῦ ἀεθοαΐ τοίουτὶ δα γόσοπὶ ἀήρ, 

ΘΟΠΒΘΠΊΘΗ5 οϑῦ πὸ Ιοσϑᾶπηιβ παραπέμπων, τοῦ παρατπέμ.- 

πον : {πρΡΡῈ ποὺ ραγιοῖρπαπι δα ἰδ πὴ βα θ5ἰαπεν τη 
Ῥογεπεῖ, δα «ποά ρογεϊπει νὸχ ἑαυτοῦ. ΠΡΙάοια (οα!- 
665 56Χ ἄνω μὲν γὰρ μέχρι πρός. Ν' οχ μέχρι ἀεδῦ ἃΡ οἀ1- 

τ15. (1. βεοπηάτι5 ἄνωθεν. [Οοττγοοῖοι (θα ϊοὶς 4716 

Ῥοϑβὺ αὐτόν «ἀ41ὃὲ τόν. [Ὀ]46πὶ ᾿ἄοπὶ (01. βεοιπι8 

ἔφθασεν. 

» ΒΘρ. βοχίιβ μετὰ τὴν ἀντανάχλασιν. Μοχ δ ἴο 
Ῥαγὶς, οὕτω πάντα. 85ε4 νοχ οὕτω ἀδοβὶ ἴῃ οἀϊίίοπο 

ΘΑΡΡΑΌΟΟ.- 

Β 

ἌΒΟΠΙΕΡ. 

τῷ σχότῳ, χαὶ τὸ ἀπ’ αὐτοῦ χάλλος τοσοῦτον, 
ὅσον ἔτι καὶ νῦν ὀφθαλμοὶ μαρτυροῦσι. Περιελάμ.- 
πετο δὲ ἀὴρ, μᾶλλον δὲ ἐγχεκραμένον ἑαυτῷ ὅλον 

διόλου εἶχε τὸ φῶς, ὀξείας τὰς διαδόσεις τῆς αὖ- 

γῆς ἐπὶ τὰ ὅρια ἃ ἑαυτοῦ πανταχοῦ παραπέμπων. 

Ἄνω μὲν γὰρ μέχρι πρὸς αὐτὸν αἰθέρα χαὶ οὐρα- 
γὸν ἔφθανεν: ἐν δὲ τῷ πλάτει πάντα τὰ μέρη τοῦ 

χόσμου, βόρειά τε καὶ νότια χαὶ τὰ ἑῷα χαὶ τὰ ἑσπέ- 
ρια, ἐν ὀξείᾳ καιροῦ ῥοπῇ κατεφώτιζε. Τοιαύτη γὰρ 

αὐτοῦ ἣ φύσις, λεπτὴ καὶ διαφανὴς, ὥστε μηδεμιᾶς 

παρατάσεως χρονιχῆς προσδεῖσθαι τὸ φῶς δι᾿ αὖ- 

“Ὥσπερ γὰρ τὰς ὄψεις ἡμῶν 

ἀχρόνως παραπέμπει πρὸς τὰ δρώμενα, οὕτω χαὶ 
τοῦ πορευόμενον. 

τὰς τοῦ φωτὸς προσδολὰς ἀκαριαίως, καὶ ὡς οὐδ᾽ ἂν 

ἐπινοήσειέ τις ἐλάττονα χρόνου ῥοπὴν, ἐπὶ πάντα 

ἑαυτοῦ τὰ πέρατα ὑποδέχεται. Καὶ αἰθὴρ ἡδίων με- 

τὰ τὸ φῶς" χαὶ ὕδατα φανότερα, οὐ μόνον δεχό- 

μενα τὴν αὐγὴν, ἀλλὰ χαὶ παρ᾽ ἑαυτῶν ἀντιπέμ.- 
ποντα χατὰ " τὴν ἀνάχλασιν τοῦ φωτὸς, μαρμα- 

ρυγῶν πανταχόθεν ἀποπαλλομένων τοῦ ὕδατος. 
Πάντα ἣ θεία φωνὴ πρὸς τὸ ἥδιστον καὶ τιμιώτα- 

τον μετεσχεύασεν. “Ὥσπερ γὰρ οἵ ἐν τῷ βυθῷ 

ἐνιέντες τὸ ἔλαιον, χαταφάνειαν ἐμποιοῦσι τῷ τό- 

ἐμφθεγξάμενος , 

τῷ χόσμῳ τὴν τοῦ φωτὸς χάριν ἀθρόως ἐνέθηκε. 
πῳ᾿ οὕτως ὃ ποιητὴς τῶν ὅλων “ 

Γενηθήτω Ῥῶς, Καὶ τὸ πρόσταγμα ἔργον ἦν" χαὶ 

4 φύσις ἐγένετο, ἧς οὐδὲ ἐπινοῦ σαί τι τερπνότε ρον εἰς 

ἀπόλαυσιν δυνατόν ἐστι  νπες ἀνθρώπινοίς, 

Ὅταν δὲ φωνὴν ἐπὶ Θεοῦ καὶ ῥπμᾶ, χαὶ πρόστα- 

γμα Ἡ ᾿ΕΠΕῚ » οὐ διὰ φωνητιχῶν ὀγάνων ϑεπεῶς 

πόμενον Ψόφον, οὐδὲ ἀέρα διὰ γλώσσης τυπούμενον; 

Β4511. ἴπέπτο ποϑβίνῖ5 Νῖ55. Τηΐγα οἱ ἐν τῷ βυθῷ, εἴο. Π)1- 

βοῖπητι5 οχ Αμθγοβῖο, Π}0. 1 τὴ Ηοχαδπι. σὰρ. 9, πιιπ.. 

33, οἴοισα 1Ππ4 φαοα δα Ἰποοπι Αἰδγεπάατη ῥγοΐαπ.- 

ἀτέαν, οὐ ουαετ1. 515 ααΐοπι μαρεῖ ΠοοίοΥ ΘΧΊ ΤΉ 1185 : 

Οὐμώ πεῖναπειι", οἱ 71) ει ἰοοιέιι5 65ὲ ἰμσοτε, οἱ οαἰϊ- 

δϑαπίϊ πιιεῖο ἐμιπιθπ δπεϊοιῖε,, ἡιαγιαῖο δὲ ψιιὶβ ἐγεῖε 7" 

ἀφιας πιθγδιι5, Οἴδιιπε ΟΥ̓ δηιδογῖξ, οἰαρίονα ζαοίαϊ εα 

ψιο ργοξιωιναὶ 65:6 Ῥαπίμ" οοοιἐτ5 ὃ 

ο Μεαϊο. ἐμφεγξάμιενος, ἐἐίιιοετι5., αβμῖσοης. Ἠαλτις 

Ἰοοιοποπὶ αἷἱΐ Π)ιισξειιβ ΠΟ 6588. σοπίοηποη 81 ᾿ 

Οοταθ ἤβιι5 γοτοὸ αἰτηηαΐ δὰτη ῬΌΓΆΤΩ τη ΘΠ ΠἸΠη 6586. 

Τριάθπι (01. βεοιμήιτιβ ἕν φθεγξάμενος ῥῆμα, νε»δτιπε 

τέπιιστὶ ρ᾽ 676 η5. 

ἀ Ἄδρ. φαϊπίαδ φύσις ἐγίνετο. ΠΡ᾿άεπὶ (1. βθδιη- 

ἄμπ5 ἧς οὐδέν. 
ε (οάϊοοβ ἔγοβ λέγομεν. 5[αιπὶ οἀτεῖο Ῥαγῖβ. τυπόμε- 

γον, Ρϑγοιιδδιιπε : 564. Τριο. αἴεσααθ δὲ ΒοΩ]. οἱ (οπι- 

Ρεῖ. οαπὰ οὐηηῖθιι5 ποβίσ!5 Νῖ55. δὲ σατῃ δἀϊίοπα Β851]}. 

τυπούμιενον. ὅοχ αἴταχαδ τυπόμιενον [510] οὖ τυπούμιενον 
Ῥοΐοϑβι γθαι Γιαἰϊπο ῬῸΡ γοοθπι μεγιοιδϑτιηι, Ὁ ΘΡ ϑ 6 Ρα-- 

ἐμπι. ἸΝ τα βθοιηάππι ΗΠ βου Ομ τιπ, τι πχοποὲ (οπΡε- 

ἢδῖιι5, τυποῦται ᾿ἄοτη να]οῖ αἴαιιο πλήσσεται. 



ΙΝ ΜΕΧΑΕΈΜΕΒΟΝ ἨΟΜΙΠΠ],. 

τὸν θεῖον λόγον νοοῦμεν, ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ θελήματι 
δοπὴν διὰ τὸ τοῖς διδασχομένοις ᾧ εὐσύνοπτον 
« ,ὔ 5 ν᾿ , ,ὔ 

ἡγούμεθα ἐν εἴδει προστάγματος σχηματίζεσθαι. 

Καὶ εἰδεν ὃ Θεὸς τὸ φῶς ὅτι χαλόν. Τίνα ἂν εἴποι- 

μὲν ἡμεῖς τοῦ φωτὸς ἄξιον ἔπαινον, ὃ προλαδὸν τὴν 

παρὰ τοῦ χτίσαντος μαρτυρίαν, ἔχει ὅτι καλόν; Καὶ 

παρ᾽ ἡμῖν δὲ ὃ λόγος τοῖς ὀφθαλμοῖς παραπέμπει 
τὴν κρίσιν, οὕτως οὐδὲν ἔχων εἰπεῖν τοσοῦτον, ὅσον 

ἢ αἴσθησις μαρτυρεῖ 8 προλαδοῦσα. Εἰ δὲ τὸ ἐν τῷ 

σώματι χαλὸν ἐκ τῆς πρὸς ἄλληλα τῶν ἢ μερῶν 

συμμετρίας, καὶ τῆς ἐπιφαινομένης εὐχροίας, τὸ 

εἰναι ἔχει, πῶς ἐπὶ τοῦ φωτὸς ἁπλοῦ τὴν φύσιν 
“ 1} τ ο --»-» Ἷ , 

ὄντος χαὶ ὁμοιομεροῦς, ὃ τοῦ χαλοῦ διασώζεται λό- 
“. “} “ ᾿ " ,ὔ τ 5 - 5.7 

γος; Ἢ ὅτι τῷ φωτὶ τὸ σύμμετρον οὐχ ἐν τοῖς ἰδίοις 
2 -ῳ , ΕῚ ΝΣ - Χ ᾿Ὶ » ας αὐτοῦ μέρεσιν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ πρὸς τὴν ὄψιν ἀλύπῳ 

᾿ .- - Ἂ "] Η τη ᾿ 
χαὶ προσηνεῖ μαρτυρεῖται: Οὕτω γὰρ χαὶ χρυσὸς Εὶ 

-Ὸα οὖ -Ὁ 5 

καλὸς, οὐκ ἐκ τῆς τῶν μερῶν συμμετρίας, ἀλλ᾽ ἐκ 
τῆς εὐχροίας μόνης, τὸ ἐπαγωγὸν πρὸς τὴν ὄψιν 
καὶ τὸ τερπνὸν χεχτημένος. Καὶ ἕσπερος ἀστέρων 

ΤᾺ Ἃ αὐτο τ Μ ἐϑὲ τ ΕΝ Ν ΄ χάλλιστος, οὐ διὰ τὸ ἀναλογοῦντα ἔχειν τὰ ἃ μέρη 
ἐξ ὧν συνέστηχεν, ἀλλὰ διὰ τὸ ἄλυπόν τινα καὶ 

20 
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«Ὁ» Ἁ - ΕῚ 5 τω -᾿ ᾿Ὶ 5) ΄ Ρ -» ΕΙΣ 

ἡδεῖαν τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ αὐγὴν ἐμπίπτειν τοῖς ὄμμα- 
τι ὩὌ εὖ ΩΝ ,ὔ ᾿ - τὦ 

σιν. Ἔπειτα νῦν ἣ τοῦ Θεοῦ χρίσις περὶ τοῦ καλοῦ, 
“ “ ᾿ Ν Ὁ ", ΔῚ τ᾿ . 

οὐ πάντως πρὸς τὸ ἐν ὄψει τερπνὸν ἀπούλέποντος, 

ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν εἰς ὕστερον ἀπ᾽ αὐτοῦ ὠφέλειαν 

προορωμένου γεγένηται. ᾿Οφθαλμοὶ γὰρ οὕπω ἦσαν 

Ὁχριτικοὶ τοῦ ἐν φωτὶ κάλλους. Καὶ διεχώρισεν ὃ 
Θ ᾿ 2 ὰ ,ὔ τ Ἀν 5. ΡῸ ’ - , 

εὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σχό- 

τους. Τουτέστιν, ἄμικτον αὐτῶν τὴν φύσιν χαὶ χατ᾽ 

ἐναντίωσιν ἀντιχειμένην ὃ Θεὸς κατεσχεύασε. “ Πλεί- 
στῷ γὰρ τῷ μέσῳ διέστηκεν ἀπ᾽ ἀλλήλων αὐτὰ γὰρ τῷ μὲσς Ι͂ ἢ τὰ Β 
καὶ διώρισεν. 

Καὶ ἐχάλεσεν ὃ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν, χαὶ τὸ 
, ΡΥ ,ὔ Του τ ᾿ ᾿ ι 

σχότος ἐχάλεσε νύχτα. Νῦν μὲν λοιπὸν μετὰ τὴν 
«»"ὔ] ΄ Ὃ 7 5 ᾿ « « Ἀ ς 7 ἡλίου γένεσιν ἡμέρα ἐστὶν... ὃ ὑπὸ ἡλίου πεφω- 
τισμένος, ἀὴρ, ἐν τῷ ὑπὲρ γὴν ἡμισφαιρίῳ λάμ.-- 

ΓΆΘΡΙΙ ἐογέϊιβ οἵ φαϊπέιδβ, ᾿ζθιηςπιθ (Ο15]. βεοιπάιις 
εὐσύνετον. ἘΠ οὐ Βορ. φαᾶτίο δ οἵπη (0151. ρυϊμλοῸ 
εὐσύνοπτον. 

8. 810 Νί55. (οιηθεῖ. οὰπὶ 1115 ΒΘρὶϊβ {ὐ]Ρ0τ5, εἴ 
οὕτη πίτοσαθ (0151. ἘΜ 1 παραλαθοῦσα. Μοχ Ν35. ἴτε5 

ἐν σώματι. ΑἸτ «παίτιου ἐν σώμασι. ἘΜ ἐν τῷ σώματι. 

Β Τὰ Ἀδς. φαϊπέιι5, (0151. ρυίπηιβ, (010. βθοιπτι5 

εἰ δ. ῬΘΡῚ σοῦὸ [ουεϊιι5, «{πατίτις εὖ βοχίτιβ οἴμπὶ 

(151. βδεοῦπο τῶν μελῶν, πιοηεδγογεη. ἸΝ εο ἴα τατῖτο 

Ῥοβέ Ἀςρ. αυϊηΐα5 ὁ τοῦ κάλλους. 

Ὁ Θῖο ΒἈΕΡῚ «ααγίι5. εἰ βοχίτι εἴ (Ο]Ρ. βεοιπάτι5 

οὐσπὰ πότ (0151. ἘΠῚ οατα ἈΘρῚ5 ἴογέϊο εἴ «ᾳαϊηΐο 

χειν τὰ μέλη. Οὐ Ἰεοίίο ψε[ιιβ Ἰβϑῖτηα Ἔβί, οτιπὶ Επ- 

ΥΙ 

Βυπηαιιθ δὲ ρυθθοθρίιηι ἀἸο 115, ΠΟῸΠ ΘΟΠ τι μόν 

γΟΘΔ]Πὰ ΟΥ̓Δ ἃ ΘΠ 5511Π)., ΠΟ ΔΘΙΘΠῚ ἰηρστια Π0η-- 

.Π 

[ΟΥ̓ ΙΔ τα", αἸΥ]Πτ]Π 5ΘΓΙΠΟΠΘΠῚ 1Π[6}]}Ἰ Ἴ πητι5 : 564 

γΟΪτι 15 Παιίτιη 5, τιὶ (Ἰ5οθμτπιΠῚ ΟΟι 15 ΤῸ5 51 - 

Ἰθοῖα δϑϑθῖ, ἴῃ Ῥυδοθρι βρθοίθην ἀαρίαν! ἀν ]-- 

{Ράτηῖι". Εἶὲ υἱαϊε 712 6χι5 Πιοθηι ιιοιῖ 6556: ριιοτα. 
Αὐιάβη 81 ἰατι65 [πιο 6 ἀρ μὰ 5 ἀἸ ΧΟΡ ΠΠ115 ΠῸΒ : {{|8 Π| 

ῬΌΪΟΓΔ ΠῚ 6556 ΘΟ ΠἸον ἰπ ἀῃ Θοθϑϑιιμ ἰδϑίαϊτι5 θὲ ὃ 

Ιτὴ0 γΘΓῸ ἃριιἃ ΠΟῸΒ 1ρ515. ΟΟυ15 ΠπἀἸοίπιτη. ἀοίονι 

ΟΥ̓ΔΕΪΟ, Οὐ Τὰ ἴτιπη Π1}1]} ατιθαΐ ργθθοανο, {πΔη-- 

ἴπ|Π} 56 5115 Δ θυ θῦῖθ 5. ἀθοϊαναῖ. 564 δὶ σου ρου 5 
ΡυΠουΙ 0. ὁχ ραν πιμὴ Ἰπίρι" 56 ΒΥ ΤΩ ΠΙΘ ]ἃ, ἃς 
ΡΡαγθηΐθ οο]ουβ. θοπιΐαΐθ οὐ ἔπ. Φποπιοο ἴῃ 

[πιο 1188 Πα τ ἃ 5: ΠΡ]ΘΧ δϑὲ, 5112} 56πι6 οομϑίας 
ῬΆΡΠθι5., Ῥα]οΥ  Π  ἀ1 15 γαῖϊο σΟηβουν δία ἢ ΝΊΙΙ 
ΡΙΟΡίθυθα «ποὰ Ππιο]5 [πη ρθνα 0 ΠῸΠ ἴῃ ΡΓΌΡΙ 5 

ἸΡ51π|8 Ῥᾶγῇριιβ, 564 1η ΄ιδάδηη ΒΙ]αν αΐθ δὲ ᾿θηϊ- 

[αΐθ υἱδιιὶ 56 οἴουθητθ ᾿Π6556 ρου ΒΙ ρθει}9 51. ΘηΪ πὰ 
ΡΌΪ]ογτιη δϑὲ θὰ ΠῚ Δ ΕΡῚ1ΠῚ, {πο ΠῸΠ ΘΧ ρΑΓ ΠῚ 
ΘΟΠΊΠΊΘΗΒ1Ι, 566} ΘΧ 5014. 6Ο]0 115 ὈΟπΙαῖθ, 1ΠΠ| 6111}, 

οἵ Ππισππαϊαΐθι δα νἱδίιμη ΘΧ Π] ΡΠ ἀπτὴ ΟΕ Πδῇ. 
ἨΘΘρΡΘυι5. ΠΠΟΠπ16. 5Γ6]]γιιηλ δδὲ ΡΟ ΠΟΥ ΠΊτ15., 

ΠΟῚ «πο ἴῃ ΡΑΡΕΡιι5 απ τι5 οοπϑίαξ., ᾿Ἰη51} ργῸ- 
ῬΟΓΠΟ δἰ βυτημηθ ἃ, 564 π|04 Πποτππάτι5 φυϊάδμη 
6. δια ν5. ΒΡΙΘ ΠΟΥ ΘΧ ἰρ50 δά οοπΐοθ. δοσϑάδι. 
Ῥυρίθνθα ποὺ 1)61 ἐ6 ρῃϊουι πιάϊπα 1 ἀἸοἴτιμ, ΠΟῚ 

πιοάο δ νἱϑῖι5 «θ᾽ οί ΠΟ Π6 ΠῚ ΓΟΒΡΙΟΙ ΘΠ 15., 5θά 

δἔαπι δα [πξαν ἈΠῈ ΤΡ 5115 τ Πα Θ ΠῚ ῬΥΟΒΡΙ ΟΠ 5. 

χοῖπαηι οϑὲ. ΝΟπάτιπι ΘΠ]Πὶ ρα] ΟΡ ἐπι 41Π15. [π|6}5 {π|- 
ἀἸο65 ορδηΐ οομ]]. Εὲ αϊνίςε 1) δι ἱπιέθι ἰπιοθπι, δὲ 

ἐπί ετ ἰοποῦτας. Ηος 651, Ὁ ΓΑΙ ΤΠ 116 ΠΑ ΓΙ ΔΤ ΠΧ - 

ἔπ 86. ΟἹ] ΒΟ 116 ἸΠΟΔΡΆΘΘΠΙ , δὲ Δ] Ρἃ πη 4] 16} 

ΘΧ δάγοϑιϑο ορροβιίδιη [)6115 γα 1411. Ἠδοο ΘΠ]ΠῈ 
ΠΊΆΘΤΟ [ΠΟΙ 56 ᾿πίθυν 8110 (ἸΒΟΡ Υ ἃ ΒΘραγαν]ΐ. 

8. Εὲ στνηοοσανὶϊ 1 διι5 ἰποοτπι,, εἴτ, οἱ ἐθπιοῦτα5 ἡ 

φοσανῖξ ποοίοπι. Νιιπς αιμάθιη 6. β ] πιο ροϑὲ 

50115 σΈΠΟΡΔΠΟΠΘΠῚ (165 Θϑὲ 86} 1056. ἃ 5016 1|Π|- 

πη Παίἴτι5, ἀτιπὴ 1 ΠΘΙ]ΒΡΠΘΟΡΙΟ {06 5.06 ἴθ ΓΔ ΠῚ 

βίαι 5. ἰπἰοεγργθίαξΐιιβ δι. : δἴοπ ργῸρίο δαϊηιίατι 

εοπιραξίπαϊζίοτιθτη, Τηι6 γι ΓΟ αι. Ατίαπιθα αὐτὴ Πϊα 

ἀραῖαν 48 ΘΟΥΡΟΓΟ σο πο πη βιιπηΐο,, μέρη πα 615 ἃΥῚ- 
ἄει 4πᾶπι μέλη. Νοα ταα]ῖο Ροϑὲ ἤδρ. βεχίτιβ αὐγὴν 

ἐπιπίπτειν. 

Ρ͵7ία Θα1π| οπὶ {αδίπον Νῖ55. ΑΠῚ ἔσο 755. διακρι- 

τικοί. Μοχ θα. «αϊηΐαβ ἀνάμικτον αὐτῶν, πηοπιοβα. 

ς κε σευρα, πλείστῳ γὰρ τῷ μέσῳ διέστηκεν [. 1. 

διέστησεν] ἀπ᾽ ἀλλήλων αὐτὰ καὶ διώρισεν, ἀοκιιη! ἴῃ εἀϊ- 

(5, 564 Ἰοριπίαν ἴπ οτημΙθιι5 ποϑίτ5. Νῖ55. Ῥγθΐογοα 

οαάδθπι νογ Επδίδιμτα5. [οάοχ 416 Πῖο Ἰδοιιπὰ [011] 

πηΐτ5 αν. 

γῦ 

πὲς ρὰ]- 

οὐἰΐαο. 

νυν οὐ σον οὐ! 



Θεπ. 7. 9 
Ῥκαῖν 22. 

6. 

“ὃ ἘΣ 

65:, ᾿ποϑὲ : ΠΟΧ νθ]Ὸ δϑί, {160 ΟΟΟυ] Δ Π16 56 5016 

1η θυ ν θη: (6 }} 015 Οδοιγαῖο. Τιπο ἀιιθ η} ΠΟΠ 

ΒΘοΠππ ΠΟ 1 50] Δ Ὸ ΠῚ, 564 ΡΥ] ΠΙΙσϑηΐὰ 1118 
ἴττο6 οἴιϑα., δὲ σιιῦϑιιβ σοῃ ἐγ οΐἃ , ΘΘΟΙ ΠΕ ΠῚ μ86- 

{ΠῚ 8 Π| ἃ 60 ΤΠ 6 Π51108Π|, ἢ 6] αἱ 4165, οἵ ποχ β8ι|6οθ6-- 

ἄοθραι. τ {αοία 65: Ὅδερόγα, οἱ ζασίιτη 65: πιατιθ, 
εἶϊθ5. τιτιτι8. Ν ΘΒ ΘΓὰ Ἰσττιι’ ἀἸ6Ὶ ἃς ΠΟΟΙ5 δὲ ΘΟ η- 

ὨΠΠΠ15 ἰΘΥ ΤΏΙ ΠτΙ5. : δἱ 5: 16 Ὁ ἸηΔΠ6, δϑί ΠοοίΪ5 

ΟΠ} ἀ16 ν]οπἸΐα5. τα π|6 τιῦ ῬΥ]ΟΡῚ5. ΘΟ ΠΘΡΆΓΟΗΪ5 

ΡῬΓΘΡΟσα νη ἋἸ61 {ΡΠ τιοΡοῖ., ῬΥ]π15 ΘΟΠῚ ΘΟ  ἃ-- 
νὴ ΠΠπΠθη (161, ἀθὶπάθ ποοιῖ5, νϑὶτπΐ ᾿ΠπΠβθπ6η16 

ἄἴθηι ποοῖθ. Νδηϊ (μιὶ 5ἴδίτιϑ. ἴῃ τητπῖο {τ} ἀηῖ6 
Ἰυιοῖ5 σΘΘ ΠΟΥ ΟΠ ΘΠ}; 15 ΠΟ οΓ ας ΠΟΧ, 566 [ΘΠ Όγ: 

4«ποἀ δπΐθη ἃ ἦ16 ἀἰβ πσιιθθαίτιν", δίατιθ ορρο- 
πο αῖαν, 14 ποχ ΔρΡο!]ἔτιτη οϑῖ; {πο 1τάθηι γὸ- 
ΘΠ ΠΡ ΘΙ Θἔϊδ πη) ἈΡΡΟΙ ΠΟ πΘῚ Ροϑὲ ἄἴθη Οθ- 

ἡτΐτ. Μαρία 65: ἰδίζι ὑόδρογα, οἱ [αοίπιηι 65 ΐ 

γιατ. ΤλΘὶ δὲ ΠΟΟΙ5 ἀἸοῖξ σραῖππιμη. ΝΘ ΔΉ ΡΠ1τ5 

τιϑι15 6ϑ[ Πἰ5 ΠΟΙ ΠἾ} 115. εἶ65 δὲ το : 584 ργϑβίδη- 
τονῚ τοΐαπι {θυ ἀρρο]αΠοπθηι. Ηδπο τα τι6 

ΘΟΠϑιθ αἰ ηθηὶ ᾿ἱπν θηΪθ5 ἰῃ τοῖα βου ραν ΟΡ 56 Ρ- 

ναΐδῃ : ΠΙΠΉΪΡῚΠ} ἴπ τη Θ᾽ 6 Π60 ἔθ ΡΟΓΘ (165 6Ππ:- 

ΤΠΘΡΆΡῚ, ΠΟῚ ΠΟοίθ5 τιηᾶἃ οἰ “6115. 72165 ἀτυτιο-- 

τίν τ δου 5 αἰΐ ῬϑΑΙ ηονι οαηΐον. ἘΠ ἸΓΘΡΊΙΠῚ 

ΒΑΞΠῚΙ ΟΡΒΑΒΕΙ 

 Φάσο: 7265 οἱ πιθιρ Ρμαννὶοΐ ππαῖϊ. Τίθιι Γι γϑιιϑὲ 

Οπινιῖντι5 αἰονιι5 οὐΐ πιϑίθ. Οὐὰγο {πιὸ ΠπΠῸ 1Π 

Π5[ΟΥ 88. ΘΡθοῖθηὶ ἰγα Πα ϑιιπί, δ δὰ {τ|8 56- 

«αππῆιν γερι] 86 διιπἰ ἴσιο ᾿οο Ἰϑ ΠΟ Π65. Εἰ }αοία 

65 ὉΔΒΡΕΙΩ, δὲ δαποίτισι Θδί τηατι6, εἶϊθς τιτιτι8. 

Οτιδπ 0}0 οατιϑᾶη. ΠῸΠ Εἰχῖξ ὈΥΪΠΊτ1ΠῚ , 5661 ΤΠΠῚ1ΠῚ 

ἀἴθη, “πῃ τᾶ Γαΐ ΘΟ ΠΥ ΘΠ ΘΠ Γ1|5.5, τ 15. {|| 

βϑοιη ἤδη, [θυ α., δὲ (πὰρ πη (16 ΠῚ} 5.0 1Ππ616 

ΠΊΘΙΠΟΥΓ ΓΤ} 115. Θύαΐ.,. Θατη (16 Πὶ., {1188 5156 π|6}-- 
{π|π| ΘΧΟΓ Ἰπιἢ] ἔτι}, ῬΥΪΠΊ ΠῚ πιιποιραγοῖ ἢ 56 

τΠ8Π} Εἰχιῖ,, 4] 50 Π1οϑὲ 4161 οἵ ποοῖϊ5. ἀθΠΠ] Ὶΐ 

ΘΗ: ΠῚ 5 δἰ 416] ἃς ΠΟΘΙ. ἰΘΙΉ 15 51Π}11} Θοη- 

Τπηχουῖ : πὰ ΠΟ π] 161} τη 1π|5 ἀ16] ϑραίπιπι ο0ηῖ- 

ΡΙοπς ψιση ἢ «πὰίπιοῦ ΠΟΙ δ, 51 νἹ ἀθ]οθὶ ἀἄϊθ5 οἱ 
ΠΟΧ 5111] 1η16]]ΠΠσ απ. ΟἸΔΙΠΟὈ ΘΠ ΘἰἸ Πη5ὶ [ἢ 

50 5115 ΔΙ ΤΟΥ τη ἃ}0 ΔΙ 6 Γὰ ἀοο 81 5 ΡΟ ΡΑΓῚ, [ΔΙ ΘΗ 

ἀἰθἐΠπἸῖο ΓΘ ΠῚ ΡΟΥΘ 5Ρ ΑΓ} τι} πΙ5{π|6 ΟΙΏΠΙ]ΠῸ οἷν- 

ΟἸΠΠ]ΒΟΡῚ ΒΊτ|’ : ΓΔ ΠΊ τ 1 51 (ἸΧ ϑ86ὲ : ψΊρΊ ΠΕ] ατιὰ-- 

ἃ Βρρ. 5οχίιιβ νὺξ ἀποσχίασμα γῆς ὑπὸ ἡλίου χρυπτο- 
μένου γινόμενον. 

ς Ἄορ. 5οχέιϑ τὸ ὡρισμιένον. Θταίπη Πδρ. {αἰτία ἡμέρα 
ἐγίνετο. [πΐγὰ Ἀδρ. φαϊηΐαβ ἡ γειτνία νυκτός. 

ΓΒ απο Βα511. οατη 86χ Νῖ55. ρυδίον Βοί]. πρωΐ τὸ 

ἡμιερονύχτιον. Ἐπ ΠΟ Ῥανβ. οαπὶ (0151. ῬΥΊΠΊῸ {ἰ|ϑῖτι5 
πρωΐ ἡμέρα μία τό, Μοχ τὰ} ΝΜ55. χαὶ οὐκέτι. ΠῚ 6 πὰ 

Βοσ. βοχίαβ προσηγόρευσεν ἡμέραν χαὶ νύχτα. Αἱ 6οἀπ| 
οὐππὶ πλ 1015 Νῖ55. ἡμιέοα χαὶ νύξ, 

ΟΑΡΡΑΏΌΟΟ. ΑἈΒΟΠΙΕΡ. 

ποντος, χαὶ ὅ νὺξ σχίασυα γὴς ἀποχρυπτομένου 
ἡλίου γινόμενον. Τότε δὲ οὐ χατὰ χίνησιν ἡλια- 

᾿ - . 
κὴν, ἀλλ᾽ ἀναχεομιένου τοῦ πρωτογόνου φωτὸς ἐχεί- 

νου, χαὶ πάλιν συστελλομένου κατὰ “ τὸ δρισθὲν 
7 }Ὶ -» , Ξ;. οἷ εὖ Ν Ρ] μέτρον παρὰ Θεοῦ, ἡμέρα ἐγένετο, καὶ νὺξ ἀντεπήει. 

Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα, χαὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία. 
ε 7, ᾿ τος Ν " , ᾿ 
Ἑσπέρα μὲν οὖν ἐστι χοινὸς ὅρος ἡμέρας χαὶ νυ- 
χτός " χαὶ πρωΐα ὁμοίως ἣ γειτονία νυχτὸς πρὸς 

ἡμέραν. Ἵνα τοίνυν τὰ πρεσόεῖα τῆς γενέσεως 
5» Ὁ 7 ΕΑ͂ΒΙ͂Ε τδας Ὁ τ Ζ ΕΟ ΠΡ; ἀποδῷ τῇ ἡμέρα, πρότερον εἰπε τὸ πέρας τῆς ἣμέ- 

ρᾶς, εἶτα τὸ τῆς νυχτὸς, ὡς ἐφεπομένης τῆς νυ- 

χτὸς τῇ ἡμέρα. ἫἩ γὰρ πρὸ τῆς γενέσεως τοῦ φω- 
. 3 “ , ᾿ ΠΣ ὙΠ 6. ΤΟΙ 2.) Ἁ τὸς ἐν τῷ χόσμῳ χατάστασις, οὐχὶ νὺξ ἦν, ἀλλὰ 

, Χ Ἄ ΕῚ ἐν Ἁ Χ ΑΥ , 
σχότος" τὸ μέντοι ἀντιδιασταλὲν πρὸς τὴν ἡμέραν, 

τοῦτο νὺξ ὠνομάσθη " ὅπερ νεωτέρας χαὶ τῆς πρῦσ- 

ἡγορίας ὑἱετὰ τὴν ἡμέραν τετύχηκεν. ᾿Πῇ γένετο οὖν 
ς Ξ ὟΝ ἣν Ἷ 7 ἑσπέρα, χαὶ ἐγένετο πρωΐ. ᾿ Τὸ ἡμερονύχτιον λέ-- 

γει. Καὶ οὐχέτι προσηγόρευσεν, ἡμέρα χαὶ νὺξ, 

Ὁ ἀλλὰ τῷ ἐπιχρατοῦντι τὴν πᾶσαν προσηγορίαν 
) 

Φ-ὉΡ Ξ Ἧ , Δ ὶ ᾿ ΞΕ - Γ ἼΣΩΣ -ὸ ἀπένειμε. Ταύτην ἂν καὶ ἐν πάση τὴ Γραφῇ τὴν 

συνήθειαν εὕροις, ἐν τῇ τοῦ χρόνου μετρήσει ἧμέ- 

ρᾳς ἀριθμουμένας,, οὐχὶ δὲ χαὶ νύχτας μετὰ τῶν 

ἡμερῶν. Αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν, ὃ ψαλμῳδός Ἰβμερῶν. Ἱμεὲρ ἡμῶν; τ 
Ὗ ν" ͵ὔ Ὁ τὦ 

δ φησιν. Καὶ πάλιν ὃ Ἰαχώδ: Αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς 

χραὶ χαὶ ἡραί. Καὶ πάλιν, Πά ; μου μικραὶ χαὶ πονηραί. Καὶ πάλιν, Πάσας τὰς 

ἡμέρας τῆς ζωῆς μου. “Ὥστ [ΟἹ τὰ νῦν ἐν ἱστορίας 
ν Ὁ Ν ΄ ἤ 5 Χ Ν δ σε ᾿ 

εἴδει παραδοθέντα νομοθεσία ἐστὶ πρὸς τὰ ἑξῆς. Καὶ 
σι ἢ « Ἧ 5. ἐν λι 7 ,ὔ γε 
ἐγένετο ἑσπέρα, χαὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία. 'Γί- 

νος ἕνεχεν οὐχ εἰπε πρώτην, ἀλλὰ μίαν; χαίτοιγε 
- , ΚΑ ᾿ , 5, - ον ΄ 
ἀχολουθότερον ἦν τὸν μέλλοντα ἐπάγειν δευτέραν 

καὶ τρίτην καὶ τετάρτην ἡμέραν, τὴν χατάρχουσαν 

τῶν ἐφεξῆς πρώτην προσαγορεῦσαι. ᾿Αλλὰ μίαν εἰ- 
ν 

πεν, ἤτοι τὸ μέτρον ἡμέρας χαὶ νυχτὸς περιορίζων, 

χαὶ συνάπτων τοῦ ἡμερονυχτίου τὸν χρόνον, ὡς τῶν 

εἰχοσιτεσσάρων ὡρῶν μιᾶς ἡμέρας ἐχπληρουσῶν 

διάστη! υνυπαχουομένης δηλονότι ἢ τῇ ἡμέρα ιάστημα, συνυπαχουομένης δηλονότ ἢ ἡμέρα 

χαὶ τῆς νυχτὸς, ὥστε χἂν ἐν ταῖς τροπαῖς τοῦ ἡλίου 

συμθαίνῃ τὴν ἑτέραν αὐτῶν ὑπερδάλλειν, ἀλλὰ τῷ 
21 5. ἦν ΕΣ ἜΝ 3 ΑΝ ΑΣΑ ΟΣ θ ἐλ 
ω γε αφωρισμενῳ χρονῳ εμπεριγρᾶφεσ αι παντὼς 

" ΄ὔ λ Ν ἶΑ « μὴ 5 ἔλ Χ τ ἀυφοτέρων τὰ διαστήματα ὡς ἂν εἰ ἔλεγε, τὸ τῶν 
.- ν . ’ 

τεσσάρων χαὶ εἴχοσιν ὡρῶν μέτρον, μιᾶς ἐστιν ἣμέ- 
ων .- .- ᾿ - ω 

ρᾶς διάστημα" ἢ ἢ, ἢ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ 

8. Τροοβὲ φησίν ἴῃ οἀϊίοπο Β451]. οἵ τῃ «παΐπον Μ58., 

Ἰερίταν σοσὸ ἴῃ δἀϊομπο Ῥατῖβ. εἴ πὶ Βερ. «παγίο. 
ΑἸΙᾳπαπΐο ῥῬοβὺ 4ΠΠ|4π1 Ν55. πρὸς τό. 

μι 51. δάἄττ1ο 451}. οαπὰ αἴτοσψας Πτο. οἵ πὶ ἀπ- 

5116. πὸ οἵ οὐιπη 1115 5ὸχ ΝΙ935. ἘΔΙΙο γθροὸ Ῥανῖβ. τῇ 

ἡμέρα μιᾶς καί, πηα]6. Ἀδρ. 5οχίτιβ συνεξακουομιένης. 

α 1τὰ Ἐδιο Βα511. οἴ 56χ Νῖ55., οἵ 1ἴὰ Ἰοσις 1Ὶ]- 

πιδηηι5. ΕΔΊο Ῥανῖβ. ἡ τοῦ ἡλίου, ΤΙ ἄοιὰ Ἀδρ. 56χ- 

ἴὰ5 αὐτὸ πάλιν σημεῖον. 



ΙΝ ΗΕΧΛΕΜΕΒΟΝ ΠΟΜΙ,. Π- : 20 

σημείου ἐπὶ τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποχατάστασις ἐν μιὰ [τ01 ΠΟΡΆΡΙΠΗ ΠΠΘΠΒΙ1᾽ ἃ, ἸΠΠῚ115 416] Θὲ βραϊμιηι : 

ἡμέρᾳ γίνεται: ὥστε ὁσάκις ἂν ἑσπέρα καὶ πρωΐα γε], 628}1 ἃ} Θοάθιη βῖ5πο δὰ Ἰάθπι γθά ετι5.7 τ1ΠῸ 

χατὰ τὴν τοῦ ἡλίου περιφορὰν ἐπιλαμόάνῃ τὸν χό-. ἀϊδ ρϑνυδσίτιν. Τίδατιθ «ποῦ θ5. νΌϑρονα οἵ ΠΠΔΠ6 

σμον, μὴ ἐν πλείονι χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἐν μιᾶς ἡμέρας τηππάτηη ΟΟΟΙΡΔΏΙ ΡΘῚ 50115 ΘΟΠΥ ΘΡΒΙΟΠΘΙῚ 5, ΠΟῚ 

διαστήματι τὴν περίοδον ἐχπληροῦσθαι. Ἢ χυ- ΡΓΟΙΙΧΙΟΡΕ ἰΘΙΊρΟΥΘ, 564 ἴῃ ἀΠῖῸ5 ἀἴθὶ βρᾶῖ!ο δχ- 

ριώτερος ἢ ὃ ἐν ἀποῤῥήτοις παραδιδόμενος λόγος, ΡΙθία οἰροι!ο. Απ Θὰ γαῖϊο πὶ ΔΡΌΔΠΪ5 ἰραάιία,, 

ὡς ἄρα ὃ τὴν τοῦ χρόνου φύσιν κατασχευάσας Θεὸς, ΡΟΙΙΟΙ δὲ ἃ0 ψΑ]Ι ον, 4ποά Ποῖ. 41] [ΘΠΊΡΟΥῚ5 

μέτρα αὐτῷ καὶ σημεῖα τὰ τῶν ἡμερῶν ἐπέθδαλε ΘΟΠΒΕ ΕΠ Πα ΠΙΡᾺΠῚ 5 ΠἸΘΠΒΕΙΓ 5 Εἰ 80 βίσπα, Π]Π}1- 

διαστήματα, χαὶ ἑόδομάδι αὐτὸν ἐχμετρῶν, ἀεὶ Υ111) ἄδυτα ϑραῖα ᾿πηρου Εν}... ἃς περἀοιπδάθ 

τὴν ἑδδομάδα εἰς ἑαυτὴν ἀνακυχλοῦσθαι χελεύει, Βὶ Ἰρ511πὶ ΕἸ πΠΘΠ16Π5 ; ΒοΡἀομιδ θη] ατιἃ [ΘΠ ΡΟΥΘ 

ἐξαριθμοῦσαν τοῦ χρόνου τὴν χίνησιν. Τὴν ξύδο. τηοΐτι5. ΘΠΙΙΠΊΘΡΆΓΙΙ, ΒΕΙΠΡΟΡ 1 56 Ἰρβᾶῃι αθοι 

μάδα δὲ πάλιν ἐκπληροῦν τὴν ἡμέραν μίαν, ἑπτάχις ΥΘΥΟΪΥΙ 5. ΥτΠΡΒΠΙΒ6116 ὉΠΠῚ1ΠῚ ἄϊοια τιρὶ ἴπ 56 ᾿Ρ5ΈΠῚ 

αὐτὴν εἰς ἑαυτὴν ἀναστρέφουσαν, τοῦτο δὲ χυχλι- 56Ρ[165 γϑάϊουιε, Παρ ομη 60} φΟΠῇοοΡΘ ὃ Ηδο 

χόν ἔστι τὸ σχῆμα, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἄρχεσθαι, καὶ εἰς 651 διιΐθῃ) ΟΥ]] υ]αἴὰ ἤρτνα, 88 ἃ 86 ᾿ρϑὰ 1π01- 

ἑαυτὸ χαταλήγειν. Ὃ δὴ καὶ τοῦ αἰῶνος ἴδιον, εἰς ΡΪΐ, δὲ ἴῃ 56. ᾿ρϑδπὶ ἀδϑιπῖτ. Οὐοα 88Ππ6 Πιυ]τι5 

ἑαυτὸν ἀναστρέφειν, χαὶ μηδαμοῦ περατοῦσθαι. δἰίαιαι 588 01} ργΟρνΐτιπι 6ϑῖ, ΓΘΕΥΘΡΗ ἴῃ 568 Ἰρϑίιπ; 

Διὰ τοῦτο τὴν κεφαλὴν τοῦ χρόνου οὐχὶ πρώτην Π60 τπιϑητιδηι [ΘΙ ΠΡΊ. ΗΔ ΠΟ ΟΡ οδτιϑᾶιη [ΘΠ]Ρ0-- 

ἡμέραν, ἀλλὰ μίαν ὠνόμασεν - ἵνα χαὶ ἐκ τὴς προσ- 15 οαραϊΐ, ΠΟῚ ΡΥΪπιδ τη αἴθ, 564 ππᾶϊῃ γοοᾶ- 

ηγορίας τὸ συγγενὲς ἔχη πρὸς τὸν αἰῶνα. Τοῦ γὰρ υἱῇ ; τ᾿ οχ ᾿ρϑὰ ΘΔ ἈΡΡΘΙ]ΔΠΟΠ6 ΘΟΒΠΔΠΟΠΘΙΙ 

μοναχοῦ καὶ ἀχοινωνήτου πρὰς ἕτερον ἣ τὸν χα- ΟἸΠῚ 86 γ0 Παροαΐ. 1685 ΘΠ], ΖΕ} ῬΥΙΠΟΙΡῚΙ ἀΠΙΟῚ 

᾿ραχτῆρα “ δειχνύουσα, οἰκείως καὶ προσφυῶς προ- α δὲ ΔΙ[6}] ᾿Π5 0 Ἰ 0}}15 ΘΧ ΠΠΠροὲ ΟΠ ΟΓΘΡ ΙῚ; ΡΙΟΡΙΙΘ 

σηγορεύθη μία. Εἰ δὲ πολλοὺς ἡμῖν αἰῶνας παρί-ὀ Εἰ ἈΡΡΟϑΙ [6 τιητιθ Πα ΠΟΙ ρατι5 δϑί. Οτοα 51] θ᾽ πὰ 

στησιν ἣ Γραφὴ , αἰῶνα αἰῶνος, καὶ αἰῶνας αἰώνων ϑϑϑοῦα ΠΟΌΪ5 ΟΡ ΟοΌ]05 ροπΙΐ βουτρεανα, ἄπ πλι1ι]-- 

πολλαχοῦ λέγουσα, ἀλλ᾽ οὖν χἀχεῖ οὐχὶ πρῶτος, τἰς 1πη Ἰοοὶβ ἄϊοῖξ : ϑιϑοιμζετ, σαοιίί, δὲ ς(δοτῖα 

οὐδὲ δεύτερος, οὐδὲ τρίτος ἡμῖν αἰὼν ἃ ἀπηρίθμη- φ(δοιιίοττ ; 1ΠΠ1Ὸ [ΆΠΊΘΙΙ ΠΘάτι6 ῬΥΪΠΉΏ}., ΠΘΩΙΙΘ 

ται: ὥστε μᾶλλον χαταστάσεων ἥμῖν χαὶ πραγμά- ΘΘοαΠἤτπη., ΠΘΩτ6. [θυ 1} 5ΘΟΌΠΙΠῚ ΠΟΡῚ5 6πιι- 

τῶν ποικίλων διαφορὰς, ἀλλ᾽ οὐχὶ περιγραφὰς χαὶ ΠπΕΡΑἴαΠ 65. ΟὐΔρΓΟΡΙΟΡ ΠΟΡῚ5 Ροῦτ5 5[ΔΕΠΠ) Ξ 

πέρατα χαὶ διαδοχὰς αἰώνων ἔχ τούτου δείχνυσθαι. ΑΙ ΔΥ 6116 ΤΕΡΆΤΩ ΑἸ ΓοΡο πε]. ΟΠ Δα θ Ο1- 

Ἡμέρα γὰρ Κυρίου, φησὶ, μεγάλη καὶ ἐπιφανής. ΟὈΠΗΒΟΥ ΡΠ ΟΠ65 ΠΠΠόϑατι6 οἱ ϑιιΟΘΘ 5065 βδβοι]ος 

Καὶ πάλιν, Ἵνα “ τί ὑμῖν ζητεῖν τὴν ἡμέραν τοῦ [Π| ΘΧ πος ἀπ ΟΠΒΕΡΔΠΕΙΓ. δῖος δπΐηι 1)οπιϊπὶ γε 5. εἰ- 

Κυρίου; Καὶ αὕτη ἐστὶ σχότος καὶ οὐ φῶς. ' Σχότος ἰπαυῖς, πιάση 65: οἱ {{{ιδίγῖδ. ἘΠ ἸΙΘΡΊΙ ΠῚ : {7 φιιά ΤΩΝ δι 

δὲ, δηλονότι τοῖς ἀξίοις τοῦ σχότους. ᾿Επεὶ ἀνέσπε- Ὁ005 γιατ 5 αἴθοπι Τοπιϊτιῖ ἢ ει 9 τοῦ ἐθπιοῦτιδ., “" 

ρον χαὶ ἀδιάδοχον καὶ ἀτελεύτητον τὴν ἡμέραν νυ 6ἴ ποπ {πια. Νὴ ἀπαιιθ 15 αὶ ἀἸβπὶ ϑιηΐ ἰ6π6- 

ἐχείνην οἶδεν ὃ λόγος, ἣν χαὶ ὀγδόην ὁ ψαλμῳδὸς Ὀγ15. ᾿θηθ ὈΓ8 ϑι1ηξ. ἘΠΊ ΠΥ ΘΙῸ 1Π|8Π} ἀἸ6 ΠῚ γ βρθΡὰ 

προσηγόρευσε, διὰ τὸ ἔξω κεῖσθαι τοῦ ἑόδοματικοῦ ΑΡΕΠΙΘΠῚ, 5106 550 ΠΙ5 6116 οἱ ἤπὶ5 θχρϑυΐθῃ 501}1- 

τούτου χρόνου. Ὥστε χἂν ἡμέραν εἴπης; χὰν αἰῶ- Ρίαγα πουιΐ : συλ] δἔϊατη ῬϑΑΙ ΠΟΥ ΠῚ ποι : 

να» τὴν αὐτὴν ἐρεῖς ἔννοιαν. Εἴτε οὖν ἡμέρα ἣ χα-. ΡΙΟΡίΘΡ 4υοά οχῖγα ΠΟΟ ἔθῃηριι5 86} ΓΘ ΠΆΤΊΠΙΠῚ 

τάστασις ἐχείνη λέγοιτο, μία ἐστὶ χαὶ οὗ πολλαί- 511 511, Οοἴαν 1 γοοδυτε. Θύστα 5108 ἄἴειη, ϑῖγε ἘΡ: τλϑὶ 

εἴτε αἰὼν προσαγορεύοιτο, μοναχὸς ἂν εἴη καὶ οὐ 585 ΟΌΠῈΠῚ ἀἸχθυῖβ., Θαπηάθπι ἄϊοθϑ βεπίθηδιη. 51ζν6 

πολλοστός. Ἵνα οὖν πρὸς τὴν μέλλουσαν ζωὴν τὴν ἰἸΒ51{π: ἀϊδ5, βϑἰαϊιιθ 116 ἀἸοδίτ ; ππᾶ 65; εἱ ποῃ 

ἔννοιαν 8 ἀπαγάγη, μίαν ὠνόμασε τοῦ αἰῶνος πηι|028 : 5ϊν6 ΔΡΡΘ Θέτιν 5δθουτιΠ|, ἘΠ] ΟΌΤΩ. ἘΠ 1ΖΤΙΘ 

τὴν εἰκόνα, τὴν ἀπαρχὴν τῶν ἡμερῶν, τὴν ὁμή- πον. εἴ ΠΟῚ πλ] ΠΡ]6χ. Οὐδνα τὶ δα {πἰαγὰπ 

λικα τοῦ φωτὸς , τὴν ἁγίαν χυριακὴν, τὴν τῇ ἄνα-. ΥἹΓΔ ΠῚ σΟΡῚ ΠΟ ΠΘΙῚ ΠΟΒΕΓΔΠῚ {τα πϑίθγγοῖ, ΘᾺ ΠΏ (16Π} 

στάσει τοῦ Κυρίου τετιμημένην. ᾿Εγένετο οὖν ἑσπέ- πτιπᾶπὶ ΑἰΧΙ᾿, {188 5850 1}1} δϑὲ 1πη88 0, ῬΓΙΠΉΠΘΕ 416-- 

ῬΉϊΟ εβὲ ογᾶάο χτηπ]ίοσιπη Ν55. ἘΜ χυριώτερος ἃ Β6ρ. Ξοχίπϑ οαπὶ (0]}. Ρυΐπιο ἀπαριθμεῖται. 

ἐν. νον ὁλόγος. ΙΡΙάθπ (ὑο15]. ῥυίπηιιβ τὴν τοῦ κόσμου ὁ Αἄβοηβαπι, αὐ ποίας Τλασδοιι5, τ βροχαΐ ΒΑ51Π1π|5., 

φύσιν. ΑΠΦααπΐο Ροϑβὲ Ἀθρ.. βοχίιιβ αὐτὸν ἀναμετρῶν. ποη δᾶ ψϑθὰ. 81. σογξ ΑἸργόβῖαβ : {7 φψιία τοῦς 

δϑιαπη φαδίπον. Νῖ55. ἀναχυχλοῦσθαι, Αἱ 6ἀ1| ἀναχυ- ψιμκΘΡΘ ΓῈ εἰϊατνι Τοπεϊνῖ} ᾿Β. 1 ἴῃ Ηοχαῦπι. οἂρ. 10. “ 

χλεῖσθαι. : Γφιο τα! Μ55. ΠεϑιΔογαΐαν δὲ ἴῃ 6611. 

ς ΑΠααοῖ Μ85. δειχνῦσα. ε Ἀδρ. βοχίιι5. ἐπαγάγῃ- ΟΟΙΡ. Ῥυΐμηιιβ ἀγάγῃ. 



Μαιατῖπῖ5 

Ἰιογὶβ. αἴσιιθ 

γοϑρθεῖ 15 

σοποιϊοπαᾶία8 

[ϑτγαὶ Βαβὶ- 

Ἰϊὰ5. 

90 5. ΒΑΘΙΙΙ ΟΕΒΑΆΚΕΞ ΘΑΡΡΑΡΠΟΟ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

ΤΠ, ἰαοἱ οοονα,, δαποίᾳ Ποιηϊπίοα, Ποιηΐηὶ Ἀ6- ρα, φησὶ, καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία. ἃ ᾿Αλλὰ 

ΘΙΓΓΘΟΙΟΠπο Ποποναία. Ζαοία δεῖ ἰσϊταν ϑϑβρόγα., Ἑ, γὰρ καὶ οἱ περὶ τῆς ἑσπέρας ἐχείνης λόγοι δπὸ τῆς 
παῖ, δὲ ψαοίτιι 651 πιάτιθ, εἶἶδ5 τιπα. ΑἸ ΘΠΙμῚ 

ΗΪ 56 ΓΟ Π65 {π|05 ἦὁ 118 νθβρθυὰ 1Π5{Ππ||τητι5, ἀπιτὴ 
ἃ Ῥ δβθητὶ ν βροῦν ΕΓ ΠριΙΠ 1), ΠΟ ΟΥ̓ΔΤΙΟΙΪ πο-- 
ϑἴγϑο Ππθη ἱπηροητιηΐ. ῬαΙΘΙ ἀτιῖθ ΠῚ γι 86 [1015 , 
4] ἀἴδθηη οΦ] 6511 Ππππλ1Π 6 ἀθοογαν, 8] 1615 5Ρ|6Π-- 
ἀουῖριι5 ΠΠπιϑίγαν! ΠΟσίθ πη, {π| {Ἐπ ῚΙ Ὶ 56 οῖ}} γ6- 

4αῖ6 πὶ ΒΡ Ἰτπ4}} Πρ] 6 Πποο 1ηϑίραχιῖ, ΠΠππτηϊηθὲ 

1πΠ ἈΡΉ ΠΟ Π6 νου τα [15 οοράα γοϑι ἃ, ν ΘΒ ΓΑ ΠΊΠΤΘ 

γ᾽ πὶ σοηβορν δὲ πο ΓΘ ηϑδ πη, ̓ Υ σΊΘΠ5. ΝΟ ]5, τι [ἢ 

416. Ποπϑϑίθ δη}}]6 15 : τι Θ᾽ ποθ [15 1ἢ ΒΡ] ΘΠ ΟΓῈ 
ΒΔ ΠΟΙΟΥΊΙΏ γ 6111] 50], ἃ ΠΊΘΔΠῚ Ἰρ511|5 ΘΧϑα τα [10-- 
ΠΟΙ], ἴῃ ἐἴ6 ΟΠν 511, οαἱ σ]ονῖα οἵ Πρ Ρ τι 1Π 

5660} ἃ ϑϑθο ] Οὐ Π. ΑἸηΘη. 

Βα Νίεβ. (οιηθοῖ, οὑπὶ τἰγοίιθ (0151. Δ] ΠἸ5π|6 

ἐχεῖνοι λόγοι. Π)ιιο ΝΜ85. ἀλλὰ γὰρ χαί. Μοχ ()0]}». ρτῖ- 

τῆι ἑσπέρας χαταλειφθέντες, τη ]6. 

1 (010. ῥυΐπηιβ φωτίσει, ϑίαςπι (ο15]. πΐογάπα οἱ 

παρούσης ἑσπέρας χαταληφθέντες, ἐνταῦθα ἡμῖν 

τὸν λόγον δρίζουσιν. Ὃ δὲ Πατὴρ τοῦ ἀληθινοῦ φω- 

τὸς, ὃ τὴν ἡμέραν χοσμήσας τῷ οὐρανίῳ φωτὶ, 

ὃ τὴν νύχτα φαιδρύνας ταῖς αὐγαῖς τοῦ πυρὸς, ὅ 

τοῦ μέλλοντος αἰῶνος τὴν ἀνάπαυσιν εὐτρεπίσας 

τῷ νοερῷ καὶ ἀπαύστῳ φωτὶ, ' φωτίσειεν ὕμϑιν τὰς 

καρδίας ἐν ἐπιγνώσει τῆς ἀληθείας, καὶ ἀπρόσχο- 

πον ὑμῶν διατηρήσειε τὴν ζωὴν, παρεχόμενος 
« " τ » ξε Ἂ ἢ πορα, [. 

ὑμῖν, ὡς ἐν ἡμέρα εὐσχημόνως περιπατεῖν, ἵνα 

ἐχλάμΨ: ὡς ὃ ἥλ ἐν τῇ ἃ ὅτητι τῶν άμψητε, ὡς ἥλιος ἐν τῇ λαμπρότητι τῷ 
ξς. 3 ΣᾺΣ ΡΒ ᾿ι.. Ἰδιβν σα κα -- Ὃν 
ἁγίων, εἰς χαύχημα ἐμοὶ, εἰς ἡμέραν ἘΧριστοῦ, ᾧ 

ΝΟΣ ᾿Ὶ -ῸἪ -Ὁ , 

ἣ δόξα χαὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
3 Γ, 

Αμήν. 

4111 ποπ Ραιϊοὶ ἀπρόσχοπον. ἘΔ ἀπρόσχοπτον, πα]. 

Μὸοχ (9]". ρῥυίπηιιϑ ὑμῶν χειραγωγήσειεν τὴν ζωήν, ()μασὶ 
πάσα αμεαΐὶ υἱίαπι υδοίγαπι. 

Κ Β1ο βερίοπι Νῖ55. ἘΦ 1 ἡμέραν χυρίου. 
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7122 Εἰγπιαπιοπίο. 

τ. ῬΥΠΠΊ86, 5611 ΡΟΐ 115 ΠΠ11|5 αἸ6] πηθπηογαΐὰ βιηΐ 
ΟΡΘγα. ΑἸ 51: ΘῃΪπῈ τιῦ οἱ θαπ ΔἸ πηλτητι5 αἰ Πἰτα- 

ἴθ Π1, 7Ζιια πὴ 1η Παίπιγα ΟὈΠ πϑὲ, πἰροίθ ἃ ΘομἸτῸγῸ 

5ΘΟΥ ΘΠ Θά Ἰα.. Π6Ὸ 1Π ΟΥἸΠ6. ΑΔΓ) ΔΠΠΙΙΠ16- 

γαΐα. Αἰςα πῃ ροϑίιιδ πη Θὰ {1185 1π ρ8ἃ [δοίὰ διιηΐ 

ΡΘΟΘΠβι Ποϑίθν πὰ ΟΡ [Ο ; οἱ ροβίιδιη αν 15 διῖι-- 

αἰτοῦ θτι5. ΘΠ ΓΑ ΟΠΘ., τὶ γα Δ ΠῚ} ΔΠΙΠΊΔΡ ΠῚ 

ΔΙΠΠ]ΟΠΪΔ 11, [ἃ γΘΒΡΟΡΠΠΔΠῚ 120 {181 ΘΟ δ οΙ τ, ππ πὸ 

Δ βϑθοιηῆε ΠἸ61 τηϊγδοι]α ἐγᾶη51:. ρος δυίθην 

ἄϊσο, πθο ἴδιηθη γοίοσο δ βπαυ γα Π 5 δου] αἴθ}, 

564 Δ ΘΟΥΠΤ {1188 50} ρα 51 ηΐ ΘΎΔΙΔΙΩ,, {1126 ἃ 
παῖπγα 14 ΠΑΡ 6. τι [0116 Θχοιρι αἴ... ΟΠ ΠΙΠτι6 

ΘΟΥᾺῚ δουτιπὴ 41 γον  Γαθη ΡΥ Ό 411 ἀπο ροπιηΐ, 
ΡΙαπάὰ 511 οἱ ρύαϊα. Πιχία πο οἱ Ῥβαϊῖθϑ βισῃιῇ-- 

4 41. Ῥανΐβ, περὶ τῶν πρώτων τῆς γενέσεως. Ηπιπο 

τἰτα!απι., {ποτ Ἔχ ΒΙθεαΐ {ποις ὥοτοο5 ποῦ Ρᾶποὶ, 

οὐποη ἀπάτη 6856. θα ΤΠ) ασροιιβ, σα] ας ΠΡτασὶο5 

ΕΧ οβοϊ[απίϊα ΒΟΥ 515586 πρώτων ῬΓῸ τρύπων, εἴ6 πιοεϊ ς 
ϑεπεοναϊϊοπιῖς, Ν᾽ ἀρατη. 1ΠΠππ|8 οοπ]οίασα (ο1οῖ5. πα]}- 

115 ἀποϊογιαξο 5[4 ὈΠΠ ταν, (Ο15]. Βοοαπ τι5 εἰς τὰ πρῶτα 

τῆς γενέσεως, ἐπ ργΐπια “εποναϊϊογῖς. ΑἸλοαΒῚ Ἰοοο {ἰ- 

{1} Ἰεσαπ αι σγουρὰ ϑουίρίατα, Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, γενη- 

θήτω στερέωμα. (0}}ν. Ῥυίπγιιβ περὶ τοῦ στερεώματος, “6 

Τυπιαπιεπίο : {πιο πὶ ἐπα] πτπιπὶ ἃΡΡοϑιηλτ15. α{1 51 π}0}1-- 

ΟΜΙΔΛΙΑ γί. 

Περὶ" τοῦ στερεώματος. 

δ, τα αὖ “) 

ψεθα αὐτῆς τὸ ἀξιωμα, 

τ 
μιᾶς - μὴ γὰρ οὖν ἀφελώ; 

ὃ ἐν τῇ φύσει ἔχει, παρὰ τοῦ χτίσαντος χαθ᾽ ἑαυ- 

τὴν ἐχδοθεῖσα, οὐχ ἐν τῇ πρὸς τὰς ἄλλας συντάξει 

ἀριθμηθεῖσα : πλὴν ἀλλ᾽ ὅτι τὰ ἐν αὐτῇ γενόμενα 

χθὲς ἐπελθὼν ὅ λόγος καὶ " διελὼν τὴν ἐξήγησιν 
τοῖς ἀκροωμένοις, τὴν μὲν ἑωθινὴν τροφὴν τῶν 
Ψυχῶν, τὴν δὲ ἑσπερινὴν εὐφροσύνην ποιησάμε- 

γος, νῦν ἐπὶ τὰ τῆς δευτέρας θαύματα μεταέαίνει. 

Λέγω δὲ τοῦτο οὐχ ἐπὶ τὴν τοῦ ἐξηγουμένου δύ- 

γαμιν ἀναφέρων, ἀλλ᾽ ἐπὶ “ τὴν χάριν τῶν γεγραμ- 

μένων, φυσικῶς ἔχουσαν τὸ εὐπαράδεχτον, χαὶ 

πάσῃ χαρδίᾳ προσηνές τε χαὶ φίλον, τῶν τὸ ἀλη- 

θὲς τοῦ πιθανοῦ προτιμώντων" Καθὸ χαὶ ὅ ὃ ψαλ- 

ΘΟΥο ΠῚ οἱ δα ργοροβίζαμη τηαχίιηθ [αοϊοπίοπι. (ὑδῖο- 

σαιτα πῸῚ δὲ {ποα τηθ] ἔα 5᾽ πητι5. 5Ο]]ΠΠΟΙΠ 46 {{{π115 

Βασιιπι ογα οι, οἰπὶ ΠῚ 4|105 5110 Ἰρβογιιπι ἃΡΌΙ- 

ἐταΐα σοπῆηχιββα υἱἀθαηίαγ. ' 

Ρ (91. ρῥυίμητιβ οὰπὶ ἢ δ. «αϊπΐο χαὶ διελθὼν τῆν. 

ἘΔΙΠ οἴαπὶ {α] 5απὶ 4115 ΝΊ55. χαὶ διελὼν τήν, τεοίε. 

ς Ο(ΟἹΡ. ρυΐπηιβ ἐπὶ τῆς χάριτος τῶν. 

ἃ ἘΔΙΓ οαπὶ ποππ}}15 Ν35. ὁ ψαλμός, εἰ 11 Ἰορῖΐ 

Ἐπιβίαιμῖι5. ΑἹ γοτο Νί95. φαΐπαας ὁ ψαλυιῳδός. 



ΙΝ 

μῳδὸς ἐμφατικώτατα τὸ ἐκ τὴς ἀληθείας ἡδὺ πα- 

ριστῶν, Ὥς γλυχέα, φησὶ, τῷ λάρυγγί μου τὰ 
λόγιά σου, ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου. Χθὲς τοί- 

νυν, χαθόσον “ ἦν δυνατὸν, τῇ περὶ τὰ λόγια τοῦ 

εοῦ διατριδῇ τὰς ψυχὰς ὑμῶν εὐφράναντες, πά- 
Ἐπ 5 “, » Ἀἢ 3 ΄ ΟΡ Ύ ν ὁ “- λιν ἡ ἀπηντήσαμεν σήμερον ἐν δευτέρᾳ ἡμέρᾳ; τῶν 

-- ͵ , 

τῆς δευτέρας ἡμέρας ἔργων τὰ θαύματα χατοψόμε- 

νοι. ᾿Αλλὰ γὰρ οὐ λέληθέ με, ὅτι πολλοὶ τεχνῖται 
τῶν βαναύσων τεχνῶν, ἀγαπητῶς ἐκ τῆς ἐφ᾽ ἡμέ- 

ρὰν ἐργασίας τὴν ὅ τροφὴν ἑαυτοῖς συμπορίζοντες, 

περιεστήχασιν ἡμᾶς, οἱ τὸν λόγον ἣμῖν συντέμνου“ 
ε! ΝῚ ε] ᾿ ἣ;, Ὁ» ᾿Ὶ Ϊ: ἣν ’ὔ' 

σιν, ἵνα μὴ ἐπὶ πολὺ τῆς ἐργασίας ἀφέλκωνται. 

Πρὸς οὺς τί φημι; Ὅτι τὸ δανεισϑὲν τῷ Θεῷ τοῦ 

χρόνου μέρος οὐχ ἀφανίζεται, ἀλλὰ σὺν μεγάλῃ 
ΕῚ ΝΙΝ ᾽ τὰ τ ΩΣ ᾿ς Αἰ } [ ἀποδίδοται παρ᾽ αὐτοῦ τὴ προσθήκη. Καὶ γὰρ ὅσαι 

περιστάσεις ἀσχολίας ποιητιχαὶ, ταύτας ὃ Κύριος 

παραπέμψει" χαὶ σώματι τόνον, χαὶ ψυχὴ προθυ- 

μίαν, καὶ συναλλαγμάτων εὐμάρειαν, καὶ τὴν εἰς 

πάντα τὸν βίον εὐοδίαν τοῖς τὰ πνευματιχὰ προτι- 

μότερα ποιουμένοις διδούς. Κἂν ἐν τῷ παρόντι 
δὲ χατ᾽ ἐλπίδας ἢ ἡμῖν ἐχόὴ τὰ σπουδαζόμενα ' 1 ἴ ᾿ ᾽ 
ἀλλὰ πρός γε τὸν ἐφεξῆς αἰῶνα ἀγαθὸς θησαυρὸς ἣ 

διδασκαλία τοῦ Πνεύματος. Ἄνελε τοίνυν τῆς χαρ- 

δίας πᾶσαν τοῦ βίου μέριμναν, καὶ ὅλον μοι σεαυ- 
Ν - τ 7, ΡῚ κ “ ᾿ - τὦ 

τὸν ἐνταῦθα συνάγαγε. Οὐ γὰρ ὄφελός τι τῆς τοῦ 

σώματος παρουσίας, τὴς καρδίας σου περὶ τὸν γήϊ- 

νὸν θησαυρὸν πονουμένης. - 

Καὶ εἶπεν ὃ Θεὸς, γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ Ε ᾽ εωϊ ὑεσς 
φῳ ο πος , .“.. 7 ΟΝ 

τοὺ ὕδατος, καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος 

χαὶ ὕδατος. Ἤδη καὶ χθὲς ἠκούσαμεν Θεοῦ ῥη- 
μάτων, Γενηθήτω φῶς. Καὶ σήμερον, Γενηθήτω 

,» τ ’, Υ̓ - ᾿ ΄ [ στερέωμα. Πλέον δέ τι ἔχειν δοχεῖ τὰ παρόντα, ὅτι 
οὐκ ' ἀπέμεινεν ὃ λόγος ἐν ψιλῷ τῷ προστάγματι, 

}Ὶ λ ᾿ δ. 3. ἃ ΕῚ - -Ὁ , 
ἀλλὰ χαὶ τὴν αἰτίαν καθ᾽ ἣν ἐπιζητεῖται τοῦ στερεώ- 

ματος ἣ κατασχευὴ προσδιώρισεν. Ἵνα διαχωρίζη, 
Α νὰν ,ὕ ΩΙ͂Ν Ω͂Ν “Ὁ Ἀν 

φησὶν, ἀνὰ μέσον ὕδατος χαὶ ὕδατος. Πρῶτον μὲν 

οὖν ἀναλαθόντες ζητῶμεν, πῶς ὃ Θεὸς διαλέγεται. 
ἌἊ ΓΑΙ , , ΄ " ΠΌΞΕΙ 

ρα " τὸν ἡμέτερον τρόπον, πρότερον μὲν ὃ ἀπὸ 

τῶν πραγμάτων τύπος ἐγγίνεται τῇ νοήσει, ἔπειτα 

μετὰ τὸ φαντασθῆναι, ἀπὸ τῶν ὑποχειμένων τὰς 

 (ΟἹΡ. ῥυΐπιιβ καθόσον πᾶσιν δυνατόν, ργοτι σιιΐδηιε 
Ῥοίεγαί. Ἠαυαὰ τηα]ῖο ροβὲ βάϊο Ῥαγυῖβ. οαπὶ ΒΘΡῚ5 

ἐδνίιο οὐ {υδγίο ψυχὰς ὑμῶν, οἴ 510 Ἰοστὰ Ἐπιβία  Πῖι5. 
566 βάτο Β8511. οὰπη ψαΐη ας Μ55. ψυχὰς ἡμῶν. 

ΓΟ]. Ῥυίπηιβ ἀπηντήσωμεν. ΠΟ ἄοπι 611 ἐν τῇ 

δευτέρᾳ. 864 ἀδε5ὲ ἀγρίου] ἴῃ δὲ. Μ85. οο ἴρϑο ἴπ 

Ἰοοο «αδίποτ Ν88. δευτέρας ἡμέρας ἔργων. Τεεβὲ ἡμέρας 

ἴπ 6115 εἴ ἴῃ πιοπη.}}15 Ν55. (10. βοοατιιι5 ἔργων 
τὰ θαυμάσια. 

8 ΟΟἹΡ. ρυίμγιιβ τρυφὴν ἑαυτῶν. Εὰ νἱάοίαν 6556 νἱβ 

γοοῖβ ἀγαπητῶς : ((εεὶ μιιξαγιίθ 5 δδοιιη ὕδη6 ἀοέιεη, δὲ 

υἱοί δα εἰϊπυ πα ορ61α οἰ ὲ σοπιρα! θη. Ἦος οδῖ, υἱ- 

ἨΕΧΑΈΕΈΜΈΕΒΟΝ ΠΟΜΠ. 

"} 

Ε 

20 

91 

ΘΔ 551 186. ϑιιαν ἰαίθη ΘΧ ΠῚ θ6 Π5. Ὑϑυ τα 15, αἷξ ἃ: 

ΠΙ. 

Ομίαπι «ποῖα {αιιοῖθιι5 πιοὶς οἰοιία ἴα, 5ιιροι" Ῥσαὶ. τιϑ. 

πιϑῖ οτὶ πιθο. Ῥοϑίαυδτμῃ ᾿ἴδαιιθ Πθϑίθυπα ἦ6 ΤΠ εὶ 
ΘΙ οσι 15 ἐρδοίδ 9 Π 6, {δη [π|π|1π ΠΟ]5 51 {πιπὴ ἔπ, 

ΔΏΪ]Πγ85 νΘϑίΓ 5 ΘΧ ΠΥ ΑΥ ΠΊΤ15. : 16. 1 ΠΟ 16 56- 
οὐπάἃ 416 ΟΠ ΘΠΙΠη1Ι5., ΤΠ] ΡΟ] ἃ ΟΡΘΙ ΌΤΙ 560 1Π-- 
486 16] βρθοΐδξανι. Αἴ Θηΐτη ΠΟΙ Πη6 Ἰαἴθῖ, μη] 05 

ΔΥΠΙΠ ΤΠΘΟΠΔΗΙΟΘΑΙ ΠῚ ΟΡΙ ΠΟ65 ΟἸΓΟΙΠηϑἴΑγ 6 ΠΟ5» 

41] 51:01 οχ αἀἴπνπὰ Ορονὰ Υἱχ ρᾶγδηΐοθ νἱοίαγη,, 
ΏΟ5 5ΘΥΠΊΟΠΘΠῚ (ἰἸϑοϊπἄογο ἃς ἀθουγίανα οορτηΐ, 

τὶ πὸ ἀϊα{Ππ|5. ἃ Ορογὰ ἀἰἸϑἰν Πδηΐι.. 15[15. σι]α 
ἀϊοαπι ἢ ΝΙ Γι ᾿ἰδίδηη ἰθ ΠῚ ΡΟΥ 5. Ραγίθιη, Π 60 
[που] ἀαΐδηι, πο π ]τι ΡΕΡΑῚ, 564 ΠΠΔΡΊΟ ΟἸΙΠῚ 
ἱποροῃθηΐο ἃ 050 ΤΈΡ6ΠΩΙ. ἘΐαΠΙΠῚ ΖαΟ απ τ16 
σᾶϑτι5 ΠΡ αἸτη θη ἴηι αἰζουιιηΐ, 605 Ποι5 ἀνεγίοι: 

ἃ ΘΟΥΡΟΥῚ ΓΟ, Δηΐμη0 ἁἰδου  αΐθιη , (ΔἸ 6. 
ΘΟΠΙΠΊΘΓΟΙΙ οἱ ΙΓ Οϑρουι θη} Ρ6. ἰοΐδηλ νἱΐδ ΠῚ 115 
41 5ριυιταα] 1 Ῥ δα] ΘυΙηΐ, ἸΔΡΟΊ Παγ18 οϑῖ. Εἰ5] 
ΔΆ ΓΘΙΩ [ἢ ΡΥ Θ56 Π|1 ΠΟῊ 5ΘΟΙΠΕ ΠῚ 5Ρ6Πη1 50  πηΐ 
ποϑβίρᾷ βίπαϊα,, ἃ οογίθ βρ1γ πι5 ἀοοίγ πᾶ ΡΓῸ ἔ-- 

{ΠΠ1}Ὸ ϑϑθοι]ο {Πϑϑϑῖγιθ ΠΟΠτι5 οϑὲ. ΤΟ]]6 1ο ἔπ 6 Χ 

ΘΟΥἄ6 ΟΠ ΠΘΠῚ ψ]οἴτι5 501Π01{π61Π|6Π1, [Οὐ 116 ἴθ 
1056 τ] οΟ]]Πσ6. Ναο ΘΏ1ΠῚ 4] ἀπ 81 6Χ σοΡρο- 

Γ5. ῬΓΘΘΘΘΉ [ἃ ΡΘΙΟΙΡΙΓΙΥ ΘΠ] ΤΉ ΘΠ], 81 {ΠΠ11}} ΘΟΓ 
1π| ἴθῦγθ 0 ἐπ ϑΆ 1} ΘΟΠΊΡΑΡΆΠ4Ο ΟΟσΟυρδΐαν. 

οϑ. 

ςρεονιὰ ἀϑὺ: 

3. Εἰ αἴχῖε 71 οῖι5 : ΕἸας Πγπιαπιθτιίτειτη, ἐπὶ τη Θαἱϊο -τὰτ᾽ νυν 

ἀφιιρ, οἱ οἱΐ εἰἰβοθγτιθτι5 ἱπιῖ6 1 ἀφιίατη οἱ ἀηιιατι. 

7δυι δι] ν! Πητ15 που Π6Ὶ νοῦρὰ : Καὶ {ια. ἘΠῚ ο-- 

ἀϊδ : Εἴαξ βγπιαπιθηΐιτι. ΑὙΉΡΠτι5. δυΐθτη αιΠ6-- 
ἄδην Πά6 ΡῈ ν᾽ ἀθηΐαν ΡΥ βθ πὰ : {πλπάοα 1616] 

ΒΘΙΙΠΟ ΠΟΙ ἴῃ πιο ργθοθρίο ρουτηδηϑιΐ, 564 οδπ-- 

581 Οἰ Π} ΟἿ ΠΡ ΠΊΔΙΏΘΠΕΙ δἰγιιοῖαγα ΓΘ ΠΡ ΓΕ, 

ἀδοϊαγανιῖ, ἀπππ αἷὲ : Ζ7ὲ οἱὲ εὐϊβδοθγτιθτιδ ἱτιΐ δῖ 

ἀφιίατι θὲ ἀηιίατη. ῬΥΪνατιπὴ 4α] 6 πὶ {064 51|566-- 
Ρίσμη 6ϑὲ, 1ἀ 1π 6] Ά Πη115., ΤΖαοιηοάο Ποῖ Ἰοατια- 

{π|. Νίιη] ΠΟΙ ΠΟΒΙ[ΠῸ 5 ΡΥ]1Π15 ΓΟΓΠΠῚ 5Ρ60165 [τη-- 

ῬΥΙΠα ταν 1ἢ ἸηΓ6]6οῖα : 
πουλοάο 

ἀοἰπἀ8 ροϑβὲ σοποθρίδηι ἤρας Ιοχια- 

ΔΗΪΠηΟ ἱπηΔΡΊΠΘ ΠΣ) ΡΡΌΟΡΙΪΔ5 δὲ ὉΠ ου 1π16 510] 6 οἴο τὰτ- 

ἔμπι υἷα ραναπίες, οὖ Ῥάγαβδ6 8818 Παβθηΐοβ. Μοὸχ 
Μ35. βερίδπι λόγον ἡμῖν συντ. ἘΔ1 λόγον ἡμῶν. Τηΐγα 

τὸ δανεισθέν. Τιερε ποίαπη Πιοροῖ, {πὲ σῖπι γοΡθὈὶ δα- 

γείζεσθαι ἜΧρ]Ιοαῖ. 516 γον! ντ ἀοοίιι : (μαπε [Ρον- 

ἰτοπ θη 7 οοπιηιοεαγ γι. 
Ἀ Τί Μ95. (οι εῖ. οαπὶ 4115 φυϊηαα Ν55, ἘΠΕ ὶ 

οἴῃ Ἀορῖο ἰογίϊο ὑμῖν. 
ῖ δῖος βάτο Β451}. οἴπὶ βερίεμπι Ν58. ΕΔΊο Ῥαγ8, 

ἐπέμιεινεν. 

ἃ ἘΔΙΕ κατὰ τὸν ἡμέτερον. Τ)εε8: κατά ἴῃ Μδ88. Α11- 

4ιπαπίο ροϑὲ ἰγε8 Νί88. φαντάσιωθῆνσι,, πο «ἰἸ551}}1} 

5ΘΏΒΙΙ. 



ΨουΡυ πὴ 

1)οὶ βαρὶπ- 

ἀϊοαίαν, 

ΘΩ 5. ΒΑΘΙΠΙΠΙῚ ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ΔΟΘΟΠΠΟἃ5. 55 1 ΠΟ ΟΠ 65. 561156Π5. πη ἰ δι 
Πτι ἀἰθηϊ {π|6 νΟΟδ] τΠὶ ΟΥ̓ΡᾺ ΠΟΡΙΠῚ ΤΩ] ΠἸ5 ΘΟ 60-- 

σἰταΐα σΟμη]ἐ[6 5.7 [ἴα “6 Πλυ1Π ΡῈΡ ΔΘΡΪ5 ΠΏΡΓ65- 

510Π6Π1, δ γοοὶβ τηοἴπ1} ΡΟ] αἰθ ἀἸϑποίαπηι 80-- 

ΘΟΠΙ ΠΟ δία), ΘΟσῚ Δ ΠΟΠΘ ΠῚ 1 ΘΡΏΔ ΠῚ Π]ΔηἸ δϑῖας ἢ 

Ἐπ φαομηοάο ποη [αθυ]οβιιμ 6ϑί, ἀϊσθγο θαπι δά 

511ἃ5 σορῚ ΓΔ ΠΠΟΠ65 ἀθο]α 185. ΟἸ ΡΟ] ΠΟΠ6 [8}1 1η-- 

ἀἰσονο ἢ ΝΟΠΠΘ ΠΙΔΡῚ5 Ρ᾽πΠ| 6ϑὲ ἀἸοοσ, νο]ιιπϊαϊθιὴ 

ἀν᾽ Πδ 1, ῬΥΪΠλ ΠΏ ([16 τη] ΟΠ]5 1Π| 6} Πσ ΘΠ 15 1π]1ρ6- 

τππ|.,  Υθυη 6556 Π 6]. ῬΟΡΓῸ ψευθΟΥ ΠῚ ΔΊ] 

ἰρϑίιμη. δάιπη ναὶ ἀδ]πϑαΐχιιθ βου ρίθγα,, αὐ ἀ6- 
πιοηβίνος {πο ποη νοοῖ ξ βοϊττη Πϑυ] ογθαῖα- 

γΆ ΠῚ, 564 δ δ 18} 1 ΠΟΘ} 66] ΡΘΙ (ΘΙ ΙΔ ΠῚ 
ΟΡΘυΪθ. 511 ϑοοίτιηι ἃ0 ΘΟΠβουοπι. Ῥοΐθγαϊ ΘΠ , 

{ΠῚ Ἰη1Π0 Ἰο΄ιιαῖιι5 Ππθραξ, (6 δ᾽ Πριι} 15 ἀἴἸσογΘ : ἦι 

ρτὶποίρίο {δοῖξ ἴλθιις σιοἴπιηι οἰ ἰϑγτ τη : ἀθὶπάθ, 

δοίξ {πσϑην : ἴθι, ἤθοὶξ Πγηλατπθτίϊπι. Ναιπο 
Δαῖθηη ΠΘιι ΠῚ ΠΡΟ Δ ηἴθιη δὲ οο] απ θπίθμ 1παἰι-- 

6 Π5. ϑοΡΡιγα,, {Ππ|πὶ οὐ ᾿πηροΡαΐ , δὲ {ΠΟΟΙΙΠῚ 

Ἰοχιυΐτιν, ἔδοῖῖθ σα Ι πάϊοαϊῖ, {πΠΡΡ6 4186 ΠΟΡῚ5 ΠῸΠ 

᾿ηντἀθαὶ σορΠ ΠΟ ΠΟΘ, 56 δὰ ἐἰθϑι θυ! ΠῚ ΠΟῸΒ 

ἀοοοπάαϊ; ἀπππὶ ἀΡΌΔἢΙ νϑϑι σία {πε ἀΔΠ} 80 ᾿Π 6 ]οἸᾶ 
οοϊητηοπϑίγαϊ. Οτοα ϑηΐηὶ Δ ΟΓΘ ᾿ΑΡΠΙΠῚ δ, ΟἸΙΠῚ 
σάπι10 5150 10 1{πν., οἱ ἀρ η ἴοι ΘΟ βονν ἃ τ} : 60Π-- 

τὰ, 4185 [Δ 0116 σΟΠΊΡΑΥ ΔΉ 11, Θὰ ΟἸΠΠῚ ΘΟ ΓΘ ΠΊ 

Ροϑϑιἀθητιρ. ΟἸαργΟρίον. νἱὰ ἐπι απὶ δὲ ΟΡ Ϊπ6 

Π05 δ {ΠΠπΠ 6 1] ΠΟΙ ΠῚ ρον πιοῖῖ. Ἐῤ σου νο- 

ΘΔ] ΘΘΓΠΠΟΠΘ ΠΟῚ Ογδΐ ΟΡι5 ᾿ΠΟΟΡΡΟΡΘΘ ΠΑ ΠΠΓῸ : 

4αδποασιμάοιῃ {π66 [πογαπΐ οοσ!ταΐα, Ἰδέ 56 σα] 
60 πὶ ΟΡΘΓΙ6. 50 0118 ἃ0 ΘΟΉΒΟΙ5 δγαΐ, ροίθγδηϊ 

ΘΟΙΠ]ΟΔΓ]. ΟἸα ΠΟ ὈΡΘΠῚ ({π|ϑ ΠΤ ρας 56} Π|0-- 

Π15 ΠΘΟΘϑϑ [5 115, {81 ᾿ρ5ἃ σοσιτ Π0Π6 56 ᾿Πν]ΟΘΠῚ 

ΠΟΤΈ. ΘΟΠΒΙ ΠΟΥ ΙΠ) Ροϊογαπὶ ἔδοουα ῬΑΓΓΟΙΡ6Β ὃ 

ΝΠ] νΟΧ ῬΙΌΡΙΟΓ Δι πἴτπη., δὲ δι 1 π|85 ῬΡΟΡίου 

ψΟΟ6ΠΊ. ῬΟΓΙῸ ὉΡῚ ΠΟΠ δϑὲ 86, Π60 ᾿ϊησιιᾶ, ΠΟῸ 

ΔΕ115. Π6Ο ΠηΘαΐτι5. ᾿ΠΙΟΡ 5 50Π05 δα] 96 Π511ΠῈ 1Π 

ΘΑΡῚ [6 ΓΘΡΟϑ τ ΠπΔ γΘίΘΓ 5 : 101 ΠΟΙ π6 νου ΒΟΥ 
115115 6ϑὶ : 5664] δχ 1ρ588, τι [ἴὰ ἀἸσοα ΠῚ, ΔΠΊΠῚΪ οοστίδ-- 

ἴἴοπθ ἢξ νοι ηΐαι!5 ΘΟ" Π]οατ0. Οπᾶγθ, φαρά 

ΔΙΘ Δ, τιῦ δ 1Π 0 Ε]51: ΟΠ ΘΠ} ῬΟΥ50Π86 ἃ “πᾶτη Π]Ὸ 
ΒΘΥΠΏΟ ΕἸ ΡΊρΊ 7, ΘΧΟΙ ΓΤ ΘΙ ΤΏΘῊ5 ΠΟΒ ΓΔ.) 58 016Π-- 
16. αἰ α6 50116 18 Ἰοψαθηα! [οντηὰ πϑαρραΐα εϑῖ. 

3. ῬΙΒαϊγ πππη δϑῦ βθοπάο ἰοοο., δ Βοο ἢι- 

Π]ΔΠΊΘῊ [Π1Π} 511} Δα Τα ἃ 60 οθῖο, αιοά ἴῃ 

ΡΟ]. ῥυΐμιιβ σαφηνίζεται. 

ς Τὰ «ππαιο Νῖ55. ΕΠΙΠ οἴιηλ πὸ ἀπὲ ΔΙίογτο Μϑ. 

τὸ ὕὅσίον. 

ἃ Τίὰ (οαϊοο5 βερίθμι. ΠΙμά, εἶτα ἐποίησε φῶς, ἀε65|- 

ἀογαΐαν ἴῃ δα 115. Μοχ οαϊιο Β451}. οατὰ Βοά!]. εἱ 

οασῃ Ὀ]ατθιι5. 81115 Νῖ55. ποοστάσσει. Νοο ἴτὰ τηα]ΐο 

Ροβὲ γόοοὺ ἀποῤῥήτου, αγοασὶ, ᾿π6Πρ1ὲ ΒΑΒ,]Π1τι5  ευ- 

Ρ 

Ε 

οἰκείας καὶ προσφυεῖς ἑχάστου σημασίας ἐχλεγόμενος 
ἐξαγγέλλει; εἶτα τῇ ὑπηρεσίᾳ τῶν φωνητικῶν ὀργά- 

νων παραδοὺς τὰ νοηθέντα, οὕτω διὰ τῆς τοῦ ἀέρος 

τυπώσεως, χατὰ τὴν ἔναρθρον τῆς φωνῆς χίνησιν, 

ἐν τῷ χρυπτῷ νόημα " σαφηνίζει; Καὶ πῶς οὗ μυ- 

θῶδες τῆς τοιαύτης περιόδου λέγειν τὸν Θεὸν χρή- 
ζειν πρὸς τὴν τῶν νοηθέντων δήλωσιν; Ἢ εὖσε- 

δέστερον λέγειν, ὅτι τὸ “ θεῖον βούλημα καὶ ἣ πρώ- 

τὴ ὁρμὴ τοῦ νοεροῦ χινήματος, τοῦτο Λόγος ἐστὶ 

τοῦ Θεοῦ; Σχηματίζει δὲ αὐτὸν διεξοδικῶς ἣ Γραφὴ, 

ἵνα δείξῃ ὅτι οὐχὶ γενέσθαι μόνον ἐδουλήθη τὴν χτί-- 

σὸς ἀλλὰ χαὶ διά τινος συνεργοῦ παραχθῆναι 

ταύτην εἷς γέννησιν. ᾿Εδύνατο γὰρ» ὡς ἐξ ἀρχῆς 

εἶπε, περὶ πάντων ἐπεξελθεῖν, ε ἀρχῇ ἐποίησεν 

ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γὴν “Ἔα Ἐποίησε 

φῶς" εἶτα, ̓ Εποίησε τὸ δε δ᾽ τν νῦν δὲ τὸν Θεὸν 
προστάττοντα χαὶ διαλεγόμενον εἰσάγουθα, τὸν ᾧ 
προστάσσει χαὶ ᾧ διαλέγεται κατὰ τὸ σιωπώμενον 

ὑποφαίνει, οὐ βασκαίνουσα ἦμν τῆς ἡνώσεως » ἀλλ᾽ 

ἐχχαίουσα ἡμᾶς πρὸς τὸν πόθον, δι’ ὧν ἴχνη τινὰ 

καὶ ἐμφάσεις ὑποῤάλλει τοῦ ἀποῤῥήτου. Τὸ γὰρ 

πόνῳ χτηθὲν, περιχαρῶς ὑπεδέχθη χαὶ φιλοπόνως 

διεφυλάχθη᾽ ὧν μέντοι πρόχειρος ὃ πορισμὸς, τού- 
τῶν ἣ χτῆσις εὐχαταφρόνητος. Διὰ τοῦτο ὁδῷ τινι 

χαὶ τάξει ἡμᾶς εἰς τὴν περὶ τοῦ Μονογενοῦς ἔννοιαν 
“προσόιό ζει. ἱκαίτοιηε τοῦ ἐν φωνὴ λόγου οὐδὲ οὕ- 

τως ἦν χρεία τῇ ἀσωμάτῳ φύσει, αὐτῶν τῶν νοη- 

θέντων μεταδίδοσθαι δυναμένων τῷ συνεργοῦντι. 

Ὥστε τίς χρεία λόγου τοῖς δυναμένοις ἐξ αὐτοῦ τοῦ 
γοήματος χοινωνεῖν ἀλλήλοις τῶν βουλευμάτων ; 
Φωνὴ μὲν γὰρ δι’ ἀχοὴν, καὶ ἀκοὴ φωνῆς ἕνεχεν. 
Ὅπου δὲ οὐχ ἀὴρ, οὐχὶ γλῶσσα, οὐχὶ οὖς, οὐ 

πόρος σχολιὸς ἐπὶ τὴν ἐν τῇ χεφαλῇ συναίσθησιν 

ἀναφέρων τοὺς ψόφους, ἐχεῖ οὐδὲ ῥημάτων χρεία, 

ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῶν, ὡς ἦ ἂν εἴποι τις, τῶν ἐν χαρδίᾳ 

νοημάτων τοῦ θελήματος ἣ μετάδοσις. Ὅπερ οὖν 

ἔφην, ὥστε διαναστῆναι τὸν νοῦν ἡμῶν πρὸς τὴν 
ἔρευναν τοῦ προσώπου πρὸς ὃν οἵ λόγοι, σοφῶς 
χαὶ ἐντέχνως τὸ σχῆμα τοῦτο τῆς διαλέκτου πα-- 

ρείληπται. 

ἕ 
Δεύτερόν ἐστιν ἐξετάσαι, εἰ ἕτερον παρὰ τὸν ἐν 
- ᾿ ω 

ἀρχῇ πεποιημένον οὐρανὸν τὸ στερέωμα τοῦτο, ὃ 

Βαμ, {πᾶ58] Ποῖ5 οὰ ὕευθὸ ἴπ οοπάοπο πλπηο 

[αϊδβοῖ οΟ]]ο αι 8. 

ὁ Ἄδερ. ΡῬυίπητιβ οαπὰ (010. ρυΐπιο προδιθάζει. 

Γ 510 βερίεπι Ν58. ΕΜ1ΠῚ ὡς ἂν εἴπῃ. ΠΡ δ Πορὶϊ 

Ῥυΐπιιιβ, ἰογ πι5, «πανί οἱ φαϊηίι5 ἐν καρδίᾳ. ἘΔΙΗ 

οἴαπλ ΔΙ Φαῖθιι5. ΝΙ55. τῶν ἐγχαρδίων. Ἀδρ. 5οχέτι5 τῶν 

ἐγκαρδίων θελημάτων. 



ΙΝ 

χαὶ αὐτὸ ἐπεχλήθη οὐρανὸς, καὶ εἰ ὅλως οὐρανοὶ δύο" 
ΠῚ ε εἰ ὶ ΕἸ Ὁ Ῥ Ν ἀν ς Γ Ξ.λ 3....Ὁ 

ὅπερ οἵ τὰ περὶ οὐρανοῦ " φιλοσοφήσαντες ἕλοιντ᾽ ἂν 
ΝῚ 

μᾶλλον τὰς γλώσσας προέσθαι, ἢ ὡς ἀληθὲς παρα- 
δέξασθαι. “ἕνα γὰρ ὑποτίθενται οὐρανὸν, χαὶ οὐχ 
ἔχειν αὐτῷ φύσιν, δεύτερον, ἢ τρίτον, ἢ πολλοστὸν 

-Ὁ ο , 

προσγενέσθαι, πάσης τῆς οὐσίας τοῦ οὐρανίου σώμα- 
τος εἰς τὴν τοῦ ἑνὸς σύστασιν ἀπαναλωθείσης, ὡς οἴον- 

ται. Ἕν γάρ ἔφασι τὸ χυχλοφοριχὸν σῶμα ᾿ ρν ῬῸρ τῶν 
-Ὁ ων ᾿ [ " ͵ὔ -Ὁ- ῦτο πεπερασμένον" ὅπερ εἰ συναπήρτισται τῷ 

Ὁ } , " ͵ πρώτῳ οὐρανῷ, μηδὲν ὑπολείπεσθαι πρὸς δευτέρου 
ἢ τρίτου γένεσιν. Ταῦτα μὲν οὖν οἱ ὕλην ἀγέννητον 

7 .- ΩΣ ΩΣ 

ἐπεισάγοντες τῷ δημιουργῷ φαντάζονται, ἐχ τῆς 
, ᾽; ᾿ Ν᾿ 6.5 » ἈΝ ΠΕ 

πρώτης μυθοποιίας πρὸς τὸ ἀκόλουθον ψεῦδος ἃ ὕπο- 

φερόμενοι" ἡμεῖς δὲ ἀξιοῦμεν τοὺς τῶν Ἑλλήνων 
᾿ λ φ σοφοὺς, μὴ πρότερον ἥμδιςς χαταχλευάζειν πρὶν τὰ 

πρὸς ἀλλήλους διάθωνται. Εἰσὶ γὰρ ἐν αὐτοῖς οἵ 

χαὶ 

ἀπείρους οὐρανοὺς χαὶ χόσμους εἶναί φασιν; ὧν 

ὅταν ἀπελέγξωσιν τὸ ἀπίθανον οἱ ἐμόριθεστέραις 

ταῖς ἀποδείξεσι χρώμενοι »ν χαὶ ταῖς γεωμετριχαῖς 

ἀνάγκαις συστήσωσι μὴ ἔχειν φύσιν ἄλλον οὐρανὸν 

γενέσθαι παρὰ τὸν ἕνα, " τότε καὶ μᾶλλον χαταγε- 
λασόμεθα τῆς γραμμικῆς καὶ ἐντέχνου αὐτῶν φλυα- 
ρίας, εἴπερ δρῶντες πομφόλυγας διὰ τῆς ὁμοίας 

αἰτίας γἱνομένας μκίαν τε καὶ πολλὰς, εἶτα ῥμφιθαλε 

λουσι περὶ οὐρανῶν πλειόνων, εἰ τς αὐτοὺς ἣ 

δημιουργιχὴ δύναμις παραγαγεῖν εἷς τὸ εἶναι. Ὧν 

τὴν ἰσχὺν καὶ τὸ μέγεθος οὐδὲν ἡγούμεθα διαφέρειν 

τῆς χοίλης νοτίδος τῆς ὑπερφυσωμένης ἐν τοῖς 

χρουνοῖς, ὅταν πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τῆς τοῦ Θεοῦ 

δυνάμεως ἀπούλέψωμεν. “Ὥστε χαταγέλαστος “ αὖ- 

τοῖς ὃ τοῦ ἀδυνάτου λόγος. Ἡμεῖς δὲ τοσοῦτον ἀπέχο- 

μεν τῷ δευτέρῳ ὁ ἜΠΕΣΕ: ὥστε χαὶ τὸν τρίτον ἐπιζη- 

τοῦμεν, οὗ τῆς θέας δὲ τοῦνιθος Παῦλος ἠξιώθη. 

Ὃ δὲ ψαλμὸς ὀνομάζων οὐρανοὺς οὐρανῶν, καὶ 

πλειόνων ἥμῖν ἔννοιαν ἐνεποίησε. Οὐ δήπου δὲ ταῦτα 
παραδοξότερα τῶν ἑπτὰ χύχλων, χαθ᾽ ὧν οἵ ἑπτὰ 

ἀστέρες σχεδὸν παρὰ πάντων συμφώνως ὃμολο-- 

γοῦνται φέρεσθαι, οὺς καὶ ἐνηρμόσθαι φασὶν ἑτέρῳ 

τὸν ἕτερον, χατὰ τὴν εἰχόνα τῶν χάδων τῶν εἰς ἀλ- 

λήλους ἐμδεθηκότων. Τούτους δὲ τὴν ἐναντίαν τῷ 

παντὶ “ φερομένους, περισχιζομένου τοῦ αἰθέρος 

ΟἿ 

Τριάοιη. (001}». ῥυΐπητι 

85. (ΟἹ. ρῬυΐπηιιβ φιλοσοφοῦντες. δέαιγη" ΠΟΙ͂]. 

4115 ἄποθιι5 Νί585. ὡς ἀληθῶς. 

ὑποδέξασθαι. 

π᾿ ΝΟΠΉ1111 Νῖ55. φησί. 

4. 01}. βεοιηάτιβ ἐπιφερόμενοι, ἸΡΙάοτη Ἀθρ, Ρυῖ- 

γτ18 τῶν ξλλήνων παῖδας, Ογεροογιν }ιι6 05. 

» 51. ΜΙ85. σλπ}11. Τ)οοβῦ καί ἴῃ θά 115. δι πς (ο- 

ἄϊοθ5 ἄπο τῆς γραμματικῆς καί. 

9 (010. ῥυΐμητιβ αὐτῶν. ἘΠ οἴιπῖ τιϊοσαο (οἰ8]. οἱ 
οὕαμη 1115 τ} {15 αὐτοῖς. Ηαπα πλυ]ΐο ροβὲ θ]1ο 651]. 

ΤΟΝ. 1- 

ΠΕΧΛΈΜΕΒΟΝ 

Β 

α 

ΗΟΜΠΠ,. ΠΙ. Ὁ: 

ΡΥΪποῖρῖο [δοΐαμι {πορὰῦ : ααοά Ἰρϑίιηι ᾿άθηι 

ΔΡΡΘΙΠδέτιη 511 Θϑο τη 7. Ὑ6] 5. τ ΡΠ ἀ110 ΟἸΏΠΙΠΟ 
51Πη| 6861}. 564 41 46 οθῖο ἀἰββουιιθρο ΡΙΗΠ]ΟΒΟΡΉΙ, 

ΔΙΏΙΓΘΥΘ ΠΠΠρτιὰ5 5185 ΤηΔ]}1Πἴν {πᾺΠἢ 14 οδὰ νε- 

γα Δαπηονο. Ῥοπιιηΐ ΘΠ ΟΦΟ]ΤΠΠῚ ὉΠΠῚ1ΠῚ 6556» 

ΠΘΟ 6]15 6556 ΠΑΓΠγ 86 5). 11 ΘΘοιΠτιη1., ἀπ [6  ΠΠ|Π}. 

αὐ Π.] ΠΡΊΘΧ οἱ ἀοοθάδε, οὐ, τὶ ραΐαηΐ, τοΐα 

ΟΕ 65115 ΘΟ ΡΟΥΪ5. δι ϑιδητα ἃ τπ]οῖ πη] ΘΟ 511- 

{πϑηά πη {θυ σοπϑατηΐα. ἘΠ ΘΠ ΠῚ ΘΟΥΡΊΙ5 1Π ΟἹ"-- 

61 ΟἸΓΟΙ ΠΟ Τ11, τιητι1} 6556 ἁἰπιηΐ, πιάσαι ἢ 1-- 

[ἀπ 6556 : {π|04 58Π6 51 ΟΠΊΠΙΠΟ ᾿Π51Π πη} εϑὲ δὰ 

ῬΥΪΠλτ τ ΟϑοἸτιπ ΘΟ ΠΟΙ ΘΠ τι, ΘΟ ΠΒΘ ΠΙΘη5 {πουὶξ 
τὶ Π1Π1] 7τὰ δὰ 5ΘοΌ Πα] νε] [ΟΡ ΘΟ ΠΘΡΔΙΙΟΠΘΙῺΩ 

ΒΌΡ ΘΙ βιε. φο αιάθιῃ Ππρτπὲ, πὶ ΟρΡΙΠ οἱ Ἰηρθηϊ-- 
ἴδ} ΠγΔ ΘΓ ΙΔ ΠῚ 511 11 Π|5 Γᾶ πὶ, 6Χ ΠΟ ὈΥΠ1Ο ΘΟΠ-- 

Π]ΘηἴΟ [α!υ]οϑο δα βιιθθθπιθη5 τηθηἠδοῖπηι 4[6-- 

ΙΔ} 51 : ΠΟΒ γ6ΓῸ ΟΥ̓ ΘΟΟΥΙΠῚ 58] ΘΠἴ65 ΓΟΘΔΏ}115) τοῦ 

ΠΘ ὈΓΠΠ5 ΠΟ5 ΣΡ ἀθαηΐ, Π8Π| 1ΠῖοΡ 5868 ΟΠ Π6- 

γηΐ. διηΐ ΘΠ] ἸΠΙΘΓ 0505, {|| 686105 οἵ Πρ Π 405 

αἰπιηῦ 6586 ἸΠΠΠΙἴῸ5 : ΖΠΟΡΙΙΠῚ οἴ ΠΟ ρ 85 γ6- 

ἀδνραογίης 11, 401 ἀΥΡΌ ἢ 15. αἰπηΐαν σΡΑΥ]Ο71-- 

Ἰ»115, αἴαιιθ βϑοῃηθ 15 Ἀθη ϑ γα ΠΟΙ τι5 ὈΓΟ]8-- 
ψουηἰ 14 ΠαΐτιΡδ6 ΓΘρΡΌΡΠ ΓΘ, τὶ οϑοτιπ [πιὰ ΡΓ8-- 

ἴ6Γ πιπῖπη ἢδΐ : [ΠΟ ΘΟ ΠΠΠΟΔΓῸ5 ΡΠ ΠΟΙΆ] τι6 

Παρὰ5 ΘΔ} πη οὶ5 ἀθυ! ἀθ Ἰτητι5. ΘΙ ΦαΙ θη εἴϑὶ Ὁ} 
51 Π}116Π} σατ58 } ΠΟΙῚ νἹ θη 5108 τΠΠ8 1, 5106 Π111]-- 

ἰδ5. θ0185.,. ὨΪΠΙ]ΠΟΠΛἾ Πτι5 6. οϑΙ Οσ 1 Π} στ} Π{π|4 1116 

ἀπθιαπ, ἃη ρῬοιοθϑίαβ οἰ δου ΙΧ 605 ἴῃ ᾿ποθ Θθ 6 

Ῥούποεε. ΟἸοσττ ΤΌ Π 86 ΤΡ ΉΪΠἀΙΠΘΙῚ 5. ΟἸΠ1Ὶ 

Δ ἀἰνίπεθ Ροΐθη 1286. ̓  δοίη 81 ΓΘΒΡΙΟΙΠΏΤΙ5., ἃ} 

80 διπηονθ ΘΟποᾶνο 48] ἴῃ ὉΠ. 15. 58 Π ΘΠ ΕΠ τι5 
1 ἐππΠ]6 5011, Π11}1] ΑἸ γΘ ρα! άτητι5. Οτιαρα 14 ΠΘΓῚ 

ΠΟῚ ΡΟ556 τἱἀϊοπ]6 ἀἸοιιηΐ. 5864 ἰα πίττῃ ἃ]68ῖ 9. πὶ 

ΠῸ5 46 δ]ίθυο οϑοΐο ἀπ] ΐθιητι5 , ταὶ δἰ] 8 1} ἴθ  ΠΠΠ11}} Ρ]ατος φαῖ!. 

οὔ] 15 ἀβρθοῖτι μϑαίτιϑ Ῥάι]τ5. αἸρηαἴτ5 θϑὲ, ᾿Πα61-- 5: (ον, 12. 

ΤάΠητι5. ῬΘΑ]Πητ15 Δτι 6} απ ΠΟΙ Π αἱ Ο66105 σ8610-- ἜΝ τ48. 

ΠῚ, ὈΙ ΕΣ Ίπιτὴ δἰ πὶ ἔτ} ΠΟΡῚ5 που τη. ΝΘ τι8 ή. 

γ6ΙῸ 86 βἰπροπάᾶ διιηΐ τηΔρ᾽5., “ΠῚ ϑθρίθ 

ΟἸΡΟᾺΠ : 1π ΠΖΌΠΡτ5 5[6}185 ΘῸ ΘΙ [ὉΥΡῚ ΟἸΠΠ65 ΠΠῸ 

θυ οοηϑοηϑιι οοηἰίθηία" : {π|05 ΘΔ ΠῚ Δ] ΓΘ. ἸΠΠῚ 

ΔΙΓΟΡῚ, ᾿ἸΠϑίδυ ΘΔ ΟΥΙΠ. 1Π 58. ΤΏ 110 ἸΠΒΘΓΓΟΙ ΠῚ, 

οὐ ἄδοομι 85. ἀπιστεῖν ὅτι. χαὶ τόν. Εδι]ο ῬΑΙ5. 

ὥστε καὶ τόν. 

ἃ ((οὔϊοοβ5 ἰτδβ ὃ μακάριος ἀπόστολος Παῦλος. ἘΔ 

οὐχῃ (01}. ῥυῖππο ὁ μακάριος Παῦλος. 1,656 Τλιιοδοιιη, 
ἄς οαὐϊουιηλ πιιποτο. [ΡΙ6πὶ (010. ββοιπάιϊι ὁ δὲ 

ψαλμῳδός. ΑἸΙψαδηΐο ροϑβὲ 56Χ Μ88. οὐ δήπου δὲ ταῦτα. 

ἘΠῚ οὐ δήποτε δέ. 

6 (01. Ῥυΐπητιβ οατη Ἀθ6. βοχίο περιφερομιένους. δ1ἀ- 

{ἰπὰ Δῖ55. ποϑβίσὶ Ρ]ΥΊ 46 οπλπ 65 οπὶ ΒΟΩ]. εὔηχόν τινα!" 

ἘΔ πο Ῥανῖβ. ἔνηχόν τινα, ποη ἴα τοοίο. 



91 5. ΒΑΘ ΘΕΒΑΒΚΕΙΞ ΘΑΡΡΑΌΡΟΟ. 

ἃρίαϊοϑ 6856 αϑίγιπιηῖ. Οὐἦπ οτίαιῃ ἤΌϑοθ οἰγοι]ο 5 

σΟΠΙΓΑΓΪΟ ππϊνουβὶ πη αὶ οἰγϑαι ΔΌγΘρίοΟΒ5 », αΠ{{|580 

Δ ᾿ρ515 δι ῃθυθ, βυίπιηι {θη δηλ ἃ0 ΘΟ ΠΟΙ ΠΠΊΙΠῚ 
ϑοπι οοπίοηπάππε γοάάογθ, δάθο ἂξΐ πηθ] 188 

δια αν ταΐθΠ) ΟΠΊΠΘΠῚ ΘΧϑιρογοῖ. Ποῖ π 46 οἰπὶ 1} 4αὶ 
τα] ϊα ἀϊοιιπ , 56 Πϑῖ111Π} Π6ΠΊ ἃ6 ᾿αϑἐΠ1 ΟΠ] π1ΠῈ ΓΟ-- 

ϑαηῖΐαι, 414 Γεϑροηάθηϊ ὃ ΝΟῸ5 0} δὰπὶ 4 ιΔη1 1η]- 

[ἰἴ0 ΟΠ 950Π0 ΠΑΡΘΙηιι8 σΟΠϑθ  ἸΠ6 ΠῚ, πος 

οἰ ἀθΠ} 50η0 ἃ ὈΓΙΠΠΟ ΟΥ̓ ἀϑϑιιθῖοϑ, 56 η811 ἰ5[0 θ}68 
Ρουθ δ άἀϊθπαϊ Ἔχθγοϊ δ 0 Π 6 ὈΥΙΨΔΙῚ ; ΡΟΥΙπ 48 
δἴχψιθ Ηὶ ΦΙΟΓ ΌΤΙ ἈΠ 65 1 Οἰ ΠΟΙ ΠΙ5 ΘΟ Ρ8}}15 ἀϑϑι τι6 
οΡιπηἀπηΐαν. Οπογτπὶ σοπἰπΐαγθ σαν] ΠΟ ΠΟ ΠῚ 

δο [ΕΠ] αἴθπη, ἰἴα ἀρθυῦῖθ ΟΠ] Ὠ]115 6Χ ΡΥΪΠΊΟ ἀπ {πὶ 

56 ΡΓΟΔθηΐθΠΊ, ΥἹΡῚ ΠΟΙ 6ϑἴ, 41] διὰ ῬΡΑΡΟΘΙ6 βοϊδὲ 
το ρουΐ, απὶ δι ἀἸθητῖπιπι ᾿π|6]}Πσϑηεῖαπι οΟΠ]θοῖοξ, 
γογιπὶ δχίθυ δ δχίθυ 5 ΓΟ] Θπίθϑ, ΠῸ5 δά θο- 
οἰ οβι αϑιϊοιιη ΓΟΥΘΥ ΓΙ ΠῚ. 56 ΠΠΟΠΘΠΊ. ὨΙΟΠΠὶ οϑὲ 

σι ὰγ ἃ 4 υβάδηη., 4 ΠΟΘ. ῬΥΘΘΟΟΘΘΘΓῸ 7, ΠῸΠ 
ΒΘΟΙ ΠΑ 025}1 σΘ ΠΟΥ ΠΟ ΠΘΠ) ΠᾶΠΟ 6556, 564 δϊη- 
ῬΠΙΟΓΘΠῚ ῬΡΊΟΥῚ5 ΘΧΡΙ ΠΑ ΠΟΠΘΠΙ : ργορίθγοα αποά 
1Π|16 6611. δὲ του γε οὐρα ο ἴῃ Βα πη πιὰ ἐγ τπν, ἢϊο 

νΘΙῸ ϑουϊρίαγα πηοάαπι 410 βιπρσι]α ἰδοία ϑιπὶ, 
δοσαγαῖτι5. ΠΟΡῚ5. δὲ ρουίθοιιτιϑ Θχροηϊ. ΝῸ5 δὰ- 
το πὶ. σαπ οἱ Ποιηθη αἰϊιά δὲ πππιητι5 ΘΘο Πάϊ ος} 1 

ῬΙΟΡ Ια πὶ {γα πιπὶ 511, ἀἸοίτηιιβ μοο δ τιμὴ ἃ} 60 

«ποἀ ἴῃ Ρυϊποῖρῖο οοπάϊξιμη [πὲ ΑἸ 6556 : 51- 
«461 5011 610 ΥὙ]5 οϑὺ Παίαν8θ, ἃ ὈΓΘΘΟΙρΡΊΙΔΠΙ πΠ1-- 
ὙΘΙ50 αἰογε σοιητη Πα [6Π}. 

ἡ. Επ αἰχῖς 7 δι : Τῖαΐ Πρ ππατιθτιίμτη ἵτὶ τη 6-- 

αϊο ἀφιιαθ, οἱ οἱϊ εἰ θγΤιθη5 ἱτιΐοι' ἀηιίάτη, δὲ 

ἀφιίαηι. Ετ {δοῖϊ 1 θιι5 {τ πιατηοτείτεπα : θὲ εἰϊν εξ 
Ποῖις ἱπίθι' ἀφιίατη τι τ αἱ 51ιἶ Πττπατηθτιῖο,, θὲ 

ἐπι" ἀιίατι {τι ΘΓ αΐ δι ρ 6. Πγπιαπιθηίπιπ. 564 

ἀηΐθα {π|8}Π} 50. ΡΠ} 86 56 ΘΠ ΕΑ ΠῚ αἰ τ Πσάτητι5, 1ά 
4ποἀ ἃ} 4118 ΟὈ])] οἶα», ἀἰϑβϑοίνθγα Θηϊΐαηλαν. ῬοΥ- 
οοΟΠίδηἴα" ΘΗΪΠῚ ΠΟ5; 51 5ΡΠ186 7816 ϑϑὲ ἢν Ἰ]δι θη ἰ 
ΘΟΡΡιι5, αὐ ᾿ρ5ὶ ἐδθϑίδῃ τ} ΟΟῸ]], 51 1146 ἀατιὰ ἀ1Ὲ- 
Ππορθ, οἱ 6 ΒΌΡΟΡ 15 “πα Ζ ν  γϑιτη ἀΠ| 40] 5ο]θαΐ, 
“4αοΠΊ040 ροϊοτῖξ πὶ ΘΊΡθα ἢ Π Δ. 6 ΠῚ ΟἸγοιη6- 
γϑηϊα ΚΠ που] ὃ Οὐ! ἀπάτῃ ἃ ΠΟΟ ΓΕΘρΡΟ ΘΙ πλ1ι5 9 

Τῃ ὈΥ]η115 Τα! 6 πὶ, {αοα δἰ ηη51 αι ἀρίδγη ἃ πο- 

Ῥὶ5 τοϊππάπμμ σΟΠϑρ  οἰαίαν 5ΘΟ Πα 1} ἸΠίθΘ Δ ΠῚ 
οοηγνοθχιταΐθῃ]., ΠΟ] ΔΠῚ ΠΘΟΘ586 51} θχίθγηᾶ 

δἰϊατὰ ΘῈ ρ ΓΕ οΙΘ δά 5ρῃεθυδ τηοάππ ΘΟὨ ΘΟ πη 

[αἴ556, δαΐ τοῖα ΠΏ 6556 Ρου[θοίθ του Δ [116., ἃ0 Ρ]ΔΠ6 

Γ δῖ. (οάοχ (οπιθεῖ. οὰπὶ 41115. ὑγὰ5. Νῖ55. ἘΔΤΕ 
εἴ ΟΟἹΡ. ρῬυϊτηιιβ ὑποστρέψωμεν. Ἀοβ. «αϊπΐι5. ὑποστέ- 

φωμιεν. ΑἸΙφαπΐο ροϑβὲ (010. ῥυΐϊπηαβ παραδίδοσθαι. 
ϑιαῦπι Οοάοχ Ἰάσθηι ἐνταῦθα δὲ ἐπεοναστιχώτερον, 

5 Τία Μ85. ρί υατεβ. Πεοβί χαΐ ἴῃ βα 115. 
᾿ 510 Μί55. Ῥ]θυι{τι6 ΟΠΊΠ 65 ΟΠ 880 1Ὸ ἰοχέι. Ηξος 

25 

ἈΠΟΗΙΕΡ. 

αὐτοῖς , εὔηχόν τινα χαὶ ἐναρμόνιον ἀποδιδόναι φθόγ- 
γον, ὥστε πᾶσαν τὴν ἐν μελῳϑίαις ἡδονὴν ὕπερ- 

Ὁ ῥάλλειν. 
’ Ὁ ,ὔ Ὁ» ἰὼ 

πίστιν οἱ ταῦτα λέγοντες ἀπαιτῶνται, τί φασιν; 

Εἶτα ἐπειδὰν τὴν διὰ τῆς αἰσθήσεως 

Ὅτι διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς συνήθειαν πρὸς τὸν ψόφον 

ἐκ πρώτης γενέσεως συνεθισθέντες αὐτῷ, ἐκ πολλῆς 

τῆς περὶ τὸ ἀχούειν μελέτης τὴν αἴσθησιν ἀφῃρή- 

μεθα" ὥσπερ οἵ ἐν τοῖς χαλκείοις συνεχῶς τὰ ὦτα 

ξρταλρουόμενοι, Ὧν τὸ σεσοφισμένον χαὶ σαθρὸν 

διελέγχειν, οὕτως ἐναργῶς ἐκ πρώτης ἀχοὴς πᾶσι 

χαταφαινόμενον, οὐχ ἔστιν ἀνδρὸς οὔτε χρόνου εἰδό- 

τος ψειξεεβαι » οὔτε τῆς συνέσεως τῶν ἀχουόντων 

στοχαζομένου. ᾿Αλλὰ τὰ τῶν ἔξωθεν τοῖς ἔξω κατα- 

λιπόντες ἡμεῖς ἐπὶ τὸν ἐχχλησιαστιχὸν τὸ 

Ε μὲν λόγον. Εἴρηται μὲν οὖν τισι τῶν πρὸ ἡμῶν, 

μὴ δευτέρου οὐρανοῦ γένεσιν εἶναι ταύτην, ἀλλ᾽ 

ὑποστρέφο- 

ἐπεξήγησιν τοῦ προτέρου, διὰ τὸ ἐκεῖ μὲν ἐν χεφα- 
λαίῳ παραδεδόσθαι οὐρανοῦ καὶ γῆἧς ποίησιν, ἐν- 

ἔων ἈΦ». , Ἁ , "Δ [τ ταῦθα δὲ ἐπεξεργαστιχώτερον τὸν τρόπον χαθ᾽ ὃν ἕχα- 

στον γέγονε τὴν Γραφὴν ἡμῖν παραδιδόναι. Ἡμεῖς 
μου ἐ [ [4 τι ὃ ἣν Ἢ [ Ἁ ,ὔ δέ φαμεν, ὅτι ὃ ἐπειδὴ χαὶ ὄνομα ἕτερον χαὶ χρεία 

ἰδιάζουσα τοῦ δευτέρου οὐρανοῦ παραδέδοται, ἑ ἕτε- 

ρὅς ἐστι παρὰ τὸν ἐν ἀρχῇ πεποιημένον οὗτος, 

στερεωτέρας φύσεως, χαὶ χρείαν ἐξαίρετον τῷ παντὶ 

παρεχόμενος. 

Καὶ εἶπεν ὁ Θεός: γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ 
Ὑ 

Ἃ τοῦ ὕδατος, καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος 
᾿Ὶ γος Ἁ 

χαὶ ὕδατος. Καὶ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸ στερέωμα ᾿ χαὶ 

διεχώρισεν ὃ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος ὃ ἦν ὕπο- 

χάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ 

ἐπάνω τοῦ στερεώματος. Καὶ πρό γε τοῦ ἅψασθαι 

τῆς διανοίας τῶν γεγραμμένων, πειραθῶμεν τὸ παρὰ 
-Ὁ “Ὁ Ρ] , Ὁ 3 Ὁ Ν 

τῶν ἄλλων ἀντεπαγόμενον διαλῦσαι. ᾿Ερωτῶσι γὰρ 
τῶ κ Α ΡΞ "ὦ 

ἡμᾶς, εἰ σφαιρικὸν μὲν τὸ σῶμα τοῦ στερεώματος, 
» Ἂ 

ὡς ἣ ὄψις δηλοῖ, ῥυτὸν δὲ τὸ ὕδωρ καὶ περιολι- 
ἃ αν μῈ ΜΝ. 5... ἡ Α΄. Ἅ, ἐξα τὰ 

σθαῖνον τοῖς ὑψηλοῖς, πῶς" ἂν ἐδυνήθη ἐπὶ τῆς κυρτῆς 

περιφερείας τοῦ στερεώματος ἱδρυνθῆναι; Τί δὴ 
Α τὭ “τ σ 

πρὸς τοῦτο ἐροῦμεν: Ὅτι μάλιστα μὲν οὖχ εἴ τι 
πρὸς ἡμᾶς χυχλοτερὲς δρᾶται χατὰ τὴν ἔνδον χοι- 

, - ἜΛΙ͂Ν ὁ ὶ Α Ε «3 ΄ 
λότητα, τοῦτο ἀνάγχη χαὶ τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν 

σφαιριχῶς ἀπηρτίσθαι, καὶ ὅλον ἀκριδῶς ἔντορνον 

εἶναι καὶ λείως περιηγμένον “ ὅπου γε δρῶμεν τῶν 

γοῖρα, χαὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος, 
ἀεβι ἀογαπίιν ἴῃ σα] σαί]. 

»ΈἜΘρ. Ῥυίπηιβ πῶς ἂν δυνηθείη, Ἀερ. βοκίας ἂν ἠδὺ- 
νήθη. 

“ ΟΟ]}. ῥυίπηιιβ ἔξωθεν περιφέρειαν, Ἔχέογπάπε οἱν- 
οι [δ᾽ Ἔγείϊαηι. 



ΙΝ ΗΠΕΧΑΈΕΈΜΕΚΟΝ ΠΗΟΜΠ]. ΙΗ. 90 

δὲ φαααθ τον οἰρουμμποῖαπι : ἀυδπάοασυϊάθηι 

Ιαρί θα Βαϊ πθουιμη ἰθοΐα, οἱ ΘοΠπιπὶ 1ἢ ΔΠΕΡῚ 5Ρ6- 

εἶθιι ςοἰβοαίαγτιπὶ δυο ίτπιγ5 νἀ θιηι85 ; 4118 Πἰοθὲ 

ἴῃ ϑϑπη οἴου [ΟΡ Δ ΠῚ Ἔχ ΡᾶυΘ πίθου ηὶ δϑρθοίτιϑ 

οἰγοι πη ἀπο πίτιν, 580 06 ἴΑΠΊΘῊ ἴπ ΒΡ υΊΟΥ θι15 ἰθοἷϊ 

αν θιι5. Ιθνθιὰ ἃο ΡΙαπαμπι Παροπὶ ΘῈ ΡΘΡ ΠΟΙ ΘΙ. 

Νάτο ἰρίταν Π}5 τοὶ συ [λοθϑϑαπὲ ΠΟρΡΌΙἃ 510] 

1ρ515, πϑάῖιθ ποὶ5 Ἔχ ρθδηΐ, φαδϑὶ Δαδπι ἰΠ 511- 

ΡΘΓΠἶ5. ρΑΥΠ] 15. ἀθιπογα ΠΟ ψα]θάμηιι5. ΟΟπ56- 

4{|6Π8 δυιΐθ πὶ [ΠΟΙ ἀἸοΘγ6, 428 οἷἵ παίαγα ἢ ηᾶ-- 

Ἰηθηϊ, δὲ ΟΡ 4πᾶπη Οαιιϑᾶπι 7.858 511 Ἰηθάϊιπὶ 

“αοπιάδηι ἰπῖθυ ἁσίαμῃ Ἰοοαπη. ΟΡΠΠΟΓΟ. Βοίοῖ 

Βουῖρίαγα ἴῃ 115 ΓΈ Ρι15 488 ΤΟΡΟΓΘ 80 ὙἹΡΊΡιΙ5 ΡΓθ- 

ΡΟΙΙΘηῖ, ΠοπΊθη ἢγ ΤΠ ΔΤΏΘ ΠΤ Ὀβιγραγα : ψο]αΐ οὐ] 

ἀἰεῖε : Τοοηιίτιιις. Πγπιαπιθτυΐτιτην, πιθιιτη.,. δὲ τϑ[ιι- ἀτι 17. 

δέτπιπι πιθιπι ; εἴ, Ἐρο οοπβγπιανὶ οοἰιιηυτια5 675; Ῥεῖ. γί. 

δὲ ΠΠπά : Γαιάαίε διηὶ ἐπὶ {ΠΡ πιατηθτιίο οἰτίτιῖ5 ἡ. καί. 

.- ᾿ Ὁ ᾽ 
τε λουτρῶν τοὺς λιθίνους ὀρόφους, καὶ τὰς τῶν ἀν - 

δῷ 5» ὃ Ζ Ἁ Ἃ Ν τρωδῶν οἰκοδομημάτων χατασχευὰς, ἃ χατὰ τὴν 
“ “ ΄ 

ἔνδον ὄψιν εἰς ἡμικύχλιον σχῆμα περιηγμένα, ἐν 
» Ε τ τοῖς ἄνω τοῦ ἃ τέγους ὁμαλὴν ἔχει πολλάχις τὴν 

3 ΄ σ , [τ ΄ 3 Δ ΘΕ» Ὁ ἐπιφάνειαν. “Ὥστε τούτου γε ἕνεχα μήτε αὕτοι ἐχέ- 
,ὔ » τωσαν πράγματα, μήτε ἡμῖν παρεχέτωσαν, ὡς οὗ 

4 ᾿ » - ΠΗ ΩΣ 
δυναμένοις τὸ ὕδωρ κατασχεῖν ἐν τοῖς ἄνω. Ἕξῃῆς 

3 “ἡ Ε ’ -ο 

δ᾽ ἂν εἴη λέγειν, τίς ἣ φύσις τοῦ στερεώματος; χαὶ 
Ἂ 7 - 

διὰ τίνα αἰτίαν μεσιτεύειν ἐτάχθη “ τῷ ὕδατι. Τὸ 
Ὡ- ΄ Η -κ΄χιν “ - 

τοῦ στερεώματος ὄνομα σύνηθες τῇ Γραφῇ ἐπὶ τῶν 
Ἁ - 

χατ᾽ ἰσχὺν ὑπερδαλλόντων τάσσειν ᾿ ὡς ὅταν λέγῃ ; 
͵ ᾿ νὰ δὴ ΓΙ 

Κύριος στερέωμά μου. καὶ καταφυγή μου" καὶ, ᾿Εγὼ 
- , Ἀ τω Ν Ξ 
ἐστερέωσα τοὺς στύλους αὐτῆς" χαὶ τὸ, Αἰνεῖτε αὐτὸν 

Ἶ τ ἐν στερεώματι δυνάμεως αὐτοῦ. Οἱ μὲν γὰρ ἔξωθεν 
Ἂ ,ὕ .- Σ - 

στερεὸν λέγουσι σῶμα τὸ οἷον ναστὸν καὶ πλῆρες, ὃ 
Ν ΕῚ Ν " -- τ )ὔ ΕΣ ᾿ν 

πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ μαθηματικοῦ λέγεται. ἼἼστι 
ΕΥῚ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ τ δὲ τὸ μὲν μαθηματικὸν τὸ ἐν μόναις ταῖς διαστά- ξ 

100. τ. 
πνΝ Ε - , - 

σεσι τὸ εἰναι ἔχον, ἐν τῷ πλάτει, ᾿ λέγω, χαὶ τῷ 
, ἋΣ - ἱξ Νὴ Ἀ » 

βάθει, χαὶ τῷ ὕψει " τὸ δὲ στερεὸν ὃ πρὸς τοῖς δια-- 
͵ Ἁ τ -- ἣν 

στήμασι καὶ τὴν ἀντιτυπίαν ἔχει. Τῇ δὲ Γραφῇ σύν- 

θες,, τὸ χραταιὸν καὶ ἀνένδοτον, στερέωμα λέγειν, Ἐβὲ δαΐοθπι πηδ ποιηδίϊοιιπι, {πο ἴπ 5015 ΘΟΠ 5511 υνοιναιῖ- 

ὡς καὶ ἐπὶ ἀέρος πολλάκις καταπυχνωθέντος τῇ ἀϊπηθηϑιοηίριιβ, ἱπ απ πάἀ]π6., ᾿Π4ΌδΠ, 80 ΡΓῸ- Ἂν: ὧν 

φωνῇ ταύτῃ χεχρῆσθαι' ὡς ὅταν λέγη" Ὃ στερεῶν Γαπάϊιαῖς εἱ Ἰοπρι ππάϊπθ. ΕἸσααπη δαίθιῃ ΠΠπ εϑί, 5.ὁ δυθ Ἐν 

βροντήν. Γὴν γὰρ στεῤῥότητα χαὶ ἀντιτυπίαν τοῦ ἢ “10 Ῥτροῖοι αἰ πη βίοπ65. ἀπ 1165 βἔϊαπι οἱ γα- 

πνεύματος τοῦ ἐναπολαμόανομένου ταῖς χοιλότησι Ηἶχιιβ ἰπθϑῖ. ῬΟυῸ ϑουρίαγα, σποά να] άσμη εϑὲ 

τῶν ὃ νεφῶν, καὶ διὰ τὸ βιαίως ἐχρήγνυσθαι τοὺς οἱ ἸμΉΠοΧΊ Ρ]]ς, ΒΥ Π]ΔΙΠΘΠ [Π1ΠῚ γΟΟΔΙ ΘΟΏΒΌΟΥ]Σ, 1τἴὰ 

χατὰ τὰς βροντὰς ἀποτελοῦντος ψόφους, στερέωσιν αἱ δἰϊᾶγη Δουθ πὶ γα] 46 ἀδθηβαίιπι ἀ6ϑ] 5 δ 18; 5880 6 ΟΣ 

βροντῆς ἢ Γραφὴ προσηγόρευσεν. Καὶ νῦν τοίνυν Πδο ᾿ρδ8 νοὺβ αἰδίαν, νϑὶαϊ οὐπὴ ἀἸοῈ : ΖΕ ΓΝ τι5 τ, 

͵ὔ ἊΝ ,ὔ Ὸ 

ἡγούμεθα ἐπί τινος στεῤῥδὶς φύσεως, στέγειν τοῦ 
[τ ἊΝ δὰ Ψ 

ὕδατος τὸ ὀλισθηρὸν καὶ " εὐδιάλυτον ἐξαρχούσης, 
᾿ Ἶ 7 ᾧ » 9 τὴν φωνὴν ταύτην τετάχθαι. Καὶ οὔ δήπου, ἐπειδὴ 

ἃ ΝοΠΠμΙ]]1 Ν55. τοῦ στέγους. Μοχ Μ,ϑ885. τούτου γε 

ἕνεχεν. ἘΔ πη 1ο ῬατΊ5. ἕνεχα. (0110. ρσϊπλιβ τούτων γε ἕνεχεν. 

ὁ (0]". ῥυγΐπηιιβ τὸ ὕδωρ. 

Γι. ΠΟΡῚΙ ῬΥΙΠητι5, [θυ λιι8, “αανρίιβ, {αϊηΐιι5. οἵὗ 

βοχίτϑβ οαπὶ (01Ρ. βθοπο οἵ; οἵιπὶ αἴγοχιο (151, Ἐ41- 

ἐἴο 8511. ἐν τῷ πλάτει λέγω, καὶ τῷ ὕψει, χαὶ τῷ βά- 

θει : αι ι5 σοοῖθιι5. ῬΟΓΟΟΙΘθ 65. {γ658 ἀἸΠΠ ΘΠ] 065 1η- 

16 ]Ππστιπῦτιν, Ἰαὔπιπη, Ῥτοί πα ἁτπιιη οἱ Ἰοπριπ. ἸΝ τη βάθος 

δῖος 5απηῖ νἱ θέαν ΡΓῸ μῆχος, πος 6ϑί, Ῥγοὸ Ἰοπριεπάϊπο. 

Ἐπ νεστο ἄοοοῦ Βυάξοιι, βάθος ἃ] εἰς !ηοπι ἀἸοϊ, {πὸ 

τοίονίαν δα τὸ μῆκος. Τμ6ρ6 Τ πΠοβαισιπῃ Ηδθηνιοὶ 5ί6- 
ῬΒαπὶ δα νόσοι βάθος. ἘΠ Π1ο Ῥαυΐ5. ἐν τῷ πλάτει λέγω 

χαὶ τῷ μήκει καὶ τῷ βάθει. Οριἴπιο «φαϊάδι : Ξε (οάοχ 
ἈΜ]]ὰ8. παΐο Ἰδοιϊομὶ βαβταραίαν. {Ππᾶ6 ΓΥρορταρὶ 
ῬΑΓΙ5Ι ΘΕ Π865 510 Θχοι 1556 νι θηΐαν ποῖ εχ Πα οοάϊ- 

οὕτη Νῖδ5., 56εα 46 580. Νοϊο ἔδχηδη δὸβ [γα 15 ἀσοα- 

βᾶἴο08 διιῦ {ἈΠ Δο165, Οἰαπὰ ῬῸΥ ἀβίουἸβοιηι δὸ ἰοοὶ ἀρροβὶ- 

ἴατη, Ἰδοίογο τ ΠΟΘ νἱ ἀϑαηΐαν, 58 518, ποι (οαϊ- 

οὕχῃ ἀποίογαίθ 1184 64161556. ΠΙΩ͂ απΐεια. οχμἱ [6.6 

ῃοη ἀερθιηαβ, (οάϊοομη Βοα]οἰαπιιπ Βάθοτα μήκει καὶ 

τῷ ὕψει. Θεά, π151 πὶρ πιθὰ ἈΠ ορί πο, γοχ μῆκος 

ἐἦτι5. Ἐπ᾿ χυϊάοιι ρὨΠ]ΟΒορ ποὺ σουΡι5. ἀϊοαπὶ 

βνισαπι, Παρ φαδϑὶ 501 ΠἋ6π1ὴ 688 οἴ ρίθπιιμ, αιιοά 

ἰϊα ρα ]αῖαν, τὰ ἃ πηι ΘΠ] ῖ00 ἰδ πρτυιαΐαγ. (τρια: μνα- 

ἰοπῖίγιι. ϑοιἸταΐθ πὶ δπΐτη οἴ ΓΘ Χτιπ ΒΡΙΡΙ 5.» 

4αὶϊ ἴῃ παρίαμη Πηΐθι5. ἱποίπιϑιιδ., Ὁ ν]ο] επί μ, 

δα Ρἤοπϑηι [γάρογειη ἐπ τιαπι δἀϊέ, το π σαὶ ἢγ- 

Ῥυΐπναπι ἀρροβῖτα οϑὲ δ τπδυρίποπι,, 60 ΘΟΠΒ1110, αξ 

χαοπογοίαν Ἰθοῖου ΡῈ. γοοθμ ὕψος, {π|ὰ τιδι8 οταῦ Βα- 

51Π||85., Πῖσ ᾿π|61Π151 ρ»οὔισιαζπιηι : ἀεϊπᾶς πὸ δαάδτι 

γοχ ὕψος, {πο 5ῶρ6 [δοίπιτῃ δϑί, ἴῃ ἰοχίατη Ἰργορϑιί. 

ς Μυ Μ85. νεφελῶν. Μοχ ἀπο Ῥαγῖ5. ἀποτελοῦν- 

τος, Ῥτοαυΐ οιποηδαγογαὶ Μοηϊδσαί5 εχ Απρ]οῖσ 

Μ95. ΕΠΙτο Βα511. οὐπὶ ΒΘ 5115 ρυῖπιο εὖ ἀαϊπίο οὗ οαπα 

ἄσοθιι5 (010. ᾿ϑαχαθ. οατῃ (151. πΐγοαιιθ οἵ Βοα!]. 

ἀποτελοῦντας. Τ]τοτάαα. Το. οαπὶ ἈΘΡ115. ἴουῖο οὲ 

4αυανίο οὖ οαπη 1115 ἄμπορθυβ Β6ρ5 ἀποτελουμιένους. 

Ῥεοβὶ χαί απίο διά ἴπ Μ585. ποππ}}15, (ον πάσῖτβ ἤπιπο 

Ἰοοιπι 516 ἱπίογργοίαϊιν : 0 φψιοά υἱοίθηει" Θγτετη-- 

Ραπὲ εἰγερίίιι5 ἐοτιῖίγμα εἰβϊοϊοπίε5. Ἐϊαβιαυῖα5 νοτο, 

ψία δρὶν»ζίιι5. σοποερίτι5 ἐπ παιϑίϑις, υἱοίεπίεγψια ρΓῸ-- 

γαρίμ 4161 5οπιιπι τοπϊιιμαίεπι. Ατϑ σα Ἰθοίῖο ἀπο- 

τελοῦντος σογτηδη ἐδ ἃ0 βεοπαῖΐῖπα : {αρρο τοὸχ ἀποτε- 

λοῦντος ἃ γοοοπὶ 5 ρουϊογομι πνεύματος τοίοτίαι., πῖδὶ 

ἄϊοσογο τηαυβ αὐ γα ο ΟΠ ΘΙῺ 6886. Σ 

5 Βερ. βοχίιβ ὀλισθηρὸν καὶ εὐδιάχυτον. Ταῦτα (ΟἹ. 

ῬΥπιαβ νομίζειν τοῦ ἀέρος τὴν χύσιν. 



εἰν -ὖ γα έν! 

Το πο ηἴα 

ῬΟΓμ 506 - 

ἴπῦς 

90 

λ ΓΘ} ϑουιρέιπνγα ἀρρο]] αν. Τα οἱ πο παηο 

ΨΟΘΘΙ ΡΓῸ ἤγηλὰ «πᾶ δηλ Παΐαγα {188 ΔαπΔ πὶ ἰπ-- 

ὈγΙοΔ ΠΣ ἃ. [Ἅ0116 ἀἸ5501 1} 116 Π} σΟΠΈΠΟΡῈ. ΡΟΒϑιξ, 

{5 ρας }Π 6556 ἈΡΌΙ ΓΜ]. ΝΟ Ο ὙΘΓῸ , ΠΙΙΟΠΙΔῊῚ 
{ΡΥ Δ ΠΊΘΠ ἔπη} ΘΧ ΘΟΠΊΠΙΠΙ ΔΟσΘρ ΘΟ η6. ἃ} πιὰ 

ΟΥ̓ τὴ ἰγαχ βϑο νι θῖν, ραϊαπάιτιη οϑι {Ππ|| 5111 6 

6856 τι ἃ π|5 ΘΟ ησο] αἴθ, απ [4}1 σα 48} τη δίθυ δ, 
ΟΧ Βυπηοῦο ροΡοο]αἴο Ὀυ ΠΟΙ οἱ πὶ Δοοὶ ρ᾽θηιὶ. Οτὰ- 
115 δϑὲ παίιιγα ἁτιξ ΟΡ βία }}} [ἀρ] 415, Φιθ πὶ ΟὉ ρτῶ- 

βἰ Δ [|551Π11 ΠῚ ΔΎ ΘΟΠ ΘΟ] ΟΠ ΠΟ ΠῚ γα 518} 
ἈΪΌΠΕ : δῖ 5ρθοι]αγῖ5. ἰαθ] 15, 41 ᾿πῖθν πιθία!]ὰ 

ΘΟΠΟΓΟΒΟΙζ, Ἐδι ἁπιέθηη ἢϊο ἰὰ 015 ρο! ποῖ ἀπι5, ρϑοα- 

ἸϊΑῚῚ 86 ΡαΓΙ5ϑι πιὰ ον αΐθ ἀοηδίιι5., {Ζιΐ 5ὶ ΡΓῸ 

811 ΠΔΓΠΙΓὰ 5 ΠΟΘΓΕ5. δὲ ἃ ΒΟ] τἴτπ|5. ΓΟΡΟΓία5 δϑῖ, 
ΠΟΙι6. 114 Θχθϑῖι5 ρα ΓΟ Π6., ΠΟΩτι6 {Ἰ5511}15 5656 

δα 1 ΓΘΡΙΟΡ 65 Ἰ561|6 θᾶ [65 θα ο θη ΕΠ τ1ι5 ἀἰν 5115, 
ΒΡ] ΟΠ οΡ6. ΔΟΡῚ [δ 6. 51η}1}}5 δχϑιϑιιε. ΝᾺΠ] ἰρὶταν 
Ποντι ΘΟΙ ρα ἃ Πητι5 ΠΡ Πα ΠΙΘξιη1. ῬΈΘΥ 15 ΘΠ] ΠῚ 

ἡ γιὰ οἵ 51} 011015 ΔΠΪΠῚΪ δὶ, ἴᾳ}65 (16 σφ Θϑ 115 

Πα ογο ΟΡ᾿ πίοηθ5. Νϑάι6 πηθη “Ομ μὴ οποία 

ΤΠ τ ΠΟ 15 ̓πϑιιηξ, ᾿σηὶδ 4] θη 1π [θυ Γᾶ, Θ᾽ γΟΓῸ 

ἴῃ ἃ΄πᾶ., οἵ δΧ ἃ}115 δ ΠΟ. Δ] ΓΘ ἴῃ Δ] [Θ]Ὸ ; 

Π6Ὸ τπιῦ ]]}πι1Π} δὲ Θ᾽ ΘΠ] ΘΠ ΟΡ 51} 56 η5115 σα θη- 

{ππ|π} Ῥ ΠῚ δὲ Β᾽ ΠΟΘΓΙΙΠῚ., ΟἸΏ ΠΘΠῚ 5106 ΟἸΠ Τη6- 

ἀἴο., 5ῖνθ οπὴ Ορροβιίο βοοϊθίαϊθηι θχοϊιάθηβ, 

ΠΟῚ ᾿ἄοΙΡοΟ ἤἸσο ΡῈ δι θπητι5, ΠΡ ΠΠ Δ Π]ΘΠ {111} τ ΘΟ Χ 

1ΠΠ0 5161} }1ΟἾτ1ΠῈ ΘΟΠ ΠΑΡ 5, τι ΘΧ ἢ]5 ῬΘΥΠἸΒΠ ΟΠ ΘΗ, 

“Δ Π]ἀΔΠῚ 6556 : {πᾶπαἀοφιίάθμη θάθοι ϑιιηλτι5 ἃ 
ΒΟΣΙΡ αΓα,, τιξ ΠΙΠ1] ΠΘ ΠῚ ΠΟϑίΓαθ, ῬΓΘο Θὰ {180 

ΘΟΠΟΘΒ5588 58ηἴ 5 ῬΘΥΠΉ] ΓΔ Π}115 ΘΟΠ Π] ΠΪ50]. ΝΟ ἃτι- 

ἴδῃ} πΠ6 ποὺ «π]ἀθπὶ Δ ποίαγο πη απλτι5, “ποά 

Ροβίθαιια πη Ργθοθρογαΐ ΤΠ οι5 : Κϊαΐ {Γπιαπιοτ-- 

ἔπτη ; ΤῸΝ “ἸοἰπΠ} δϑὲ β᾽η Ρ]Π1οἰΐον : ΕΓ [ἀοίπιπὶ οϑὲ 

Εν τη ητπτη ; 564, ΕἸ [δοὶϊ ])ετι5 {τπιαπιθτιίιιηι; 

οἵ ΤΌ Γ511Π : 7) ρίοτι 712 6ιι5. ΑἸ 116, 5104], δὲ σϑοοὶ, 

5|5ΡΊΟΙ6. 564] ΘΟ ι15 5 γπ|5 δῖ, ἢἶβὶ 15, σαὶ 5ρ1- 

5. ΒΑΡ ΟΕΒΑΒΕΕ 

ν Ἑα πο. Β4511. οἰπὶ Φα υιβάατη Απρἧτοῖβ., 4Ό]}0 18 

Δα] προ μ1 σαπὶ ἀπὸ ΤΠ). οἱ ΠΟΘ ρυΐπηιιβ, ἐογρί1π5., 

4παγίτι8, ἀπ]πΐτι8 οἵ βοχίτβ οἱ ΒΟ]. στα ταἰσόσαο (ο151. 

τοῦ σπέχλου φύσις : 4τ{πᾶπὰ Ἰοοίοπο πὶ ριζαΐ Τλιιοθοτιβ 

τ] ΘΠ [ο58 πὶ 6586 ἴσιο υἹς]οβάτη. Ηϊης, τῖ81 να]άς [8]- 

1ον, [αοΐτιπι οϑὲ, αὖ οἄτο Ῥαγὶβ. Παρεαΐ τοῦ σπεχλα- 

ρίου φύσις. Ὗ ἜΥταπῇ πο ἴδ 0116 ἁἀἤπιοδν τι οὐ ἀπε Οἴαπὴ 

Το Ἰδοϊοπθη πᾶπο σπέχλου ἰηΐοι τηθηπὰ τοοοη- 

50 74 6556. ΓΘ η ττι5. ἑοῦ (ἸοἸοιιπλ βοπον ἁιιοίου!- 

ἰαΐοιη, ἃυ 1 ΤΟΥ 116 ὙΟΟΘ]ὴ σπέκλου 511}05Γ ΠΕ  γ11Π} 6586, 

ἀπε νὸχ δα]θοίϊνα σπεχλάριος εἰουναίαν. ΕΔ σογὸ 

σοχ ϑρθοιίἝαν 5, {τι5 τοϑροπᾶοξ γοοὶ σπεχλάριος, 8Δ416- 

οἴϊνο βαπηϊξαν ἀραὶ ῬΙ πίστι 110. 8, οαρ. 31, αὶ Πδθο 
Ἰοσιιπίιν : “7Ἰοεαϊ 5... .. «. τοία ἔονπια Πίδραπῖα 56α-- 

οι : Οἰκονῖον δὲ βρϑοιίαγίδιι ἰαρίαίϑιι. ἘΠῚ ΠΗ. 21, 

ϑὰρ. 14: ἤιμα αἰνεαρία «ρδοιίανὶ ἰαρίαε 7666 ν6. 

ΘΟΛΑΡΡΆΑΏΟΘΟ, ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ΕΣ Ὁ ν " 3 χατὰ τὴν χοινὴν ἐχδοχὴν ἐκ τοῦ ὕδατος δοχεῖ τὴν 
ἢ ᾿ γένεσιν ἐσχηχέναι, ἢ ὕδατι πεπηγότι ἐμφερὲς 

εἶναι προσήχει νομίζειν, ἢ τινι τοιαύτῃ ὕλῃ ἐκ 
-» τνἨ τ ,ὔ 

τῆς τοῦ ὑγροῦ διηθήσεως τὴν ἀρχὴν λαμῥανούσῃ, 
Ὁ 3 

δὁποία ἐστὶν ἥ τε τοῦ χρυστάλλου λίθου, ὃν δι᾽ ὕπερ- 
. - - " μι 

θάλλουσαν τοῦ ὕδατος πῆξιν μεταποιεῖσθαί φασιν; ἢ 
« ἃ ᾿ - λλ ἡ 

ἣ τοῦ ἃ σπέχλου φύσις ἐν μετάλλοις συνισταμένη. 

Λίθος δέ ἐστι διαυγὴς, ἰδιάζουσαν χαὶ χαθαρωτάτην 
, » ᾿ ᾿ χη τὴν διαφάνειαν χεχτημένος, ὃς ἐὰν χατὰ τὴν ἑαυτοῦ 

- ΩΝ ΄ 
φύσιν ἀχριδὴς εὑρεθῇ, μήτε κατεδηδεσμένος ση- 

ῬΑ Ἂ , Ἁ ’, . » ΙΑ 53 » 

πεῦονι τινὶ, μήτε τὸ βάθος ὑπεῤῥηγμένος ταῖς 

διαφύσεσι, μικροῦ τῷ ἀέρι τὴν διαύγειαν ἔοιχεν. 

Οὐδενὶ οὖν τούτων εἰκάζομεν τὸ στερέωμα. Παι-- 
Ὁ Υ -ν ἐὗναιὶ α - ὮΝ , ’, 

Β διχῆς γὰρ τῷ ὄντι χαὶ ἁπλῆς διανοίας, τοιαύτας 

ἔχειν περὶ τῶν ἢ" οὐρανίων τὰς ὑπολήψεις. Οὐ μὴν, 
ὑδὲ 3 , ἌΝ ἈΚ -“- ἡ τὺΣ τ ᾽) 

οὐδὲ εἰ πάντα ἐν ἅπασίν ἐστι, πῦρ μὲν ἐν γῇ ) ἀὴρ 

δὲ ἐν ὕδατι, χαὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως ἐν ἑτέρῳ τὸ 

ἕτερον - χαὶ μηδὲν τῶν αἰσθήσει ὑποπιπτόντων στοι-- 
, 9 , 2 Χ 3 ᾿ - " Ν χείων εἴλικρινές ἐστι χαὶ ἀμιγὲς, ἢ τῆς πρὸς τὸ 

μέσον, ἢ τῆς πρὸς τὸ ἀντιχείμενον χοινωνίας" τούτου 

ἕνεχεν χαταδεχόμεθα, τὸ στερέωμα ἢ ἐξ ἑνὸς τῶν 

ἁπλῶν, ἢ τὸ ἀπὸ τούτων μίγμα φῆσα! ὑπάρχειν, 
- -Ὁ- 2 

δεδιδαγμένοι παρὰ τῆς Γραφῆς. μηδὲν ἐπιτρέπειν 

ο ἡμῶν τῷ νῷ πέρα τῶν συγχεχωρημένων φαντα- 

σιοῦσθαι. Μὴ παραδράμη δὲ ἡμᾶς μηδὲ ἐχεῖνο ἀπα- 
« Ανδ Χ " Ν Θ Χ Γ ρασήμαντον, ὅτι μετὰ τὸ προστάξαι τὸν Θεὸν, [ Γενη- 

΄ -Ὁ ΄ 

θήτω στερέωμα, οὐχ εἴρηται ἁπλῶς, χαὶ ἐγένετο 

στερέωμα: ἀλλὰ, Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸ στε- 

ἔωμα: χαὶ πάλιν, Διεχώρισεν ὃ Θεός. Οἱ κωφοὶ 
κ ,ὔ 

ἀχούσατε, χαὶ οἵ τυφλοὶ ἀναδλέψατε. Καὶ τίς 

χωφὸς, ἀλλ᾽ ἢ ὃ μὴ ἀχούων οὕτω μεγαλοφώνως 

“ ἐμθοῶντος τοῦ Πνεύματος; Καὶ τίς τυφλός; Ὁ μὴ 

ἐνορῶν ταῖς οὕτως ἐναργέσι περὶ τοῦ Μονογενοῦς 

ἀποδείξεσι. Γενηθήτω στερέωμα. ἥ Αὕτη ἣ φωνὴ 

Οὐ τον ΘΠ] ηλ115, ὉὉ1 1π ΘΟ ΙΟΙΡιι5 Ν58. 16 [᾽ν 

ἢ ἡ τοῦ σπέκλου φύσις, “1: ψιαϊὶδ 65ὲ δρεοἰϊ παΐμνα, 

᾿ιοο οβϑὲ, σρεοιμίανὶς ἰαρίαϊς. 

»Ἐ ΝΜ 1 οὐπὶ Δ] πῖ|115 Νῖ55. τῶν οὐρανίων : 41π| 4{|- 

ἄατη Ν55. τῶν οὐρανῶν. Μοχ οἤτο Β451}. οαπὶ Νῖ55. 

ῬΠΟΡΙ 18. 1πίου {π|ὸ5 Ππιτηυ ἃ πῖπΡ (Ο15]. πΐογαιιθ οἱ 

ΒοΩ͂]. οὐδὲ εἰ. Ἑδτο Ῥατίβ. οὐδὲ ὅτι. 

ς Ἄθρ. «αϊηΐι5 βοῶντος. ΠΡΙ οπὰ ἀ6ο8[ τίς ἴῃ ποππα]- 

115. Μ55. οο 1080 ἴῃ ἴοοὸ Απρ]ιοὶ ΠΡΥῚ ἀλλ᾽ ὁ μιὴ ἐνο- 

ρῶν : {πᾶπ| Ἰδοοποπι ἰθοιο 1 ψα!σαΐω Ῥγοίογι 1)α- 

οὔοιι5. 564 ραΐο νἱλαπ “οοἔιπι ΒΟΥ 6 ΡῈ ψΟ] 1588 : 

ἄλλ᾽ ἢ ὁ μνὴ ἐνορῶν. ἘΜ οἴαπὶ ἀπ θοθιι5 Π)ο. δὲ οαμηὶ 

ΤΟΙ 1115 Ποϑίσ5. Νῖ55. 51 Ρ]ΠΟΙἴοῚ ὁ μιὴ ἐνορῶν. 

ἃ 510 Π14ὰ1 ΜΙ58. Ανοϑὲ ὁ ἃ" 115. δεαϊίτη Οοάοχ 

Οοηθεῖ, ποιητικῆς τοῦ υἱοῦ χαί. Νοο 114 πηι]ῖο μοϑβὲ 

Ἡλ11}}1 55. ἐπαναγάγωμιεν. ἘΦ41Π ἐπανάγωμιν. 



ΙΝ ἨΕΧΛΑΛΈΜΕΒΟΝ 

τῆς προχαταρχτιχῆς αἰτίας. ᾿Ιποίησεν ὃ Θεὸς τὸ 

στερέωμα. Αὕτη τῆς ποιητιχὴς καὶ δημιουργικῆς 
δυνάμεως μαρτυρία. Ὁ 

᾿Αλλ’ ἐπὶ τὰ συνεχὴ τῆς ἐξηγήσεως τὸν λόγον 
ἐπαναγάγωμεν. Γἕστω διαχωρίζον, φησὶν, ἀνὰ 

μέσον ὕδατος χαὶ ὕδατος. Ἄπειρος" μὲν ἦν, ὡς 
ἔοιχε, τῶν ὑδάτων ἣ χύσις, πανταχόθεν ἐπιχυμαινόν- 

τῶν τῇ γὴ καὶ ἀπαιωρουμένων αὐτῆς ὡς χαὶ τὴν 
Ω͂ Ὧν τῶ τ ΕΣ οὐ τ , - , 

πρὸς τὰ ἄλλα στοιχεῖα δοχεῖν ἀναλογίαν ἐχόαίνειν. 

Διὰ τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς χατόπιν ᾿ ἐλέγετο ἄδυσσος 

πανταχόθεν περιδεδλῆσθαι τῇ γῆ. Τὴν δὲ αἰτίαν τοῦ 

πλήθους ἐν τοῖς ἑξὴς ἀποδώσομεν. Πάντως δὲ 
Ξ ΦῸ ἈΝ ΓᾺ Ὁ ὍΝ ἕω , ᾿ ΓᾺ ἢ 

οὐδεὶς δυῶν οὐδὲ τῶν πάνυ χατησχημένων τὸν, Ε 
τω ͵ὔ 

νοῦν, χαὶ περὶ τὴν φθειρομένην ταύτην καὶ ῥέουσαν 
ὐ με ΄ τ ΓΝ ρ ἢ 

φύσιν ὀζυωπούντων, ἐπισχήψει τῇ ὦ ΦΞ « 
ὁοζ) ὡς 

ἀδύνατα ἢ πλασματώδη ὑποτιθεμένων χατὰ τὸν 
, Ἂ Ὡ 

λόγον - οὐδὲ ἀπαιτήσει ἡμᾶς εὐθύνας, ἐπὶ τίνος ἣ 

τῶν ὑδάτων ἡ ἥδραστο φύσις. “Ὧ γὰρ λόγῳ τὴν γὴν 

βαρυτέραν οὖσαν τοῦ ὕδατος ἀπαιωροῦσ:ι τοῦ μέσου 
τῶν ἐσχάτων ἀπάγοντες, τῷ αὐτῷ δήπου πάντως 

χαὶ τὸ μυρίον ὕδωρ ἐχεῖνο, διά τε τὴν χατὰ φύσιν 
ἂν ὶ Ἶ Ἷ, Ἅ; χ “οα΄ ν ΄ ᾿ 5 ἐπὶ τὸ κάτω φορὰν, χαὶ διὰ τὴν πανταχόθεν ἰσοῤ- 
δοπίαν, περὶ τὴν γὴν ἀτρεμεῖν συγχωρήσουσιν. 

Οὐχοῦν ἄπλετος ἣ τοῦ ὕδατος φύσις τὴ γῇ ̓  περιεχέ- 

χυτο, οὐχὶ συμμέτρως ἔχουσα πρὸς αὐτὴν, ἀλλ᾽ εἰς 

τὸ πολλαπλάσιον ὑπερβάλλουσα, οὕτως ἐξ ἀρχῆς τοῦ 

μεγάλου τεχνίτου προδλεψαμένου τὸ μέλλον, καὶ διὰ 
τὴν ἐφεξῆς χρείαν τὰ πρῶτα διαθεμένου. 'Γίς οὖν 

χρεία τοὺ ἀμύθητον ὅσον ὑπερύάλλειν τὸ ὕδωρ; 
2 δῦδυτιν ,, . ᾿ Ὡ» . ς εν " Ἐπειδὴ ἀναγχαία τῷ παντὶ τοῦ πυρὸς ἣ οὐσία, οὐ Β 
μόνον πρὸς τὴν τῶν περιγείων οἰκονομίαν, ἀλλὰ καὶ 

. 7ὔ τ , ᾿ ΡΥ ἡ 
πρὸς τὴν συμπλήρωσιν τοῦ παντός. Κολούδὸν γὰρ ἂν 

ἦν τὸ ὅλον ἑνὶ τῷ μεγίστῳ καὶ " χαιριωτάτῳ πάντων 

ἐλλεῖπον. ᾿Αντιχείμενα δὲ ταῦτα: ἀλλήλοις, καὶ φθαρ- 

τιχὸν ἕτερον τοῦ ἑτέρου" πῦρ μὲν τοῦ ὕδατος, ὅταν 

ἐπικρατὴ δυνάμει" ὕδωρ δὲ πυρὸς, ὅταν ὑπερθάλλη 
τῷ πλήθει. Ἔδει δὲ υνήτε στάσιν εἶναι πρὸς ἄλληλα, 

Ν᾽ 5 - » Ἐω ἀδι νὰ ἢ ΡῚ , 5 ἣ μήτε ἐν τῇ παντελεῖ τοῦ ἑτέρου ἐχλείψει ἀφορμὴν 

παρασχεθῆναι τῷ παντὶ πρὸς διάλυσιν. Τοσαύτην 

ὁ τὰ Μϑβ5. θ]ουίαθ ομλποβ. ἘΔΙ ἄπειρος μὲν οὖν, 

ὡς. Μοχ οα1 οἴπὶ Ν85. ῃοπηι}}15 ὑδάτων ἡ χύσις : 

ΠῚ φυϊάαπι Οοα!οο5 ὑδάτων ἡ φύσις, αψιαγισπε γιαίμα. 

ΓΆΡ. βοχίτιβ ἐλέγετο ἄθυσσον. Γηὔτα (010. βοοιιητι5 

ἐν τοῖς ἐφεξῆς. 
8 Ἑάτ1ο Β451}. οἵ 86χ Νῖβ5. οὐδεὶς ἡμῶν, οὐδέ. (ο- 

ἄοχ (ομθεῖ. οἵ ΠΘΡῚ βοχίτιβ οἵ οοίανιι οὐδεὶς ὑμῶν, 

οὐδέ. ἘΔΊΠο Ῥανῖς. οὐδεὶς, οὐδέ. ΑΙ ααπῖο ροβὲ (010. 

ΒΘΟΙΙ1π|5 ῥέουσαν σοφίαν. 

3} 

γα Ποὴ διά, πασᾶ δίθο νοοα Ἱποϊδηλῃίθηι ὃ 

Ἐσαυβ 6 ΓῸ οὔροιι5 οϑὶ ἢ ΠΙΘ 1056 δϑὲ 41 60 οἰανὰ 
ἦι {Ππ]σ πο ἀγσιμηθηΐα ποη νἱάοι. Ζ71αἱ Πγπια-- 
πιθηίτιϊ. ΠΟ νῸΧ δϑί θΥΪΠΊΑγΙ6. οἱ ῬΥΙΠΟΙΡΔΠ15 
οδτιδ85. Κ᾽ δοῖξ Π])οιι5 Πτπιαπιοπίιηι. Ἠος 6ϑὲ δ Γθοιν: 

ΟἿ5. ΡΟϊΘΠ ΕἾ 85. [116 ΡΟ ΙΟἷ5. ΓΘΘ ΕΠ ΟΠΊ1Ὴ. 
ὅ. 564 δὰ 1π᾿ου ΓΘ Δ ΟΠ. σΟΠ Πα  Π (8) 561- 

ΠΠΟΠ ΘΙ ΓΘΨΟΟΘΘΠΊΙΙ5. ϑὲέ εἰ 5 Ο ΘΓ Π61}5., ἸΠ τΠῈ, ἐπί 67 

αηιίαπι δὲ ἀφιίαηι. ΤῊ Π1τὰ Θγαῖ, αὖ νι! θῖν, ἀπὰ-- 

τη Εἰ ιϑῖο., οἴη (πιὰ {ἀνθ υϑιι5 Τπππἀαρθηΐ [ον- 

"ὯΠῚν ἃ 5110ΓὙἃ ᾿Ρ58 1) 5150 6 Π 6 ΘΓ : τὰ τιῖ 10,585 

ἱπίθ δὲ οδοΐθγνα δ] θιηθηΐα ν᾽ ἀθαῖι 6556 ΡΓΟΡΟΡΟ 
πα}|ἃ. Ῥγορίουθα οπὶπὶ ἀἸοο αν ἀπίθα ΡΥ 55115 

ΤΘΡΡΆΤ ΠΑ Ίπ|6 οἰνοππ) 6 1556. Ὑ Θυιιηι 6}115 ΘΟ θΪο 

Οατιϑαμ π᾿ ΒΘ] ΘΠ ι15 ΡΓΟἰ ΘΓ Πητι5 1Π πη Πππη}. 
Ῥγοίδθοϊο διιΐθηη ΠΘΙΠΟ ὙΘΒΕ11Π1, Π6 ΘΟ {π] 6] 

41π| τπηϑθηΐθιῃ μὰ οης νὰ] 46 Θχθροϊαἴδη}, αἴπιθ ἴῃ 

᾿δο το }} δὲ ἤπιχα παΐαγα δοῦῖα νἹἀθηΐ, οριπῖο- 

ΠῚ Πᾶπο ἱπηροῖθι, {π|ᾶ8] "65 “1185 Θϑοιπάϊτιμ Γὰ-- 
ΠΟΠΘΠῚ ΠΘΡῚ ΠΟΠ Ροϑϑιιηΐ,, ἃτιΐ {1188 ΘΟΙΠΠΊΘΉ ΕΠ 0 

51Ππ|.) ῬΓΟΡΟΠΆΙΉΤΙ5 : ΠΟΘΙ ἃ ΠΟΡῚ5. δχισϑῖ, πὸ 

ΗΠΟΜΠ,. ΠΙ. 

27 510 Γἃ 4110 {ἘΠῸΡῸ Παίαγἃ ἈΖΕΔΡΙΙ ΠΡ] ὰ 511, ({15-- 
Α 

ἀπ] Πητι5. Οὐ ΘΠΪΠῚ ΓΔΙΟΠ6 [θυ Γᾶ πη πιὰ σρανο- 

ΓῈΠῚ ἃ ΘΧ ΡΟ Π}15 ἃ άπιοιιπὲ οἱ ἴῃ τη θ10 ΡΘΠ51|61η 
σΟΠ]οοαπὲ : Θαἄθη 58Π6 ΟἸΏΠΙΠΟ δὲ ᾿π|πη]ΐαμη 118} 

Πα ἔπη ΡΓΟΡΙΘΡ Παίπγα θη “θπηάδμῃ 4601- 

ΒΕ ΠῚ ΘΙΒ115 ΤΠ] 11}. [ἢ ῬΙΟΡ ΘΙ 1816 ΘΧ ΟΠ] 
ΡᾶγΘ Ροπάτι5, ΟἸΓΟΌΤη [ΟΡ ΠῚ ΤΠ] ΘΒ ΘΒ ΘΟΠΟΘΒΒΕΠῚ 

διιηΐ. ΤΟΊ ΓΘΡ Γᾶ ΟἸΓΟΘ [88 δγαΐ ᾿Π] 6 Πϑὰἃ ἃ π|80 

ΠδίπιΡἃ 5 ΠΘΟ [Δ ΠΊΘΠ 1051 Οἴπ Θὰ ᾿ποι αἴ ΡΙΌΡΟΡΠΟ, 

56 δᾶ ἰΙσπθθ 5 ρογα θαΐ , ΟΡΙΠΟ6 τηᾶσηο ἔπι ΕΓ ΠῚ 

510 1Π1{10 ΡΙΟΒΡΙΟΙΘΗϊδ : 86. ῬΙΌΡΓΘΡ πϑοθϑϑια θη 

ΘΟΠΒΘ]ΕΘΠίθηι ρυϊτηα ΟΡ ἀϊπαπίθ. Οὐ Ἰρτταν Ορτιβ 

οὐαΐ , αὐ ἀπιὰ ΔΠΉΡΠ1τ|5 “πιὰπὶ (101 φαδδΐ ὀχϑιιρο- 

Ῥαγοὶ ὃ ΟΠ ΔΙ 1. Π15 50 5 η ἃ ΠΘΟΘβϑαυὰ δϑὶ 
ἘΠΊ γΟΙ50 . ΠΟ δ σομβ 6 Πα 5 501π|Π} Γ65 ἴθι γῈ-- 

5.065, 564 δ τη] ου βίη Θἰἴὰπὰ σΟμρΙΘπάπιμ). Δ ΠῚ 
τη ]ππ οϑϑαὶ τοί πὶ, 81 ὉΠῸ πο ΤηΔΧΙΠη0 οἱ 

ΟἸΙΩΠ τ ΟΡΡΟΥ ΓΙ ΠΙ551Ππ1|0. 6] πη θηἴο (6ϑΕ{{π Ρ ιν. 

7Ζαϊη ψϑΡῸ ἰνδ8δ6 5101 πητίο Δ ἰνουϑαηΐαν, δὲ αἸ16- 

ΓΈΙΩ ΔΙ ΓΘΡΙΠ15 ῬΑΡῚ δ ΘΟΥΓΠΙΡΙΟΠΟΙΗ : ΘΟΡΡΆΠΗΡΙ ΠΙΠη1-- 

ΤΠ} ΔΟΠΙΔΠῚ ᾿σ 15.) ΟἸἹΠῚ Ὀγδοβίαϊ ὙἸΓΙ 15. : (65 γι 

5 ϑϊς ΜΙ85. ρουϊψαο οσλπο5 οἢ ΘΠ οπο Β451]. Ἐπ ι- 

ιἴο Ῥανῖβ. τῇ δόξῃ ἡμῶν. Βεπο, 564 ποῦ ἴαγεπὶ Μ85. 
ἱ Ἄδερ. βοχίιβ. ἥδρασται. ΑΙ απο ροβὺ Ἰάθπι Νς 

ἀπάγοντες καὶ τὴν μιέσην στάσιν αὐτῇ διδόντες, οἱ πιϑεϊίιιπι 

δίζι οἱ ἐνὶ διιοπιῖθ5. ᾿ 

ἃ 510 ται] Μ55. ἘΜΈ περιχέχυτο. " 
» (Ο1}. βθοιηάιι καὶ χυριωτάτῳ πάντων, ΟΥ̓ ΡῚἐ 1)} 

Ροιϊδδίτηο. 

ψεσ θυ 



νι 85; 

ἔνε 

Ψαυϊοτιπη 

ἢ τηνϊ τι τα 

οὐσὸ εἰ 

σαιβ55. 

ὃ ἘΞ 

ΨΕΙῸ ἰσῃθη] απιὰ, οἢἸ οορία ρΡθναὶθῖ. Ορονίθθαὶ 
ΔῈ 6 ΠῚ ΠΘΠΊ6 56] ΠΟ Π6ΠῚ ᾿πίθυ 56 6556) ΠΘάτι8 ἐΪ5- 
50] Π 0115 ἀΑΓ] ΟΟΟΑΘΙ ΟΠ ΘΠ ἘΠΊν Θ 50, ΟἹ ΤΠ ΘΟΤ ΠῚ 
ΔΙ του ῖτι5 ἀθίθοξιημ. Ταπέδπι Πα Π]ΟΥ 15 Πα ΠΡ ΠῚ ὈΓ86- 

5Ε{π|Ὲ ΓΟ  τπ5 σα ΒΟΥ Παΐου" 5 αὐ ἀϑ6π6 δα βἴδίιϊοβ 
ΘΟΠΒΕΠ ΓΕ ΟΠΪ5. ΠΊΠΠ6Ὶ [ΘΥΠΊΪΠΟΒ., απιπηῚ ῬΔι]Δ ΠῚ 
5115 ΨἹ ΔΒ ιΠλ]1π|}", Γοϑιϑίογοι. ἘΠ ΘΓ 4πὶ οποία 
Ροπάδγα οἵ πη θη 5.Γἃ αἸΒροϑιΐ ( ΠιΠ] ΘΓ 1165 ΘΠ ΪΠῚ 
51η} ρ51] βδοιιπάπιη 70} γῈ] ρ]τινῖδο στο ), πονο- 
γαΐ 1116 ψιαδηῖο ἰθηροῦῈ ϑθουπτιΠ ῬΥΘΒΘΟΡΙ ΡΠ 

51Π1Π| απ ἃ [Π|11158 Θϑϑϑὶ ΤΠ 1|5., 4υδηζα 16 Ρᾶ- 

Ῥ} ορογίογϑε Ἰσὴϊ ρυδραγδίμπ. ΕΠ ΟΡ Οδιιθ8 ΠΊ 
ΔΤαὰ ἴῃ ΟΥΘαΠΟΠ6 56 ἀριιηάαν!. ΑἸΖι] ΠΈΠ]1|5 
Ἐ5711| δάθο θχέγα νυ] ΠῚ ΡΟϑιἔπι5 θϑῖ, οἱ τι 511 ΟΡ 5, 

τιξ ἸΙΘΏΘΠῚ ΤΠ 60 ΠΘΟΘΘΒΔΓΠΠΠῚ 6556 Γᾶ ΠΟη6 660- 
ΘΘΑ ΠΡ : ΠΟ 501π|π| 404] ἃγ 65 {π| 015 Ποϑίγα νἱτα 

ΟΠ ΒΡ ν δἴτι", 15 115. δἰ Ποῖ θ πα ἸπΠἀἸσθα πη ΟΠΏΠ6Β5 ; 
ΤΟΧΤΟΥΙα , ᾿Π {4}, 5 1ΟΥ1ὰ, ΡΟ ΘΟ ΟΠΙΟ6 δὲ ἀσνὶ- 

οαϊξαγα, 564. «πο ΠοΩτι6 ἈΡΡΟΓΙΠῚ σΘΡΠΙΪΠΔΠΟ . 

ΠΟΩῈ6 τη τ }[85 ἔνι οἴπι 1, ΠΟΘ δι ΓΟΓΡΘΒ ΠῚ 
ἃιαξ ἈΠΌ ΔΕΠ]Π 1} ἈΠ ΠΑ] 11} ΘΘΠΘΡαἰΪΟ., ΠΟ π6 πο- 
ΠῚ ΔΙ Ππηθπία., ατιΐ ΘΟ 5 {{{|556 πὲ ἃ ᾿π1Π10., αὐΐ δὰ 

[ΘΠΡῚ15 ῬΘ βου ρβϑθηΐ , ΘΆ]ΟΥΘ. ΠΟ ΡΓβϑθηΐο. 
ΝΝΘοθϑϑανῖα ἰρίταν οϑὲ σἉ]ΟΥ5. ΟΓΘΔΙΟ ; τιῦ φὰ {1128 
σἰσπιιηίαν,, δὲ σοαστη Πα! ροϑϑιπί δ ΡΘΡ Δ ΠΘΓΘ. 
Ἀιιῦϑιι5 ἀτπι8 ΡΠ δπιϊὰ δραΐ μΘΥ Πθοθϑϑᾶγία, {οὰ 
Υ]5. 15:15. ΘΟΠΘΠΠΏΘη8. 1Π ΘΙ] ΘΒΟΘ 6. ΠΟῚ αιθαΐ, 
ΠΘΩῈΘ ν][α]. 

Θ. Αἰ ΓοιιπΊ5ρΡΊ6 6 ΟΠΠ65 [65 ογδαΐαβ, δὲ δ] ουβ 
ν]ΠῈ 1Π ΟΠΊΠΙθ 115 4185 ΚΘ ΠΟΘΙ Δ [1 80 ΘΟΡΓΕΙΠ.ριΙη-- 
τ}, ν] 46 015 ἀομἸ ΠΑΡῚ. ΓἀοΙΓΟΟ πλι]ΐα ἀητά οἰ ιϑα 

δϑὲ ΞΈΡΘΥ ἰθὺ Δ ΠῚ 7) ἃἴατιθ α][Γὰ θὰ {186 58 ἅ5ρΡ6- 

Οπππὶ γΘΠππηΐ,, ἰγαηθυθοία δϑὲ, οἵ ᾿ΠΒῈΡῸΡ ἰο ἢ 

ΤΟΡΓῶ ῬΡΟΠΙΠ ΠῚ ἔμ: ᾿πϑροῦβα. {Ππά6 [Ομ τιμὴ 

σΟρΙἃ, ΘΟΠΘΘΡ ΘΒ 16 ΡΓΘΟΓΊΠΙ , οἱ Ππθπῖα ἤπνῖο- 
ΓἾΠΠῚ, ἴδ ΠῚ} ΘΟΙΙΠῚ 611] ἰΟΥΓΘΠ 65 δι1Πηξ, {118} ΘΟΓΊΙΠῚ 
41 ΡΘΙΌΠΠΘ65, αὐ ἴπ Π.}118 οἵ γ Αγ} Ϊ5. ῬΓΟΠΊ ΓΙ Π5 
ΘΟΠΒΟυγ ἀΡθῖτ Ὠπιτη] 4145. ΕἸ Φα]ἀθ πη) οχ οὐἹθπίθ 

ἃν ΒΙΌΘΥΠΟ 50] 5}ΠῸ0 1πάτι5 Π παν π5 τηαπαΐ, ἢ η 

ΟΠΊΠΠΠῚ {Πππν] πη} Δ ΙΙΑΥ ΕΠ} ΤΑ ΧΊΠΊΠῚ, γϑ αὶ ΠῚ 

41 ΤΟΥΓδ6. ΟἸΓΟᾺΠ 1 65 ΓΙ Ρ5ΘΓ6 , ΓΟ Ιδγππε : ἃ 

πηράϊο δυο πὶ ΟΥΘ ἢ 15. ΒΔΟΙΓ5., οἱ ΟΠοᾶβροβ, δὲ 
ΑΥ̓́ᾶΧΟ5., ἃ 710 οἱ ΤΆΠαΙ]5 αἰ ἤββιι5 ἴῃ ΔΘ ἤθη 
Ραϊαάθιῃ ἀ Πα θῖταν. ἘΠ Υοίο ΠῸ5 ΡΠ μα515 ἃ (διιοὰ- 
5115 ΤΩ ΟΠ 115 Εἰ Π 6 ἢ 5, δὲ ᾿ΠΠΠΠΠΘΙ] 411] ἃ 5θρί6π1- 

{ΠΟΏΔΙ 15 ἸΟοἷ5 ἰὴ ῬΟΠΕΙΠῚ ΕΠΧΙΠΙΙΠῚ [ΘῈ ΠΙ1. 

ς ἘΔ Ῥατῖβ. τοσαύτην οὖν. Αἴ ἀεοδιἀογαίαν οὖν ἴῃ 
εἄϊτίοπο Β4511. ἱπάᾷαθ σά !οῖριβ Νῖ55. Ηαπα Ἰοηρα 

[(οά. 416,1 (915. βεοιηάιι5 εὐ Ηθ5. οοἴανιι ὁ οἰκονο- 
υἱῶν. Τηΐγα 1ά θη ()01}ν. δοοητι5 πάντα σταθμῷ. 

ἃ [τὰ τα} ΝῖΞ5. ἘΘῚΕ οἴπὶ Βορ. οοἴανο βλαστή- 

ΒΑΒΙῚ ΟΕΒΑΒΕΞῈ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΆΘΗΙΕΡ. 

“τοῦ ὑγροῦ τὴν φύσιν οἰκονομῶν τὸ πᾶν προαπέθετο, 
α ὥστε μέχρι τῶν τεταγμένων ὅρων τῆς τοῦ χόσμου 

συστάσεως χατὰ μικρὸν τῇ δυνάμει τοῦ πυρὸς ἐξα-- 

ναλισχόμεγον ἀντισχεῖν. Ὃ τοίνυν ἅπαντα σταθμῷ 

καὶ μέτμῳ διαταξάμενος (ἀριθμηταὶ γὰραὐτῷ, χατὰ 

τὸν Ἰὼδ, χαὶ σταγόνες εἰσὶν δετοῦ) ἤδει πόσον 

τῷ χόσμῳ χρόνον ἀφώρισεν εἰς διαμονὴν, καὶ 
πόσην χρὴ τῷ πυρὶ προαποθέσθαι δαπάνην. Οὗτος 
δλόγος τῆς τοῦ ὕδατος περιουσίας κατὰ τὴν χτίσιν. 

᾿Αλλὰ μὴν τό γε τοῦ πυρὸς ἀναγκαῖον τῷ κόσμῳ, 
οὐδεὶς οὕτως ἔξω τοῦ βίου παντάπασιν, ὥστε τῆς 

.) ἐκ τοῦ λόγου διδασχαλίας προσδεῖσθαι: οὐ μόνον 

ὅτι αἵ συνεχτιχαὶ τῆς ζωῆς ἡμῶν τέχναι τῆς ἐμπύ- 

ρου ἐργασίας ἐπιδέονται πᾶσαι, ὑφαντιχὴ, λέγω; καὶ 

σχυτοτομιχὴ, χαὶ οἰχοδομικὴ, καὶ γεωργία, ἀλλ᾽ 

ὅτι οὔτε δένδρων ἃ βλάστησις, οὐ καρπῶν πέψις, οὗ 
ζώων ἐγγείων ἢ τῶν ἐνύδρων γένεσις, οὐχ αἵ τούτων 

τροφαὶ ἢ ἐξ ἀρχὴς ἂν συνέστησαν, ἢ πρὸς χρόνον 
διήρχεσαν ,τοῦ θερμοῦ μὴ παρόντος. Οὐκοῦν ἀναγκαία 
μὲν τοῦ θερμοῦ ἣ χτίσις διὰ τὴν τῶν γιγνομένων 
σύστασίν τε χαὶ διαμονήν " ἀναγχαῖα δὲ τοῦ ὑγροῦ ἣ 
δαψίλεια διὰ τὸ ἄπαυστον εἶναι χαὶ ἀπαραίτητον 
τοῦ πυρὸς τὴν δαπάνην. 

“ ς“ Ὁ 

ΒΕ ΠΙερίόλεψαι πᾶσαν τὴν χτίσιν, καὶ ὄψει τοῦ θερ- 

μοῦ τὴν δύναμιν τοῖς ἐν γενέσει χαὶ φθορδ πᾶ-- 
σιν ἐνδυναστεύουσαν. Διὰ τοῦτο πολὺ τὸ ὕδωρ ὑπὲρ 

γῆς χεχυμένον, καὶ ὑπερέκεινα τῶν δρωμένων ἀπε-- 

νεχθὲν, χαὶ προσέτι παντὶ τῷ βάθει τῆς γῆς ἐν- 

εσπαρμένον. “Ὅθεν πηγῶν ἀφθονίαι, καὶ φρεάτων. 

σύῤῥοιαι, καὶ ποταμῶν ῥεύματα, χειμάῤῥων τε χαὶ 

ἀεννάων, ὑπὲρ τοῦ ἐν πολλοῖς χαὶ ποικίλοις τα-- 
,ὕ ὃ - θ ᾿ Θδε ΄ τὴ ὃ ’, .- “ὦ 

μείοις διατηρεῖσθαι τὴν “ ὑγρασίαν. ᾿Εκ μέν γε τῆς 

ἕω, ἀπὸ μὲν χειμερινῶν τροπῶν ὃ Ἶνδὸς ῥεῖ πο- 

ταμὸς ῥεῦμα πάντων ποταμίων ὑδάτων πλεῖστον, 
ὡς οἵ τὰς περιόδους τῆς γῆς ἀναγράφοντες ἱστορή- 

-ὐξ ει Α Ὁ ’, τὭ ΞῚ Ὁ [᾿] ,ὕ 

χασιν " ἀπὸ δὲ τῶν μέσων τῆς ἀνατολῆς ὃ τε Βά- 

χτρος, χαὶ ὃ Χοάσπης, καὶ δ' Ἀράξης, ἀφ᾽ οὗ χαὶ 

38 ὃ Ταναϊς ἀποσχιζόμενος εἰς τὴν Μαιῶτιν ἔξεισι λί- 

υνην. Καὶ πρὸς τούτοις ὃ Φάσις τῶν Καυχασίων 

ὀρῶν ἀποῤῥέων, καὶ μυρίοι ἕτεροι ἀπὸ τῶν ἀρ- 
, , 3 κ ΜῈ ’ , 

χτῴων τόπων ἐπὶ τὸν Εὔξεινον Πόντον φέρονται. 

σεῖς ὁ «,. « πέψεις .. - γενέσεις. 

8. ΟΟἹΡ. ρῥυίπηιβ οἱ ες. οοἴανιιβ οαπὶ Νῖ5. Οοιηθεῖ. 

τὴν ὑγρὰν οὐσίαν, πιιπιίεανν διε 5εαπίϊαπι. 

ΓΊτα Οοαϊοο5. πο ρᾶῖοὶ. ἀβθεβί γί ϊοα 5 Ὁ εὐιεὶς, 

φΩΝ 



ΙΝ ἨΕΧΑΒΜΕΒΟΝ ΟΜ. ΠΠ. 

Ἀπὸ δὲ δυσμῶν τῶν θερινῶν ὑπὸ τὸ ΠΠυρηναῖον 
ὄρος Ταρτησός τε καὶ Ἴστρος" ὧν ὃ μὲν ἐπὶ τὴν ἔξω 

Στηλῶν ἀφίεται θάλασσαν᾽ ὃ δὲ Ἴστρος διὰ τῆς [ὺ- 

ρώπης ῥέων, ἐπὶ τὸν Πόντον ἐχδίδωσι. Καὶ τί δεῖ 

τοὺς ἄλλους ἀπαριθμεῖσθαι οὃς αἱ Ῥιπαὶ γεννῶσι, 

τὰ ὑπὲρ τῆς ἐνδοτάτω Σχυθίας ὄρη; Ὧν ἐστὶ χαὶ ὃ 

» “Ῥοδανὸς μετὰ μυρίων ἄλλων ποταμῶν , χαὶ αὐτῶν 
γαυσιπόρων, οἷ τοὺς ἑσπερίους [Γαλάτας χαὶ Κελτοὺς, 

χαὶ τοὺς προσεχεῖς αὐτοῖς βαρύάρους παραμει- 

ψάμενοι, ἐπὶ τὸ ἑσπέριον πάντες εἰσχέονται πέ- 
λαγος. “ Ἄλλοι ἐχ τῆς μεσημόρίας ἄνωθεν διὰ τῆς 

μὲν ἐπὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἔρχονται θρά- 
ἃ 

5 , ε 

Αἰθιοπίας, οἵ 

λασσαν᾽ οἱ δὲ 

νοῦνται᾽ ὅ τε 

ἸΒΕ Α Ε μά Ὁ ΄ “4 ἐπὶ τὴν ἔξω τῆς πλεομένης ἀποχε- 
Αἰγὼν καὶ ὃ Νύσης καὶ ὃ καλούμενος 

Χρεμέτης, καὶ πρός γε ἔτι ὃ Νεῖλος, ὃς οὐδὲ ποτα- 
οἵ τὶ , " Ξ [:] ει ᾶ θαλ , Ἢ λ (ζ μοῖς τὴν φύσιν ἔοιχεν, ὅταν ἴσ ἄσσῃ πελαγίζη 

τὴν Αἴγυπτον. Οὕτως ὃ τῆς καθ’ ἡμᾶς οἴχου- 

μένης τόπος ὕδατι περιείληπται, πελάγεσί τε 

ἀπλέτοις ἐνδεδεμένος χαὶ μυρίοις ποταμοῖς ἀεννά- 

οις χατάῤῥυτος, διὰ τὴν ἄῤῥητον σοφίαν τοῦ τὴν 

ἀντίπαλον τῷ πυρὶ φύσιν δυσεξανάλωτον εἰναι οἶκο- 

γομήσαντος. Ἴσται μέντοι ὅτε καὶ πάντα χαταφρυ- 
γήσεται τῷ πυρὶ, ὥς φησιν Ἡσαΐας ἐν οἷς πρὸς τὸν 

τῶν ὅλων Θεὸν: διαλέγεται" “ Ὃ λέγων τῇ ἀδύσσῳ, 
ἐρηαωθήσῃ, καὶ πάντας τοὺς ποταμούς σου ξηρανῶ. 
Ὥ 2 ΕἸ ᾿ 0 - Αὐ “ὃ στε ἀποῤῥίψας τὴν μωρανθεῖσαν σοφίαν, χατάδε- 
ξαι μεθ᾽ ἡμῶν τὸ διδασχάλιον τῆς ἀληθείας, ἰδιωτι- 

χὸν μὲν τῷ λόγῳ, ἀδιάπτωτον δὲ χατὰ τὴν γνῶσιν. 
λ ἔν Γι , 7, 3 , Ὁ Διὰ τοῦτο Γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ 

ὕδατος, χαὶ ἔστω διαγωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος χαὶ δοὺς χὼρ μέσο ος χαὶ 

1. ἘΔΠῚ οὐτὰ ΔΙ Ψα]θ 5 Νῖ55, ἀπὸ δέ. ΑΒοδι δέ ἃ 811|5 

ΝΙ55. Μοπίϊζαμπ Ἰδοΐογθοιη γοΐο, πο πλα} ἃ 4Ἰοὶ ἃ Βα51- 

Ἰῖο ὁχ ορϊῃμίομιο ψα]σὶ : {πὸ5 51 ἀΠΠσοπίϊι5 ὀσροπάήδη- 

ἴα, ἃ γοτὸ Ἰοηθ6 6556 οοῃβίαῖξ. (πάτο 51 αὶ σα] 

ΕοΟΘΥΙ οΥ ἔτι, ΟὈΥΒΙ1Π|, Πηδ σα] Γι ΔἸ ποτὴ ἢ] Πτιγὴ 60-- 

τῦτη, ὅδ {αϊθιι5. π1ο ἢ τηθηίϊο, οἱ ποῖον ϑυπη αὖ Θοπ- 

β]αὶ ῬιεοΪομηϑοιισα, ϑίγα Ομ ὁπ, Αἰ1οβάπι6 ΘΟ ΡΠ 

Ῥογῖῖοβ. 
5 ψαγνίαπξ ἱπίου 86 (οάϊοοβ. ἢδρ. βοχέϊϑβ οἵη (οἸδ]. 

γεϊυβίίοτο ὁ ῥοδανὸς, Ποάαπιις. ἘΔΙΓΠ οατὰ ἈΘΡ1185 
τον το οἱ οοἴαγο,, ᾿ἰξθιηαπιθ οασῃ (010. βοσαηάο ὁ ἠἦρι- 

δανὸς, αάιι5. (οἰ5]. ἀἸζον ὁ ἱροδιανός. ἈΘΡῚ ῬΥΪπλιιβ 
εἰ φαϊπίαβ ὁ ῥαδανός ργὸ ῥοδανός. γδάογα ρὰν οϑὲ 
Ῥυϊογοιη Ἰθο ΟΠ 6 ΠῚ ΘΘΥ ΙΔ ΠΤ 6588 ἃ ΒΘΠΙΪΠΔΠῚ, ΟἹ 

Βαῖο Ἰδοί]0}1 ἴανοαΐ Ἐὐιβία "118, {1 510 τη ουρσοίδίτιϑ 

εβ :- Ομογμπι εδὲ ποάαπιι. Αἀ46 βουπηοποπὶ 1η511- 

ταὶ 46. 111 Παπηῖπθ, ποῖ 6 108118 ἤανιο,, {π18}15 

᾿ροῖ Εν ἄαπιβ, 5οὰ Ραάιβ. Ατηθγοόβῖτια ποαϊὶ ᾿θοίϊϊομὶ 

ἴανοῖ, οαπὶ (6 πἴτοσιο ἤπινῖο Ῥαάο εἰ ἈΠοάδηο ππθη- 
τόποι [αοϊαΐ, 510 θηῖη Ἰοαϊταν 110. 3, σἂ. 8, πηι. 

12 : αάιις πιαγι{ἰπηογιετγν οοτσθαΐμιι Ππαἰιοὶς διε - 

οἰαἰΐα “τι ἱπνεοίον, ποάαπις παρίαο σοποῖζιι5 οτι δι 

Ζγννμοπὶ τηιογὶς ἤνδέα δοϊπάϊθπς, Ὑ ουατα δῖγα ἰε- 

Β 

9.9 

(οπίνα,, ἃ οοοδϑι δοϑίῖϊνο 5} ῬΎΥΘΏ850 Ἰποηΐς 
εἱ Ταγίθϑϑιιϑβ δὲ [516 : Ζαογιιηι 116 Τα! θη 1Π ΠΙΔΓΘ 
οχίγα (Θ᾽ απ] πὰ5. Θχοπογαίαν; ᾿ϑίοθυ ὙΘΙῸ Ρ6ι' Ἐπ- 

τΌΡατὴ ἤΠιι6η5, ἰπ Ροπίμπι οἰ απάϊταν. Ετ χα]α ἀι- 
ποδὶ 1105 ΘΠΠΠΊΘΓΆΓΘ.,, 4πὸ5 ΒΙΡΘΙ πιοηΐα5 7 (αἱ 

αἰ τὰ 1ΠπΕἰτ τὴ ΒΟΥ ἘΠ] Π} 51] ϑιιπΐ, ροπουδηῖ ῦ Οτιο-- 

ΤΩ ΘΧ ΠΙΙΠΊΘΙΟ εβί οἱ ἈΠοάδπι5 οἵη [πῇ Π1115 8115 
ἤν 115., ᾿ἰβᾳαθ παν]ραθ}Ρι5., 41 ΟΟΟΙ ἀΘη 8 ]65 
Θα]αΐα5 (ΕἸ αβπ6 οἱ νἱοῖηοβ ᾿ρ515 ΒαγθανῸ5 ργϑ- 
του] θοηΐο5., ἴῃ οοοϊάρηΐαϊα. Ροίαρσιιθ ΟἸΏΠ65 ἴῃ - 

Πυπηΐ. ΑἸΠ 6 πιθυ 16 ἃ ΘΕῸ ΡΟΥ Π15 ρ]αρ 5 ΡῈῚ ΖΕ 1Π1ο- 
Ρίαμη. ραγεϊι ἰῃ ΠΟϑ ΡΠ ΡΘΡΎΘΗΙΠΐ ΤΠΔΓΘ 7, Ρᾶγ- 

εἶπι ἰη ΠΠπά αιοά οχίρα πᾶν ρσαθ}}6 Ἰδοθῖ., Θχοηθ- 
γδηΐαν ; ΖΈσοΠ Πἰμηϊγπι οἱ ΝΎ865, δἰ ΟΠ ΡῈ Πη65 

4ᾳ6πὶ νοςαηΐ, οἱ ΝΠ]5 “πα, {αὶ Ποαα6 ἤν 15 
ΠαΐιιΓἃ δὲ 51Π}1}159 οἵσπι Ἰη51ᾺΥ ΤΔΡῚ5 ἱππιη θὲ ἤρου -- 
ΡῬίπηι. δῖς. ᾿υἼτι5. [θυ Γθ8 ποβίγδα ΠΑΡΙ ΓΔ 1115. ἸΟοιι5 
ἀ΄πα ΟἰγομἸϑορίαϑ θϑί, δὲ δθο Ὠ}]ΠΡΠ1Ο] }Πσαῖιι5 

ΠΊΔΙΪ, 80 ᾿ΠΠῈΗΠΊΘΙ15 Ππιν}15 ΡΘΥΘΠΠΙ 15. ἸΡΓΙΘΊΠΙΒ 

ΡΕΡ ἱπο  ] 6 πὰ ΒΔΡ᾿ ΘΕ μὴ 6}115.). 10] δάγειβαπὶ 
᾿σηὶ ΠΑ ΓΑ ΠΩ ΘΟΠΒΙΠ ὙἱΧ ΡΟ556 5ἴαϊαϊξ. ΕΤῚῚ ἀα]- 
ἄδπι ἔθπιρτιβ ΟΠ δὲ 'σπα ΔΡ θα ηϊ Ομ ηΪᾶ ; νοὶ 
αἷξ Ἐβαϊδθ, το] Ῥϑῖη ΔΙ] Οα] πι ὉΠ ΘΥΒΟΙΈΠΙ : 
Ομ αϊοὶς αἢγ550., Τ)εβοἰαθοτὶδ, Θὲ οπιτιθ5 ΠΠπενῖο 5 

ἔπος ατοἤαοίαηι. ΟὐΔι ΓΘ τ 5 ΡΊ ΘΠ ἃ, π|28 ἴη-- 
[Ἀϊααία θὲ, δ ]θοΐα, ϑιιϑοῖρθ ποθιβοιτα ψϑυ 15 

ἀοοιυπαμῃ, ἱπιρου απ {π] 461} 56. ΠΊΟΏ6, 518 ]]6 1 

γΘΙῸ ἢΠΓΠΊΔΙΏΊΠ1τι6 ΘΟσΉ ΠΟ Π6. 

7. Ἰάεϊγοο Ζϊαϊ βγπιαπιθτιέτιπι ἔτι τι θαϊϊο απ, 

δὲ εἱξ αἰςοοντιθης ἐπίον' ἀφιαπι θὲ ἀφτίαπι. Ἰχοῖτι 

8α5 ῥοδανὸς, 5ῖνε ἠριδανός, [αϊοπάτπιπι εϑὲ θὰ {8 ϊς 

παγγαηίαν,, [α]5α 6556. Νὰπι Πτινῖτι5. πθιίεν ἐχ τηοηἰῖ- 

Ριι5 ΒΙρΡΒαῖβ οὐῖταν, ἀπῇ ἴῃ οοοϊάδοπίαϊοτη Οοθδηττῃ 

1πῆαῖι. Τιερς Τλαοεοαχα οὗ Πμοχίοομ ΜΊΟΠαὐ]15 Βαπάτδῃ. 

ὁ Τὰ δαπ οαπὶ Β65. ἰουιῖο δῦ απ (ο015]. ρυῖπιο. 

Ἀερ. Ῥυΐπιτβ ἀλλ᾽ ἐκ τῆς : ΔΠῚ ἴγο8. Μ5885. ἀλλὰ χαὲ ἐκ. 

ΟΟΙΡ. βεοπηάᾶιι ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκ. 

ἃ οἷς δἄϊεο Βαβ}]. οἵ αἱτον Πς. οἱ Βοά]. εἴ ἈΘρῚ 

Ρυΐπηιβ, του 15, αϊπίμ5, βοχίπιϑ δὲ οοἴαγιιβ οἰλτα ΟΟΙΡ. 

βοοιπο οἱ οαπὶ αἰ Ό{α6 (151. ἙΔΊΓο ῬαγΊ5. ἔξω τοῖς 

πλεομιένοις, τηθη 086. Μοχ ΟΟΙΡ. βεοιιπάτιβ ὃς οὐδὲ ποτα- 

μός. ΒαΡΙη46 Μ85. Ῥίον οππο8 ἴσα θαλάσσῃ. ΕἘδπὰ 

ἴσα. θαλάσσης. 

ε ὁ λέγων, (μὲ ἀἰϊοῖδ. Ταςουρυοία! ϑαπλιβ δα 56π- 

πὶ ΒΑ5111, ποι δα βθηϑισι Ρτορ]οΐο. απ, αὐ πο- 

ταῦ Τλαςδοιι5, πο 781 ῬΙΟΡ Ποία πρὸς τὸν Θεὸν διαλέ 

γεται, δαΐ τι γοϊαπὶ «αϊάαπι προφήτης περὶ τοῦ Θεοῦ, 

564] Ῥοί 18 πρὸς τὸν λαὸν ὁ Θεός, ρορτεζιεγνε “]}1}6τι5 αἰο-. 

φιιίτμ". Τα γθοῖθ ιϊραία Ἰαἰῖπα, (λειὶ αΐοο ργῸ . 

Ζιπάο, 1) 6ϑοίανΕ. {Ππᾶ6 οὐ βεψαϊξαν ἄταοο, καὶ τοὺς 

ποταμούς σου ξηρανῶ »οἱ Λιανείσια τα αὐ δἤαοίαπι, Ἡο" 

τά νἱν ἀοου ββίπιαϑ, οὐ]α5 ποΐδπι 6688 διιδθο. 



τ ς ᾿ Σ 

ΕΥΖῚ Δ γυλλοαν 

20 Ψ 

δ υ] δ᾽ ση!ῆσοι ἴῃ δου ρίαν ΠΡΠ] Δ ΠΊΘΠΠῚ γοοδθτι- 
Τὴ}. ΝΙΜΙ Γ11 ΠΡ] ΠῚ ΘΠ τ} ποη ἋἸοϊξ “παι 48} 

[6556 ΠΑΓΕΠ ΠῚ 1 5156 Π [ΘΠ 86 5014 8], σγανιαίο οἱ 
ΡΘΠΪΧτι ΡγΓΘΠ4η1. ἈΠ ΟΖ πος ρδοῖο 4 5101 ποηη-- 
ΠΙ5 ΡΟ 5 νἹ Πα! οαβϑθὶ ἴθυγὰ. 564] {πὰ παΐτιγα 511- 
ῬΘΓΙΟΓΙΙΠῚ ΘΟΡΡΟΡΠῚ [ΘΠτι15 δὲ δὲ γὰρ, πο τ|10Ὸ 

Ῥοΐαϑί 56Π811: βθΡΟΙΡΙ, 60 ἢν διηθη πη πος γοσᾶ- 
νἹΣ, ΘΟΙΏΡ ΡΠ ΟΠΘ ΘΟΡΊΠΠ 5, {126 ἰΘΠἰ5511ηἃ δΠΐ, 

ΘΟ 5110 ἈΠ]Ππ|ΠῈῚ 56 η5|1ΠῚ σα πιπξ. ῬΟΥΤῸ “ΘΙ Δ πὶ 

ΤΉ] Πὶ Ἰοσι τη οορίία, ΠτιμηΟΥ 5 ἀἸβοθυ ποπάὶ [ἀου]ταῖο 
ῬΥΘΘἸτπππη , {αἰ μι ΟΡ πὶ α  ἀθηὴ [θπτιθηι οἵ ροι- 

ΘΟ] 511 511Π} {ΓΑ ΠΘ ΠΝ Γαΐ, ΟΥ ἃ 551551 ΠΠ11Π} ΨΘΙῸ 

δἱ τυ ΘΠ ἀθουϑιΠ  Θυ5115 ἀθιηἹτἰαΐ, αὖ, σα γὰ-- 

ΒΘΠΕΙθτ5 56. Ῥαυ] δ ]π ΠυιπηΟΥθιι5.,. ἃ ᾿π το δά 

ἢ ΠΘ ΠῚ π5π|6 ἔθη ΡΟ 165 θαάθιη οοπβουνθίιν. Τα 

ψΘΡῸ ΠᾶΠῸ 7115 ΟΡ Δ ΠῚ ἃ ἢ 46 ἈΡΠΟΥΓΟΓΟ ΟΘΠ565 

564 δ σορίαμη ΠῸΠ ΓΌΘρΙ]ΟΙ5. οἉ]ΟΥΪθ., {π| ἰα ποσὶ 

αδπε τα ρᾶγντιβ, πη ] 1} Τα] 6 ἢ ΠΙΙΠΊΟΥ 5 νἱ 5118 

ΘΟΠΒΠΠΊΘΙ 6. Ροΐθϑί. Αἰγαῃ α θη Δ] θη ἴθιη 

ΒυΙΠΊΟΡΡΙῚ 5, γ τς ἱπϊοαξ σπσαν τα] : σοΠϑι πη 

ὙΘΙῸ δἰενδοῦιΠη, 15 [αν γ 46 1668 ἰρ]5 ΠΟΘ ΠΑΓΊΙΠῚ, 

{π| ῬΡ6γ δ Τγ οἰ μπίτι πη Δ] ἸτηΘῊ ἔπι πη} νἸοἰ ΠιιηῚ ἃ ἐΓΆ Π6 5, 

ΟἸΟἾΠπι 4 ἴπ [Ὁ] ρῖ πο πὶ ἐγΓαπϑτηπίαξ. 78} γΘΓῸ πο γα 
4118. ΔΙῚ 6556 ᾿ρηϊπιπὶ δὲ ρθη ΐθη ὃ (τη Πἰϑὶ 

1Π6] ποῦ Ὁ} σΟΠ  τΟΥΪ5 ῬΡΘΘΒΟυρίο ΘΟΟΓΟ ἔα, 

4υΙΠ Δ} Θαιπλ ΡΡΟ Ι]τϊϑδθῖ, σοπ βιι5. ΟΠΙΠ 115 

ΡΟ] τι5. ̓ ΠΗΠ ἈΠ. Δ 115. ἃ6 ΘΟΙΉ]τι5115.,. ΟΠ ΠΘΠῚ 51 π|0]} 

ΘΙ ΕΠ) Π ΠΏ} 1 Δ ἔ6 Π} ΑΒ τΙ ΘΓ ὃ ΟἸΔΡΡΟΡΙΟΓ ἀητἃ 

ΔΘΥΙα ΟΥ̓" ΠῚ 5. ΟἸΠΠ} ΙΟΟΙΙ5 ΘΕΌ ΡΘΡΠΕ5 ἃ δου θοῖθ 

ΘΈΓΒΙΠῚ ὙΔΡΟΙΡιΙ5, 6π|ὸ αν. [Πίος ναάὰ 3 3 9 

ῬδΙτ 65 δὸ πηδνῖὰ ΟΠ] πὰ ΘΠ ππξ , ΟΡ Πα ὈΙ]αττιν ; 
Γ᾿ Π6 δοῖπου ᾿Ἰηναίαὶ.,, σοΠοΡ ΘΠ] θί 116 τπηἰ γουϑα 

ΡΣ 

ΟἴαΠ} της ΟἰἸα ΠῚ 5016 ΠῚ γ᾽ ἀθΆπητι5 ἴΠ ερϑίϊνα ἰθιη-- 

Ῥδϑίαϊβ τηδαάϊ ἀλη} δὲ ΘοοΠΟ58Π} ΓΟ ΙΟΠΘΠῚ ΡΙδυπτη-- 

4116 ΠιΙΠΠΟΡΙ5 ῬΡΟΓΘΙ15 ΘΧΡΘΡ ΓΘ ἃ 5 σοδπ ὈΡΟν 5- 
51Π10 ἔθ ΡΟΥ 5 Π]ΟΠΊΘΠΪΟ ΘΙ ΠΖΊΘΙΘ. ΟἿμο {2650 

Δ ΌΠΕ ἀατιὰ 1149 Οϑίθηάδηΐ ΠΟΡΪ5 1ΠΠ1 ΓΘΥῚΙΠῚ ΟΠΊ ΠΤ ΤῚ 

5οΙ θη τα Ῥ ΡΠ |. ΑΠΠΟΠ ΟὐἾν]5 ΠΠ4τι6ὲ, ΘᾺ ΠῚ ΘΑ] ΟΓῸ 

5015 1ῃ ὙΔΡΟΓΘΩΙ 5018 ΠῈ 6556 Δἴ({|6 σΟΠϑΙΙΠ] Δ ΠῚ 9 

ΓΈΜΗΙ οὶ Βοσ. του δὲ οαπὶ (οἷ5]. νοἰπϑίϊοσο 
οὗ ταύτην. Τ)εοβῖ οὐ ἴῃ 1115 «πίθον Νῖ55. οἵ τὰ (οι ζ, 

8 Τὰ (ὐοαϊοοβ οοἴο. ἘΔῚΠ διὰ τὸ τὴν φύσιν τῶν ὑπερ- 
χειμένων λεπτὴν εἶναι χαί. Μοχ ΘΠ οἴπὰ Βερ. ρῥυίπιο 
οἵ ΟΟΙΡ. βθουπάο χαταλήπτων, χτη8]6.Ψ ἈΘΡῚ τογίϊις, 
Ἁαυϊπέιβ., βοχέϊβ οἵ οοΐαυιβ,, ΟΠ αἰγός. (015]. οἵ 
οαπὶ (με, ἀχαταλήπτων, Βεπο. 

μ" ἘΔΙΠ οἴη τἀπὸ δι α]ΐετο Ν9. ὑφαιρέσεως : 56Χ 
411 (οαἸοο5 ἀφαιρέσεως. διατπη ΒοΑ͂]. οὐπὰ 1115 οοἴο 
Μ55. εἴ οἵη οαϊίοπς Βα511. ὕδατος ἀπιστεῖς, θόπο. 
Εδτῖο Ῥανὶβ. ὕδατος οὐχ ἀπιστεῖς. Νδο αἴτον Ἰορῖββο 
ν δέν Ἐπιβία! ἶτι5., 41 515. ψογίαι : ιϑϑα {ὶ ψιιείδηι 
ἐϊψειογῖς απερ ἰεα ἰπεὶ ποῖ αἰϊδογοείς. Τμᾶς Ῥαϊῖοῖ πιοη- 

ΒΑΒΙΗΙ ΟΕΒΑΒΕΙΣ ΘΟΑΡΡΑΘΡΟΟ, ἌΒΟΗΙΕΡ. 

ΠΣ ν , ᾿ , ᾿ - ὕδατος. Εἴρηται τί τὸ σημαινόμενον παρὰ τῇ 
- ᾿" ΩΝ [ω 

Γραφῇ τὸ τοῦ στερεώματος ὄνομα. Ὅτι οὐχὶ τὴν 
ἀντίτυπον χαὶ στερέμνιον φύσιν, τὴν ἔχουσαν βάρος 

᾿ 3 , ᾿ 
χαὶι ἀντέρεισιν ᾽ οὐ ταύτην λέγει στερέωμα. Ἢ 
οὕτω ἂν χυριώτερον ἣ γὴ τῆς τοιαύτης χλήσεως 

, - 

ἠξιώθη. Ἀλλὰ 5 διὰ τὴν φύσιν τῶν ὑπερχειμένων 
᾿ Ξ Ν ὁ ἐ5 " ΕἸ πον 5 ΄ λεπτὴν οὖσαν χαὶ ἀραιὰν καὶ οὐδεμιᾷ αἰσθήσει χα- 

- “ 

ταληπτὴν, στερέωμα τοῦτο ὠνόμασε, συγχρίσει 
.- , λ ω τὶ ὌΣ Ψ ΝῚ 

τῶν λεπτοτάτων χαὶ τῇ αἰσθήσει ἀχαταλήπτων. Καὶ 
τ ο ᾿" Α νόει μοι τόπον τινὰ διακριτικὸν τοῦ ὑγροῦ τὸ μὲν 

Α Α 
λεπτὸν χαὶ διηθούμενον ἐπὶ τὰ ἄνω διιέντα, τὸ δὲ 

-Ὡ» -" Ἵ Ξ 
παχύτατον χαὶ γεῶδες ἐναφιέντα τοῖς χάτω, ἵν᾽ ἐξ, 
»} Ὁ ΄χ΄ - “ ΘιῸΣ 3 , .2 

ἀρχῆς μέχρι τέλους ἣ αὐτὴ εὐχρασία συντηρηθῇ; 
ὩὉ - Ὁ ᾽ὔ 

χατὰ μέρος τῆς ᾿ δφαιρέσεως τῶν. ὑγρῶν γινομένης. 
8 - - - ᾿ 29 Σὺ δὲ τῷ μὲν πλήθει τοῦ ὕδατος ἀπιστεῖς, πρὸς δὲ 

τ ο -- , μὴ 
τοῦ θερμοῦ τὸ πλῆθος οὐχ ἀπούλέπεις " ὃ χὰν 

“" - - ᾿ ΄ 
ὀλίγον ἡ τῷ μεγέθει, πολλῆς ἐστι διὰ τὴν δύναιλιν ὭΣ Ι ἱ 
ἀναλωτιχὸν ὑγρασίας. ᾿Εφέλχεται μὲν γὰρ τὸ 

- “, 

παραχείμενον ὑγρὸν, ὡς δηλοῖ ἣ σιχύα - δαπανητι- 
Ἂν, Ὸ, 9 Ὡς , ὰ ᾿ αἰνὰ. . ἜΘΕΙ ἢ χὸν δέ ἐστι τοῦ ἑλχυσθέντος χατὰ τὴν εἰχόνα τοῦ 

τω ’ Ἁ 

λυχνιαίου πυρὸς, ὃ διὰ τῆς θρυαλλίδος τὴν παρα- 
, 7: Α --- 

χειμένην τροφὴν ἐπισπασάμενον, ταχέως διὰ τῆς 
τ Ν Α ν , 

μεταδολὴς ἀπηθάλωσε. Τὸν δὲ αἰθέρα τίς ἀμ.-- 

φιδάλλει μὴ οὐχὶ πυρώδη εἶναι καὶ διακαῇ ; ὃς εἶ 
-“ - Ἧ ΘΑ αν, ἐν , 

μὴ τῷ ἀναγχαίῳ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ὅρῳ χατεί- 
7", " 

χετο, τί ἂν ἐκώλυσεν αὐτὸν πάντα ἃ φλογίζοντα χαὶ 
ἄ -" - “ πὶ πὰ Ω 
καταπιμπρῶντα τὰ συνεχῇ, πᾶσαν ὁμοῦ τὴν ἐν τοῖς 
πὸ »"Κ - ΄Ν ΟἿ τ ΓΝ 5.2 
οὖσιν ἐξαναλῶσαι νοτίδα; Διὰ ταῦτα ὕδωρ ἢ ἀέριον, 

νεφουμένου τοῦ ἄνω τόπου ἐκ τῆς ἀναφορᾶς τῶν 
τω ἂν ᾿ . - . ΧΑ ῃ 

ἀτμῶν, οὺὃς ποταμοὶ, χαὶ χρῆναι, χαὶ τενάγη,χαὶ 
λί .Ἶ λ ͵ ͵ “« [ Ἁ ΔΌΝΝ 
'μναᾶιν χαι πε αγὴ παντα προϊιένται, ως ἂν μη 

πάντα πυραχτῶν ὃ αἰθὴρ ἐπιλάόδοι: ὅπου γε χαὶ 

τὸν ἥλιον τοῦτον ὁρῶμεν, ὥρᾳ θέρους διάδροχον 
Ἂ , ᾿Ὶ Δ. , 5 Ἵ , 

πολλάχκις χαὶ τεναγώδη χώραν ἐν βραχυτάτη χρόνου 

δοπὴ ἄνιχκμον παντελῶς καὶ ξηρὰν καταλιμπάνοντα. 
Ποὺ τοίνυν ἐχεῖνο τὸ ὕδωρ; Δειχνύτωσαν ἡμῖν οἵ τὰ 
πάντα δεινοί. Ἀρ᾽ οὐχὶ παντὶ δῆλον, ὅτι τῇ θερ- 

Ἕ τ ᾽Α , 

α μότητι τοῦ ἡλίου διατμηθὲν ἀνηλώθη ; “ Καίτοιγε 

οὐδὲ θερμὸν εἶναι τὸν ἥλιον ἐκεῖνοι λέγουσι " τοσοῦ- 

ἄτπη {Πα ἴῃ Ποῖ (1665 ἸΡΓΟρβῖθ86. 

4. (ΟΡ. βοοιπάτιβ χαταφλογίζοντα. Μοχ 55. μ]ενι- 

{π| οπλμο5 τὰ συνεχῆ. ΑΡοδξ ἀνα τπ|5. ἃ ΘΠ Ποπὸ 

Ῥαυῖβ. 

» ΒἘάϊτο Ῥανῖ5. 

ἰΐοπια Β451}. οἵ ἴῃ οοἴο Νῖ55. ργεῖον Βα]. ΑἸΙφπαπίο 

ἐπιλάθῃ. διατπι 1 ἐν ὥρα. ΑΜοδὶ 

ἀέριον γίνεται. Τηεε5ὲ γίνεται τη οατ- 

Ῥοβὲ Ἀδρ. τορι 

ἐν ἃ οεἴο Ν85. ὶ 

ς Καίτοιγε οὐδὲ θερμόν. Υ' δἔτι5 11 φαονιπηδη) Ρἢ]- 

Ἰοβορ πογιτ ορίηἶο, {{|, 5016 σα]  τπιπὶ 6556. ποσαη- 

65, ἢν θαπΐ 1ΠΠ1π|6 σα] όσοι ἩΪ}}1} ἁἰτ ἢ 6556. Ὠ]δὶ 

γ ]οσοπ «ποηχαπι ΟἸΓοι τ ἀοξη οἱ πιοίιπι., ἴθ Ρο- 

ὙΙΡιι5 ποϑ[}15 υἱροῖ πηαχίηλο, Ρ]ασοίάιιο {τι πὶ ΡΠ Πη15, 

“" πἰμκον, 



ΙΝ ΗΕΠΧΑΈΜΕΚΟΝ ΠΗΟΜΙΠ. ΠῚ. λ1 

τον αὐτοῖς τοῦ λέγειν περίεστι. ΚΚαὶ σχοπεῖτε πο- 
2 ἈΝ (4 3 Ξ δό ᾿ ἃ, κα .3...αἃ μ᾿ ταπὴ ἀποδείξει ἐπερειδόμενοι πρὸς τὴν “ ἐνάργειαν 

᾿Ὶ 7 1. ΝΑ , " ᾿ ἀντιδαίνουσιν. Ἐπειδὴ λευχός ἐστι, φασὶ, τὴν 
. Ν , 

χροίαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὑπέρυθρος, οὐδὲ ξανθὸς, τούτου 

ἕνεχεν οὐδὲ πυρώδης τὴν φύσιν “ ἀλλὰ καὶ τούτου 

φασὶ τὸ θερμὸν ἐκ τῆς ταχείας εἶναι περιστροφῆς. 
ξὰ ες “ 

Τί ἐντεῦθεν ἑαυτοῖς διοικούμενοι; Ὥς υνηδὲν δόξαι 
Ἧ Ξ Σ 

τῶν ὑγρῶν ἀπαναλίσχειν τὸν ἥλιον. ᾿Εγὼ δὲ χἂν μὴ 
ἀληθὲς ἢ τὸ λεγόμενον, ἀλλ᾽ ὡς συγκατασχευάζον 
ἐμοὶ τὸν λόγον οὐκ ἀπωθοῦμαι. ᾿Ελέγετο γὰρ, διὰ 

τὴν ἐκ τοῦ θερμοῦ δαπάνην ἀναγκαῖον εἶναι τῶν 
ὩΣ 

ὁδάτων τὸ πλῆθος. Διαφέρει δὲ οὐδὲν, ἐχ φύσεως εἰ-- 
νὴ 

γαι θερμὸν, ἢ ἐκ πάθους ἔχειν τὴν πύρωσιν πρός 
ΞΔ 

γε τὸ τὰ αὐτὰ συμπτώματα περὶ τὰς αὐτὰς ὕλας 

ἀπογεννᾶν. ᾿Εν τεγὰρ τριδόμενα ξύλα πρὸς ἄλληλα 
ΩΣ ᾿ , να "ΩΑ 3 Ἅ 3 ΄, 

πῦρ καὶ φλόγα ἀνάψῃ, ἐάν τε ἐκ φλογὸς ἀναπτομένης 

χαταχαυθῇ, ἴσον ἐστὶ χαὶ παραπλήσιον ἐξ ἀμφοτέρων 
Ἁ γθ, φ᾿ “ὦ ᾿Ὶ , . λ} 

τὸ τέλος. Καίτοιγε δρῶμεν τὴν μεγάλην τοῦ τὰ 

πάντα χκυδερνῶντος σοφίαν͵" μετατιθεῖσαν τὸν ἥλιον 
ΘΕ». 5.4 πμεν [ ΙΝ " αν ὦ ΕΑ ἐξ ἑτέρων εἰς ἕτερα, ἵνα μὴ τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ προσ- 
διατρίόων, τῇ πλεονεξία τοῦ θερμοῦ λυμήν: ρ Σ᾿ τῇ νεξίᾳ τοῦ θερμ. μήνηται 

τὴν διαχόσμησιν “ ἀλλὰ νῦν μὲν αὐτὸν ἐπὶ τὸ νότιον 
μέρος χατὰ τὰς χειμερινὰς τροπὰς ᾿ ἀπάγοντα, νῦν 

δὲ ἐπὶ τὰ ἰσημερινὰ σημεῖα μετατιθέντα, χαχεῖθεν 
}} Α , 

ἐπὶ τὰ προσάρχτια ὑπὸ τὰς θερινὰς τροπὰς ἐπανά- 

γοντα, ὥστε τῇ χατὰ μικρὸν αὐτοῦ μεταύάσει τῷ 

περὶ γὴν τόπῳ τὴν εὐκρασίαν φυλάσσεσθαι. Σχοπεί- 
τωσαν δὲ εἰ μὴ αὐτοὶ ἑαυτοῖς περιπίπτουσιν, οἵ 

΄ Ζ » - 

γε τὴν θάλασσαν λέγουσι μήτε πλημμυρεῖν τοῖς 

ποταμοῖς ἐκ τῆς τοῦ ἡλίου δαπάνης, χαὶ προσέτι 

ἁλμυρὰν χαὶ πιχρὰν ἀπολείπεσθαι, τοῦ λεπτοῦ 
Ὁ ,ὔ 

χαὶ ποτίμου ὑπὸ τῆς θέρμης ἀναλωθέντος" ὅπερ 

ἐχ τῆς τοῦ ἡλίου μάλιστα γίνεται διακρίσεως, τὸ 
ΤΥΞς, πὸ ἍΠ Ἢ . οἱ εν ὶῚ πον 

μὲν κοῦφον ἀπάγοντος, τὸ δὲ παχὺ χαὶ γεῶδες 

οἷόν τινα ἢ ἰλὺν καὶ ὑποστάθμην ἐναφιέντος " ἐξ οὗ τὸ 

πικρὸν καὶ ἁλμυρὸν χαὶ ξηραντικὸν τῇ θαλάσσῃ 

ἀ δὶς ΒΘΡῊ ρυϊπλιι5 εἴ οοΐαντιβ οαπὶ (]Ρ. βεσαμο 
δ οὔσῃ (ο15]. {ποτὰ βοοπηάο ; οἱ 1ἴὰ Ἰορῖς Ἐλιοία- 
{{π|π|5, οα} 5 μδοο δαηΐ : 711 οοπδί αν αί6 χιο {γιὲ ἐ1ο-- 

οσμπιδηΐο,, γι ονίεϊεπϊδοίπιὶς ααὐἰνεγδαπίι". ἘΔ 

οἴη ΠΘΡῚ8. ἰουτϊο οἵ φαϊπίο οὐσία (151. ρυΐπιο 

πρὸς τὴν ἐνέργειαν. Μοχ τη]}11 Ν55. ἀλλ᾽ οὐχί. ἘΔΙο 

Ῥαγῖβ. ἀλλὰ οὐχ. Βαρίηαε (10. βθοιιηᾶιι5 τοῦτο τὸ 
θερμιόν. 

6 810 ποβίγα δπ1οὸ Β451]. οὐ βορίθπι Ν55. ἘΔΙο 

Ῥαγῖβ. μεταθεῖσαν. ΜΙΟΥΕ]]τι5 οἷζαῦ ποβοῖο πᾶπη δα 11 0- 

ποπὶ Β451]. ἴῃ {π|π Ἰδρτίιν μετατιθέντος, Πδοίιε 5ι8- 
α1:  ανεπέ τοί σἰϑηποπεϊῖ σαδιι5 πιοα διδ)θοιὶ, ἀττι- 
χῶς. Βεπο, 564 γοϊγασαηέιν Ν55. 

ἔ Ἑάπῖο Ῥατῖβ. τροπὰς ἀπάγοντος... .. σημεῖο, μιετα- 

τιθέντος... τροπὰς ἐπανάγοντος. ἸΝοδίγα 6110 Β851]. 

Οὐδ θΡο πὰ μ6. οα] ἀπιηλ “τ 46 ηὶ 5016 6556 1ΠΠὶ 
ἀϊοιιπί : αάθο Ἰοιτιὶ ᾿ρ515 γασδῦ. Ὑ ουιπὶ σοπϑι ἀθυα 8 

ῬΒΠοΞορμ 

ποηηα 

σοηβεβαπὶ 

4{|4}1} ἀϑῃηοπϑίνα 06 πἰχὶ, θυ ἀθΠ 188 ΡΟ] πο Δ Ἢ [ΠΓ. βο]οπι. οαἱῖ- 
Οτοπίδηι, πα τΐ, σα]. 6 ΠΡ 115 δϑὲ 7, ΠΟῚ Δαΐθιη 

ΒῈ γι 6, πθὸ ἤαντιβ., Ἰἄ60 ΠΟΩῈ6 διιαρίθ πηδᾷ 

Ἰσηϊιι5 οϑὲ : 5βϑά δὲ 6]1ι5. σα !ογοπὶ δχ ψεϊοοὶ οἱν- 

οὐπιδοῖίι ἁἰΠντηαπὶ οὐἹτΊ. Οὐά 5101 ᾿π 46 σοτηιη 4! 

ἀϑοϊϑοππὶ ἢ {Π0 ΠῚΠ1] σΟΠϑιμη ΘΓ 6 Πιιππουτη 50] οχῖ-- 

ΒΘ τ. ἔσο γ 6 ΓΟ, [ἈΠηΘ [5114 φαοα ἃ 1ρ515 ἀἸοῖταν;, 

ἢ ΜΘΙΙΠῚ ΠΟῊ 6ϑ, ἴδ ηΊ6η 14 Ἰρϑιιπη, ἰδιηπ|ᾶτ {πιο 
ΠΊΘΔΠ 56 Π ΘΠ {18} ΘΟΙΙΡΙΟθ οὶ 7 ΠΟῚ Γ65ρ1:0. ΝΔΠῚ 

ΔΠθαγιιη οΟΡΪὰ ΟἿ ΘΔΠῚ {188 ἃ ΘΑ] Ογ 6 ΘΠ ον 
ΘΟΠΒΠΠ ΓΙ ΟΠΘΠῚ., ΠΟΟΘϑϑα ἃ 6556 αἸοο λαΐτ. 78 Π| 

γΘΙῸ δα δοβάριῃ 1Π θἰβάθῃι πα ΐθυ "15 ΡΥ πἸΟΘ Π405 

οδἰξβοίιϑ Π1}}} ΤΙ θγθϑὲ, τ γΈ1Π} 50] ϑιαρίθ Ππαίτιγὰ δἱζ 

σὩΠάτι5, Δ 6Χχ ἰδοῦ Π 6 ΔΡΩῸΓ οἱ ΔοΟ βϑϑυῖ. 51γ6 

ΘΠ] στὰ ᾿ΠΘΡ 56 πηπῖο ΘΟΠ[ΡΙοΐὰ 5, ἸΙΡ ΠΘΠῚ ἃς 

Π ΔΗ Δ 1 Θχϑιιβοι θηξ, δῖνθ δοοθῆϑὰ ΠΠδιηπηὰ ΘΟΠῚ-- 

Ἰδίᾳ [πϑυϊπξ., ΡΣ δὲ ΘΟ 51}}1}}5 ἢ Π15. ΘΧ ὉΙΡΟΙΠΙ6 
ΓΕΒ1ΠΕ. (οί ιι πη πη  ΠΔΠῚ 6]115 {|| ΟΠΊ ΠΪὰ στ ον Πδΐ, 

Ἑ ϑ5Δριθπ Δ ΘΘΡΠΙΠΊΠ5.., 5061 Δ] Π1Π416. Δ]10 ἰγᾶη5- 

ΠΟΥ η ἴθ 5, τι Π6 ἴῃ 1546} [0015 5ΘΠΊΡΘΥ σΟΙηΙηΟ-- 

ΓΆΠ5, ΤΌΡΠΠῚ ΟΥ̓ ΔΙ ΠΟΙ ῬΕΙ͂ ΟΔΙΟΓΙ5 γα πε δ Πίϊδτη 

ἀδναϑίθε. 564 πιιπὸ συ! 46πὶ δα Διί! Πα ΠῚ ΡΓΓΘ ΠῚ 

οἶγοα ΠΥ ΘΓ Πᾶ 50 5111ὰ ὑγαπϑυθ ἢ, πη γΘΓῸ δά 

ΘΠ ΠΟΟΙΪΆ]1ἃ ὑΓαΠϑίουϊ βισπᾶ : δὲ ᾿πά6 δά βθρίθιη-- 
{ΓΙΟΠΑ]1ἃ 1Π 8651 γ15 505}1{Π|5 σϑάπιοιε : δάθο πὶ 60 

56 Π511ὴ ἱγαπϑθιηΐθ., ἴπ ἰΟΟ15. [ΟΡΓΘΠΙ5. [ΘΠ ΡΟΙ]Θ5 

Ἵ σοηϑοσυθίιν. γιά θδηΐ ἃιιθ ΠῚ ἃΠ 1051 5601} ΠΟΠ 

ἃ Ρυρσποηξ, 41] 5016 θὲ Τηᾶ ΡῈ ἀἸσαπε Ππ ΠΏ] ΠΡ 115 ΠῸΠ 

τϑάπιπάανθ ΟΡ δᾶ Π| {1188 ἃ 5016 ἢ σΟΠΒιΠΊΠΟΠΘΙΊ, 

8.0 1Π5ἘΠΡΘΙ 58 511Πὴ Οἵ ΔΙΠΔΓΊΙΠῚ ΓΘΠΠ ΠΕ], 60 ΠΌΙΠΟΓΘ 
411 ἴθπι 5. εϑὲ ἃς ροῖΐαι ἀρίπ5., ἃρϑιιπιίο, «ιοά 

ρα πὶ ΔΟΟΙ 41: ΠηΔΧΙΠῚΘ 6Χ Θὰ ({ΠἸᾺ1Π 50] Παρ ἐ15- 

ΘΟΓΠΘΠΕΙ [δουΠ!αῖθ., {πὰ 14 φαοα ἰθνο οϑῖ, ἀ᾿υΙρΙΐ, 

ΟΡΆ551Π ΠῚ γΘΙῸ εἴ [ΘΓΓΘΒ[16 [Δ] Π ΠΙΆ 1 [1 Πλ11Π} Οἵ [ΘΟ ΠῚ 

ΓΟ : ἀπά6 ἃπηαγι[π60, οἵ 5 560; Εἴ 5] σα Π6] 

εἴ αἴογχιο (151. οὐ ΒΟ]. οὰπὶ ΒΘ ρΊ15 ΡΥΙπιο, ἰογίϊο, 

«υϊηΐο εἴ βοχῖο εἴ οἵπὶ (Ο]Ρ. βθοιπάο, Ργοτς 6 161- 

τηιι5. (ὐδίθγα πη ἈΡ ΙΓ πλι, οαἸΐογοβ Ναγία ρσορυῖο 

ποῖ εχ Πάδ οσοὐϊουχῃ Νῖ55. οὐ] 556. μετατιθέντος. ., 
ἀπάγοντος εἴο., αὐ πὸ νἱΔογοίασ Βαβι οοπίγα γοσιι- 

185 σγαιητηίϊοο8 ρεοοδ586. Ἐξ Ὑ6ΓῸ 51 γα [10 ΠΑΡ γθίτιν 

ΤΟΡΌΪα πη Θ ΑΙ] ]ΟΤιπι,, ἀΘΡιθβος ΒΆ5Π]Π1τ5 50Γ1- 

Ῥεγα ἀπάγουσαν, ποπηρ6 σοφίαν. 5.64] Θοπδίαξ ΘΧΘΠΊΡ 15 

πλ 1115 ᾿ΠΒΙσΠ 68. ΤΠ ΠΟΒΙΠΙΘ. ΟΓαΐΟΤο5. ἃς ρΡυτοορία 

δ’ πη πηα  10ἃ ΟΠ 8ΕΙΠΡΟΓΥ αἰϊοπάογα, 564 δὰ ποπηιη- 

«πᾶπι ποϑ]ρονο. Πααιιθ ποῖ [πὶ δὰ ρανοϊρία ἀπά- 
γοντα εἴα. τοίοναϑ δ γόσθπι σοφίαν, 584 δ γοσοπὶ 51}- 
Ἰητο]]θοἴαπη, κυδερνήτην. 

4 (Ο1]Ρ. βθοιιμ 5 χοῦφον ἀνάγοντος. 

 ΓΟοά. 410, ὕλην. 

ἄχη πὸπ 

6556 

Οα]οτγ ἴῃ νο- 

Ιοεῖὶ γρατ- 

ππν τοί 

τοροπονα- 

ἴιγ, 



Ῥεαἱ. 8. 9. 

Οὐδ ξς ἃ 

20. 

Ἱρξαί. τοῦ. 
26. 
ει. 33. 

12.515. 

1)εμιι. 58. 

29. 

12 

ἔδοι !τὰ5 Τηδὺὶ ᾿πεϑῖ. ῬΟΓΓΟ 4] ἔ8]1ὰ 46 τηδνὶ ρα γ-- 
γΠΠ, ΓΌΓΘΙ15 Πηππΐαῖα 5θη θηῖ] ἃ ΠΠΠΟΓΘΙῚ ἃ 5016 

Π1Π1] 1Πλ πη] πιι] [ἢ γα πί. 

8. Εἰ νοσανίξ 7)διι5. βγπιαπιθηέμην σορἰιίηι ; 

11 τ ΡΥΌΡΡΙΘ αυϊάθπι σοηγθηϊαὶ Δ] 6] 15: Π8θο ἃΡ-- 
ῬΕ]]αῖῖο, 5: πη} πᾶ ϊπ6 νῈΓῸ ΠΓΠιδΘ Πἔπτη ΠῸΟΩ 116 
Πα πι5 ΠΟΠΊΪΠΪ5 51 Ὁ ραν ΠοΘρ5. (δοίθυιιηι ΔΘ ρθοΐ  ΒΙ]6 ΠῚ 
᾿πηο Ἰοσιχη αἴ] δ 1 Π} 580 06. ΟΡ ΘΘΡ αν ΠΊ5, ΟΡ 

ἀδηϑιταΐθπι σΟμ Πα ΓΘ ΠΠ {116 ΔΘ γ 5, Οἴ ΓΘ Π 8 56 
ΟΪαΓ6 ΠΟΒΕΓῸ ἀβρθοΐαὶ, δἵ δχ 60 φυοά ν᾽ άδίαγ, ςϑ]ὶ 
ΠΟΙΊΘη ΟΕ ΠΘΠΓ5., ΕὈῚ νυ] ο]οθὲ αἷξ ϑουϊρίαγα : 
ἤοἴμιογ 5 οἰοἰϊ. Ἐὸπ τΐουαπι : ΚΖ οἱαπιΐα ςδουτιάϊιιπι 
Πηπιαπιθπίιι οοοἰϊ. Τά]6 δϑὲ οἱ ΠΠπ4 : “2.5 οοπαιετι 

τιδήτι6 «αἱ οἶος. ἘὺΟΥ565 θοπθαϊσθηβ ἐρεῖ 10- 
Β6Ρἢ, ἃ {γι 115. ΟΩ]1 δὲ ΤΌΓΘ, δὲ ἃ 58015{1{|5 δἱ 
ΘΟΙΠΟΠΙθι15. Πα Πᾶν], οἵ ἃ νου τσ. ΠΟ Π πη], οἱ 

ΘΟΠΠπι ΠῚ δου ΠΟυΠῚ θΘ ΠΟ Ἰο ΟΠ 65 Πρ νυ: {αρ- 
ΡῈ «ιοά οἸΓΟΙΙΠ] Δ ΘΠ 5. [6 ]}πιτὶ ΙΟου5. ῬΡῸΓ ΠΟΙΊΙΠῚ 
το ρου θη Γδοιπ δέπν'. Οὐΐη οἱ ᾽πὶ μλ] 6 1 ἰ15 [5Γ86-- 

ι,Ετ ορὶξ, ἰηχαϊε, εἰδὶ οεθπιι φιιοι σιίρεν" οαρτιῖ 

6δΐ, ὡπϑιηι. Οὐἱά Π5. νυ ᾿πάϊσατα να] 9 
ΟπηπΙ πη δι 5] σοϊ ἔα π., δὲ ΔΩ] ΠΔΓΙΙ ΠῚ ΔΟΓΙΔΓΕΠῚ 
ἀεἰδοίαπη, {α]}00115 6] πανὶ [6 ]11ὰ5 [γαοίπτι πὶ σ0Π-- 

(γταν. Οταπὶ Ἰσιταν ἀθίθγνι 46 οθ]ο ΤΌΘ μὴ πε μ]1ι-- 
ν]λ πη (ΟΕ, ἔπ1Π}Ὲ ΔΩ[[185 ΘΔ 5 (1128 ΘΙ ΘΓ ΠΔ ΠῚ ΓΟΡΊΟΠΘΠΙ 

ΟΟΟΙΡΆΓΟ {π|5585 51Πηϊ, 1Π|6]]}]σ,μητι5. (ΟΠ 6 5. ΘΠΪ ΠῚ 
1Π 511}1Π}1 νἀ ροΥ θτι5., εἰ 6 ΓΘ Ρ61 γ ΘΠ ΓΙ Π ΘΟΙΏ-- 

5. ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΟἸΕΒΑΚΒΕ 

Ρ  βϑίοπμθηὶ σοηδηϑαῖο, Ὁ] Βα Π] ἀἸαΐθ5., ῬΥΪ 5 

ἴῃ πηοάτιπη νὰρΟΥΪ5. ΤΘὨα ΓΟ ιι6 ὩΔ] ἸΠϑρογβδθ. 

ΡΉΘσ. ΡῬυϊπιβ προσιέναι. 
“ (0]Ρ". βεουπάιι5 χλήσεως οὕτως ὡς εἴρηται, Ὑαὰ] 

ΒΑ51}15 Πτππαπηθη ἔπι ποῖ ΡΤΌΡΓΪΘ οΘ τ πὰ που Πατΐ, 

5664. ἀπιπηΐαχαΐ 6211 ποπηΐπο ᾿πϑὶ σπῖτι ΡῈ Φαδπλάδμη 51- 

τα Πα ἀπ 6 Πι. 

ἃ (910. βοοιπάιι οἱ θα. οοΐανιιβ οαπὶ (0151, 56- 

οὕπαο τὸν ὁρώμιενον τοῦτον ἀέρα οὐρανὸν λεγόμενον, (ω-- 

ἐδγῖετι αϑροοίαξχίεπι ἤιιο ἀθγ ότι αἰ οὶ οοδἶπιπι ϑσορο οὔ-- 

δεγνανίπιι5. ἘΔῚΠ εὐ ἈΘΘῚΙ ρυϊπηι5. δὲς «αϊπέιβ. οἴαπῃ 

ΟΟ18]. νεϊιβίίογε τὸν ὁρώμιενον τόπον οὐρανὸν λεγόμενον, 

ΟΡ οεοννανίπει5 ατιίδτη ποτε ΓΑΡῸ υἱοὶϑίϊοηι παις Ιοσιιε 

οεδίπιπι αρρεἰανὶ. Ἐφαϊ δι ποῖ ᾿π ἢ [15 ᾿γοσῖπι, δᾶ- 

τ Ῥό556 Ἰδού! θὰ τ [γΑΠ 116 : ΤᾺ]}Π}1 ἰδ 6 ἢ ΠΘ5ΟΙῸ 

«αομηοίο ψ ΡΒ 1} 15 ἢ , ῬΟΒ[ΘΥΊΟΥΘῚ ὈΥΪΟΓῚ 6556. ἃη- 

ἱεροποπάδμμ. ϑιβρίοου Θηῖπὰ ΠΠΡΡΑΥ τ. {ΘΠ ρ᾽ ἅτ 6 

ΥΡΘΊΟΠΘ γοοΐβ τόπον ΡῈΓ τη ππὴ 50}1011] Δα τη ΊΠΘΙῚ 

51 (οἸοῖ5. ΔΡΡοβιι5δ88 τοῦτον ἀέρα, εἰ Πἴπο ἰαοίτχη 
6556, αὖ ΠΌΤΑΥῚΪ 4111 πᾶπο ᾿δοίϊοποπι ᾿πβοσπουϊηξ ἐοχ αὶ. 

ΝΝεο Ρᾶσγιαπι Πὰπο ποβίραπι Ομ] οἴ πγατῃ ἃ Ππναΐ, φαοά 
Ἐπιβίαϊ ίατη οοπβίοϊ τόπον 16 61556, ΟΠῚ 810 γογίαΐ : 
ιϑ' οἰτγετι5 ἑάπιθην δοδριϑοίπι οοδίπσνι εἰϊοὶ ἰοοιπι δρ 5ϑιιγι 

“Ἰεπιδαϊιτηψιια αϑγῖδ. Ν οσθπ διιΐοπὶ ἀθγΐδ, τὖ ]1ὰ5 

Ῥουπηα]α5, στ ἀθπιν ἀθ 50 δα] 1556 Επδίαι ῃϊιι5., οχ- 
Ῥπδιοηὶβ οδιιϑἃ. 

ΘΟΑΡΡΑΡΟΓ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

"προσεῖναι. Οἱ δὴ ταῦτα περὶ θαλάσσης λέγοντες; 

πάλιν μεταδαλλόμενοι, μνηδειίαν τοῦ ὑγροῦ γίνεσθαι υ ἱ γ μηδει Ὁ ὑγροῦ γίνεσ 
μείωσιν ἐκ τοῦ ἡλίου φασί. 

Καὶ ἐχάλεσεν ὃ Θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν" ὡς 
,ὔ Α δ᾽ - ,ὔ ΠῚ Ζ' 

χυρίως μὲν ἑτέρῳ τῆς προσηγορίας ἐφαρμοζούσης, 

Β χαθ ὁμοίωσιν δὲ καὶ τούτου μεταλαμάνοντος τῆς 
“ χλήσεως. Τετηρήκαμεν δὲ πολλαχοῦ τὸν δρώμενον 

“τόπον οὐρανὸν λεγόμενον (διὰ τὸ ναστὸν χαὶ συνε- 

χὲς τοῦ ἀέρος ἐναργῶς ἡμῶν ταῖς ὄψεσιν ὑποπίπ-- 

τοντος, χαὶ παρὰ τὸ ὁρᾶσθαι τῆς τοῦ οὐρανοῦ 
Δ } 

προσηγορίας ἀξιουμένου) ἐν οἷς φησι, Τὰ πετεινὰ 
“Ὁ ΕῚ - ΟΝ Γ, οὗ ,ὕὔ Ν. ς ἶ τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ πάλιν’ Τὰ πετόμενα χατὰ τὸ στε- 
, - ΕἾ ΩΝ -Ψ ᾿."ὕὔ, Ε] ὶ Χ Ἂ, 

ρέωμα τοῦ οὐρανοῦ. Τοιοῦτόν ἐστι χαὶ τὸ, Ἄνα- 

δαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν. Καὶ Μωῦσῆς εὐλογῶν 
τὴν φυλὴν τοῦ Ἰωσὴφ, ἰ ἀπὸ ὡρῶν οὐρανοῦ, καὶ 

δρόσου, χαὶ ἀπὸ ἡλίου τροπῶν, χαὶ συνόδων μηνῶν ρ 3 Ἢ Ρ ᾽ ἕ ᾽ 
᾿τῳ,' τ ,ὔ, 

χαὶ ἀπὸ χορυφῆς ὀρέων χαὶ βουνῶν ἀεννάων τὰς 

ἃ εὐλογίας δίδωσιν, ὡς τοῦ περὶ γὴν τόπου διὰ τῆς ἐν 

τούτοις εὐταξίας εὐθηνουμένου. ᾿Αλλὰ χαὶ ἐν ταῖς 

κατάραις ὃ τῷ Ἰσραὴλ, Ἑσταί σοι, φησὶν, ὃ ὑπὲρ 
χεφαλῆὴς οὐρανὸς χαλχοῦς. Τί τοῦτο λέγων; Τὴν 

ΩΣ , δι σὸν - ΕῚ Ζ ξ , 
παντελὴ ξηρασίαν χαὶ ἐπίλειψιν τῶν ἀερίων ὑδά- 

των, δι᾿ ὧν τῇ γῆ τὸ γόνιμον τῶν χαρπῶν ἐνυπάρχει- 

Ὅταν οὖν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φέρεσθαι λέγη δρόσον ἢ 
ὑετὸν, περὶ ὑδάτων νοοῦμεν ὅσα τὴν ἄνω κατέχειν 
διατέταχται χώραν. Συναγομένων γὰρ τῶν ἀναθυ- 

μιάσεων περὶ τὸ ὕψος, χαὶ πυχνουμένου τοῦ ἀέρος 

Ρ ταῖς ἐχ τῶν πνευμάτων πιλήσεσιν, ὅταν μὲν αἵ 

τέως ἀτμοειδῶς χαὶ λεπτῶς ἐνεσπαρμέναι τῷ νέφει 

« κο «υ4επ βοπὰπῇ ορίϊπηο ἰπ ατεοῖβ, φποά γὸχ 
οὐρανὸς οἱ νευΡαπὶ ὁρᾶσθαι ΠΡ απέ ᾿ηΐοΡ 86 σοσπδίϊο- 

ΠΘ ΠῚ {παπη απ : ἴῃ Γι ἃ {1Π15 ΠΟ 1ΐθπη, {πο ᾿πέεν γο- 

σοπὴ δερΐιση οἴ γευΡθασα υἱαϊεγὶ σοπν Θπ] θη 1 π}1]ὰ 51}. 

Γ ἀπὸ ὡρῶν, α Κυπιοιῖνιι5. Οὐατῃ Ἰδοί!ομ θὰ ποὴ ΘΠ 
501ππὶ Ἔχ ΒΙΡοπΐ, 564 οἴϊατῃ διχί. ΒΊΡ]1α, (οἾ5]. βεοαη- 

45, (010. βθοιπάιτι5, ΒΕΘῚ «αϊηΐι5. δὲ οοΐανιιβ οἴτα 

Μεάϊοεςο. Ηδπνϊοϊαπτιβ ὙΕΓῸ οὰπὶ ἈΘΡ115 ῬΥΊΠηΟ οἵ ἰοτ- 

ἴο ὀρῶν, α πιοπίϊδιιδ., {1188 ἈΠ Εἰπηὰ Ἰδοίϊο, ἰεϑίς ΕἾἸὰ- 

τηϊηῖο ΟΡ], στρ υ τ7 πὶ ΠΡ α5ὅαπι ΤΠ) ΓΘ ΓΟ ΠΟΤΉΪ 
Οοα!οῖθα5. ΑἸ θτοϑιαβ ῬροΘ] ἀπ 1ο Ἰορὶς ἀπὸ ὅρων, 
οαπῃ ΠΡ. 2 τὴ Ηοχαθη., οὰρ. 4, πτιμη. 16, 51. μαβϑαΐ : 

Τεπίψιιο εἰ Π7ογ565 Ῥεποαϊίοιϊοηδ5 ἐγ ἰδιιὶ 9 ο5ορῆι α 71- 

πῖνιις οεοἰϊ. ἽΝ εο αἸτῖον Ἰοριὶ Ἐαβίδ! μῖι5, {1 νογίδξ - 

ἐχ Πηῖδιι οὐἰϊ. Ν αἰ σαία, ἐδ ροπιῖς οοδἰϊ. Ἧοχ Ηδο- 

Ῥγδα, τη {10 Τλοεοιι5, 4 6]1οἷὰ5. οἵ ἀ6]1οα ο5 ἔγιιοίιιβ 81- 

δηϊποαῖ. πᾶὸ Ῥαρσπίητβ δα σουρθιιμ, εἴ6 αοἰϊοαῖὶ5 ο-- 
ἰογιν. (οἴογιιση ἃ Θχοιρ] απ Ιου τ τη ὙΘΓΕΤΩτ5, αὶ 

Ζοιιοιῖϑιιδ : φαλταψαδτι ὥρα πὸπ ἐδ πὶ βισηϊῆοθὶ ἔγα- 

οἴτιπι, 4ααπι πη ΓΙΡῚ ἔραο 5. ἜΧἸΠλλ1πὶ ΘΟ]ΟΓοῖ αἴσιια 

δναΐϊατη. Τιοσο ΤΠ οδοιπη. : 

5. τὰ δὶ οὐ Ῥδσ, ἰορο εὖ οἴτὰ (οἾ5], νείι- 

βίϊογο. Ἀ6ρ. βοχίαβ τῷ ἰσραὴλ ὁ ἱερεμ.΄. ἔσται. ΑἸ 4πὰ- 
ἴποι Νίβ5, Ββαρεπί ἱερεμία ρῥτοὸ ἰσραήλ. 



ΙΝ ΒΕΧΛΑΔΈΕΈΜΕΒΟΝ 

νοτίδες ἀλλήλαις προσχωρήσωσι,, σταγόνες γίγνον- 

ται, τῷ βάρει τῶν συγχριθέντων φερόμεναι πρὸς 
Ὸ» π 

χαὶ αὕτη ὑετοῦ γένεσις. Ὅταν δὲ τὸ 

ὑγρὸν ἐξαφρισθῇ, ταῖς βίαις τῶν ἀνέμων ἀναχοπὲν, 

Χ “ 

τὸ χατὼ " 

εἶτα εἷς ἄκρον κάταψῃυ χθὲν ὅλον διόλου παγῇ» 

θραυομένου τοῦ νέφους, ἣ χιὼν καταφέρεται. Καὶ 

ὅλως, χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ἔξεστί σοῖ δρᾶν 
πᾶσαν τοῦ ὑγροῦ τὴν φύσιν περὶ τὸν ὑπὲρ χεφαλῆς 

ἡμῶν ἀέρα συνισταμένην. Καὶ μηδεὶς τῇ περιερ- 
γία τῶν περὶ οὐρανοῦ φιλοσοφησάντων τὸ ἁπλοῦν 
χαὶ ἀχατάσχευον τῶν πίξυμρβιλῶν λόγων παρα- 

Θαλλέτω. “Ὅσῳ γὰρ τὸ ἐν" ταῖς σώφροσι χάλλος τοῦ 

ἑταιρικοῦ προτιμότερον, τοσοῦτον χαὶ τῶν ἣμε- 

τέρων λόγων πρὸς τοὺς ἔξωθεν τὸ διάφορον. Οἵ υὲν 

γὰρ κατηναγχασμένον τὸ πιθανὸν τοῖς λόγοις 

ἐπάγουσιν " ἐνταῦθα δὲ γυμνὴ τεχνασμάτων ἣ ἀλή- 

θεια πρόχειται. Καὶ τί δεῖ πράγματα ἔχειν ἡμᾶς τὸ 
ψευδὲς αὐτῶν διελέγχοντας, οἷς ἐξαρκεῖ τὰς αὐτῶν 

ἐχείνων βίόλους ἀλλήλαις ἀντιπαραθέντας ἐν ἥσυχίᾳ 

πολλὴ θεατὰς αὐτῶν τοῦ πολέμου ἃ καθῆσθαι; Οὔτε 

γὰρ ἀριθμῷ ἐλάττους, οὔτε ἀξιώματι ὑφειμένοι, 
πολυφωνίᾳ δὲ καὶ παρὰ πολὺ διαφέροντες πρὸς τὸν 

ἐναντίον αὐτοῖς ἀντιχαθίστανται λόγον, οἱ τὸ πᾶν 

ἐχπυροῦσθαι λέγοντες, χαὶ ἀναδιώσχεσθαι πάλιν ἐχ 
τῶν σπερματικῶν λόγων τῶν ἐναπομενόντων τοῖς 

ἐχπυρωθεῖσιν" ὅθεν χαὶ ἀπείρους φθορὰς χόσμου 
χαὶ παλιγγενεσίας εἰσάγουσιν. ᾿Αλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν 

ἐφ’ ἑχάτερα τῆς ἀληθείας ἀποσχιζόμενοι, ἔνθεν 

ἔνθεν τὰς ἐπὶ τὴν πλάνην ἑαυτοῖς ἐχτροπὰς 

ἐξευρίσχουσιν. 
Ἡμῖν" δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς ᾿Εχχλησίας 

ἐστί τις λόγος περὶ τῶν διαχριθέντων ὁδάτων, οἵ 

προφάσει ἀναγωγῆς, καὶ νοημάτων ὑψηλοτέρων, εἷς 

ἀλληγορίας χατέφυγον͵ δυνάμεις λέγοντες πνευμα- 

τιχὰς χαὶ ἀσωμιάτους τροπιχῶς ἐχ τῶν ὑδάτων ση- 

μαίνεσθαι " χαὶ ἄνω μὲν ἐπὶ τοῦ στερεώματος με-- 

μενηχκέναι τὰς χρείττονας, κάτω δὲ τοῖς περιγείοις 

καὶ ὑλιχοῖς τόποις “ προσαπομεῖναι τὰς πονηράς. 

Διὰ τοῦτο δὴ, φασὶ, χαὶ τὰ ἐπάνω τῶν οὐρανῶν 
, » 

ὕδατα αἰνεῖν τὸν Θεόν - τουτέστι, τὰς ἀγαθὰς δυ- Ο 

γάμεις ἀξίας οὔσας, διὰ καθαρότητα τοῦ ἡγειλκονικοῦ, 

τὸν πρέποντα “ αἶνον ἀποδιδόναι τῷ χτίσαντι - τὰ 

δὲ ὑποχάτω τῶν οὐρανῶν ὕδατα τὰ πνευματικὰ 
εἶναι τῆς πονηρίας, ἀπὸ τοῦ κατὰ φύσιν ὕψους εἰς 

τὸ τῆς χαχίας βάθος χαταπεσόντα " ἅπερ ὡς τα- 

ραχώδη ὄντα χαὶ στασιαστιχὰ χαὶ τὸϊς θορύδοις τῶν 

Β ἘΠῚ εὐ (015]. νοξαβεϊον ἐν ταῖς σώφροσι. ΑἴΠ 56- 

Ῥΐεπι 55, ἐν τοῖς σώφροσι. Μοχ ἄπο Ν55. τοσούτῳ καί. 
ἃ Ἀόρ. βεχίτιβ πολέμου χαθίστασθαι, 

Β Τπ οομίοδ580 οϑὶ ἀρ οΠΊΠΕ5 ἔπη ἈΠΕ Π{τ105 {π|π γὰ- 

ΗΟΜΙΠΙ,. ΠΙ- λὰ 

ἰπῖρυ 56 τππιῖτιο ΘΟ μϑοϑθυιηΐ, ἴα πο σἸ σι ητᾺΡ ριιείεθ, 

δα ἱπιὰ ΘΟ πορεϊογιιηι ἈΠ] ΤΠ ΡΟΠπάδι ἀθοϊάθη- 
ἴ65 ; αἴχιιθ ῃἷο δϑὲ ΡΠ αν 185 ΟΥ 15. ΟΠ γΘΥῸ ΒΌΓΩΟΥ νἱ 
ψϑΠουιι μὴ ἀἸϑϑθοίιϑ5., 1π ϑραμηδπὶ γα δοίι5. αϑέ, 
ΟἸΠΊΖιι6 ἀθῖ ΠΟΘ Ρ5 ΒΌΠΩΠΊ6 ΓΟ ΤΙ σΘΘΟΘΠ5 5 [ΟἴΠ15 ΟἿΩ- 
Ὠἶποὸ σοΟηροϊδίτιϑ δϑὲ, ἴὰπὶ ἔγαοία παι )6 πἰχ ἀ6] Δ} 1- 

ταν. ἘΠῚΠ βιιπηπηα, ΟὉ δαπγάθιῃ γαϊὶοπθηι ἰοθὲ ΠῚ 

ΟΠΊΠΘΙΩ Πα ΟΥΪ5. ὨδΔΙΌΡ ΠῚ ΟἸΓΟΙΠῚ ΔΘΥΘ πὶ ΟΔΡΙ 

ΠΟΒΙΡῸ 510 ΘΓ ΠίΈ ΠΔ ΘΟΥΏΘΓΟ. ΝΘ ΠΟ δΔαΐθιη 5ρ101- 

[Ά] ΠῚ ΒΘ ΠΟ ΠΊΙΠῚ 51 Π10 10] ταΐθυη 80 ᾿ΠΟυ ἔπι ΠῈ ΟΠ 

Ε δυμγΙοβιίαΐθ θουπὶ 4] 46 ο8610 ῬΠΠ]Οβορ τ σαηΐ, 
οοιηράγοῖ. Οπδηΐο δηἷπ οαϑζαγιτῃ ρα] ου τ40 Π16- 
ΓΘ υ οἷα ῬΥΘΘβί ΠΡ δϑῖ.), ἴδ. 86 ΠΠΟΠ 68 ΠΟΒΕΡῚ 
ΘχίθυΠἰ5 ργϑϑίαηξ. ΗΙ παπηχιιθ ΡΓΟΡ ΑΙ αΐθη νἱ 
Θχιου 8Π| 1115 5 ἔθη [15 ΘΟ ΠΟ] ΠἸλπῖ: μϊο γ 1 πα 4ἃ 

31 ΘΕ ἃ ΔΕΒ οἷ ̓5. γαοῦα ργΟρΟὨϊ αν νον ῖα5. 584 χαα 
Α Οριι5 εϑξ ΠῸ5 'π τηθη 8015 ᾿ρβου πὶ ΘΟΠβαΙΔ 415 

ξαισαῦὶ : φα]θ5 58:15 ἔπους, δὶ ΠΌΡῚ5 Ρϑουιμ ἱπῖον 
586. (Ο]]αἱ15, 6111 Ἰρβουτιτὴ βρθοίϊαίου 5 1 511Π|Π|0 
οἷο βθάἀθαπηιιβ ἢ ΝᾺΠη ΠΟ΄6. ΠΙΙΠΙΘΙῸ ΡΔΙΙΟΙΟ 65, 
ποθ ἀϊρηϊαῖο 1 θυ ΟΡ 65,) 564 Ἰοσιδοϊξαΐθ ΘᾺ πὶ 
Ιοπρθ Ργδοϑίδη 65 ΘΟ ΓΆΓ]86 510] ΟΡ ΠΟΙ γείνασδπ- 
ταν, 11 Ϊ ᾿ΠΠΙ νΘ ΘΙ ΠῚ δἰ πη ΘΟΙΏ ΕΓ , 80 ΤΟΙ ΠῚ 

ΘΧ 56:21 Π4] 1115 {υ θ5 48 π| ΓΑ] ΠῚ] 115 {18 ἴῃ γ6- 

Ρ1ι5 δχιυιϑίῖβ γοιηδπθηΐ, γον νΊ5οογο. ὕπᾶ46 δἴ]λ 1 

1ηΠπἰτὰ5. Πα ΠΑΪ ΘΟΥΙΡΈΏΟΠΕΒ , Θδἴ ΒΘ ΠΘΡΔΙΟΠ65 
ἰμἀποαπί. γαγαχῃ 11 φαϊάθιηῃ αἰΓΙΠ 416 ἃ ν θυ αΐθ 
ἀἰβϑιεῖ, πἴπο οὐ 1π48 δὰ ΘΓΓΟΓΕΠῚ 510] 0515 ἀϊνθυ-- 

5 Ου]α ᾿Ἰπνεπὶπηΐ. 

9. Ουΐῃ 6 δηι 8]|161|5 ΠΟ 15 αάνδυϑιιθ Θοο6518- 
51[1005 Τιιοβα πῃ) βου! ρίουο5 46. ἀἸ 5  Ε15 815 Πᾶ-- 
Ῥοηάτι5. θϑὶ 50 ΓΠ|0 : 7] ἃπᾶσοσοϑ οἷ 5110}1Π|10 15 
ἸΠ 16 ΠΠσΘη τ186. ΠΟΙ Π6 ΠΟΙ ρουιηΐ δα Δ]]ΘρΟΥ 5, 

δθο τπι 5ρι 1165 δὲ ΠΟ ΡΟ  α5 υἱν 65 ἀϑϑουδηϊ 

ΡΘΙ Δὰ5 ἔΓΟρΡΙς6 51:5: 1 ΠΠ0ΔΥ} : δἵ ΘαΓβ τ Πα] 461 
ΒΡΓὰ Πρ τη Πα Πι ΤηΔΉΒΙ858. ῬΡΘΘΒΘ[ Δ ΙΠΟΥΘΒ ; 

ἀδουϑιιπὶ γΕΙῸ 1Π ἴθ ΓΘ ΣῚΡ τ115 ΟΥ 55] 5016 [0015 Π18-- 

ἸΙσπιαϑ ϑ 56 1556. Ῥυορίογθα ἐϊοιπὶ οἱ θὰ5 ἃ 185 
{τ σιιργὰ ο86105 Ἰοσαΐδβ βιηξ, Τλθιτη ἰδιιάλγῈ , ΠΟΟ 

6ϑὲ, θοπαϑ ροϊθϑίαίθϑ, ΟὉ πη Θ ἢ 15 τ τι 1 ΠΆ τὴ ἀἸ 5.88, 
4π|85 Θοπγθηϊθπίθμῃ ΘΟ τΟΥἹ ἰδυι θη Θχϑοϊνδηΐ : 
ΔΩτᾺ5 ΨΘΓῸ 1 ἃ 026105 ΘΟΠ5{|{85 ». 5ρΡ1.11865 τηᾶ-- 
ΠΙσπΙ αἴθ. 8556, ἃ ΠδἔπιΡΆ]1 5. ]Π πη] αἴ δα 1Π18Π| 

πουϊ πη ἀθαρθαθ : 4185, πἰροῖθ ἐὰν α] θη 85 

56 ἀΠΠ]οβάβααα οἷ αἰδοίη ταπηα] Π θιι5 Θχϑοδίπδῃ-- 

ΘΘμΠοΥ65 πἶς οοαγσαὶ ΟΥ̓ ΘΘΠΘΠΊ. Τερ5ο Ργθῖ. πυμη. 238. 

ς Βορ. 5οχίαϑ προσαναμεῖναι. 

ἃ [τὰ Μ85. οοἴο. ΕΔ πρέποντα ὕμνον. 

Οτίροπεϑ (α- 
οἷϊο πΠοιπηη8 

ἀπηρθίϊίγ, 

{Ὁ “ῳ. Ἐτν 



λλ. 5. ΒΑΒΙΠῚΠΙῚ ΟΕΒΑΒΚΕΙ͂ ΘΑΡΡΑΌΟΘ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

[65., ἀοοθηξ Π1Δ}15 ΠΟΙΏΪΠΘ [τ|1556 νοσαίαϑ, ΟὉ πιο-- 

τὰπιπη} ἃ γο]ιιπίαϊθ ῬΡΟΠ ΟἸβοθπ ἔπι 1Π 518 }}}} {6 

ἴα πο πϑίδη τἀ πη. ΤᾺ ]65 ΡΟΥΓῸ 56 ΠΟΙ 65 ψ αὶ 
ΒΟΙΠΠΙΟΓ ΠΩ 1ΠΙΘΡ ΓΘ ΟΠ 65 δὲ ΔΠη1165 [1185 γῸ- 

11] οἰθητθϑ., πιὰ πὶ, ἃ] πιᾶπη 1π 6] σ᾽  Πητι5., οἵ 560 γ6- 
{ΟΠ ΘΙ ἃ Πρ ΠΟ ΠΟ [οίδηι 1πιχία Δ] αἴατη γΓ10-- ἢ 

ΠΘΙ ΔΟΟΙΡΙ ΔΏ1115. Ὑ ΘΡΊ ΠῚ ΘΙ Π5] ἃ τι80 1Π|126 διιργὰ 

παθῶν χυμαινόμενα, θάλασσαν ὠνομάσθαι διὰ τὸ 
εὐμετάδλητον χαὶ ἄστατον τῶν κατὰ προαίρεσιν 
χινημάτων. Τοὺς δὴ τιούτους λόγους ὡς ὀνειράτων 

συγχρίσεις καὶ γραῴδεις μύθους ἀποπεμψάμενοι, 
τὸ ὕδωρ, ὕδωρ νοήσωμεν; καὶ τὴν διάχρισιν τὴν ὑπὸ 

τοῦ στερεώματος “ γενομένην, χατὰ τὴν ἀποδοθεῖσαν 

αἰτίαν δεξώμεθα. Καὶ μέντοι κἂν εἰς δοξολογίαν ποτὲ 
Ο86 105. σΟΠΒΕ{π|{6 ΠΟΠΠΤΙ ΠῚ Π118 ΠῚ} δα τὶν ΘΙ ΒΟΥ ΊΠ}) 

ΘΟΙΏ ΤΙ Θ 1 ΠΟΙ] τι} ἰατι ἀπά τι ἃ 1] ΘΠ τ ; 

ΠΟ ἸάἀοΙΓΟΟ Θὰ5. ΠΑΓΙΡΆΠῚ ΨἈΠΟΠΆΪ]ΘΠῚ 6556 ριιϊὰ-- 

σεκ ον Τραὶ., 18, γηι15. ΝΘΙ16 ΘΠΪΠῚ ΔΠΪ ΠΑ ΓῚ διι πὶ 666 }1, 60 «ποα 7) 6ὶ 

τοῦ χοινοῦ τῶν ὅλων Δεσπότου τὰ ὑπεράνω τῶν 

οὐρανῶν παραλαμόάνηται ὕδατα,, οὐ λογικὴν αὐτὰ 

φύσιν παρὰ τοῦτο τιθέμεθα. Οὔτε γὰρ οἵ οὐρανοὶ 
ἔμψυχοι, ἐπειδὴ Διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ" οὔτε τὸ 

χἱ σέφς432- . Ν ξ 
ΠΉΡΗ ΘΠ αΥΤ ατιΐ σἰογίατη : ΠΘ 116. ΠΡΙΠΔΠΙ ΘΠ ἔτιπὶ ἀπ Π18] στερέωμα ζῶόν ἐστιν αἰσθητιχὸν, ἐπειδὴ Ἀναγγέλλει 

Τυίάονι. Θϑῖ 56ηϑιι: ρ}θθΠππ}, 60 αιιοί Οριιδ πιατιτάτη ἴρδῖιι5. ποίησιν τῶν χειρῶν αὐτοῦ. Κἂν λέγη τις οὐρανοὺς 
. . , ᾽ , Ξ- ῃ - Ἀ 

επιττεισαι Εὶ ἐς ἀϊοαὶ ΠῚ ΟΩ 105. {π] 6} 6556 μὲν εἶναι τὰς θεωρητιχὰς δυνάμεις, στερέωμα δὲ 

ΘΟΠ ΘΠ] αν ἃ5 ὙἹΡ τι [65, ΠΡ ΠΙ Δ ΠἸΘ ἢ ἔπη} γὉΡῸ Ροῖ6- τὰς πραχτιχὰς χαὶ ποιητικὰς τῶν χαθηχόντων, ὡς 
βίαῖθϑ οί ποϑὰ55 δὲ ΘΟΥΡΊΠΠῚ {τ|86 ἀθοθηΐ οἰ [δου] 65: αὶ χεχομψευμένον μὲν τὸν λόγον ἀποδεχόμεθα, ἀληθὴ 

᾿ Ἐς ᾿ ὃ- ὅτε 

ἢπΠῸ ΒΘ ΟΠΘἢ Πα] ἀθιη ἐΔΙ 181 50] 6.6} 60η- δὲ εἶναι οὗ πάνυ τι δώσομεν. Οὕτω γὰρ ἂν καὶ 

[Ἰοππ πὴ 5ἘΒΟΙΠΙΠΏΤΙ5 5 5641 ὙΘΙΠΠῚ 6556 ΠΟ ΟΠΊΠΪΠΟ δρόσος, χαὶ πάχνη; χαὶ ψῦχος, χαὶ χαῦμα, ἐπειδὴ 

ΘΟΠΟΘάθηητι5. 5160 ΘΠ1Π} οἵ 105, οἱ Ρυαϊπᾶ, οἱ [στ ὑμνεῖν ἱπαρὰ τῷ Δανιὴλ τὸν τῶν ὅλων δημιουργὸν 
ὅν. 3. οἷ φϑίτι5, ρυορίονθα σποὰ ἀρι Τλαπίοίθαι αι αν ἐπετάχθη, νοερά τις ἔσται χαὶ ἀόρατος φύσις. Ἂλλ᾽ 

{ΠῚ ΘΙ ΒΟΥ} ΟΡῚ ΠΟΘ] {π|55ἃ 51Π|,) ΘΡΙΠ 501 {π|8}15 

4ιιδοδπ δὲ ΤΠ ν]51}0}}15 πδίτινα. 564 Πδοο ἰο πθ Πα] 
Δ Ο., 51 ἴῃ 1115 Ἰοοἷδ ἃ ϑαβδοιθιι5. τη 0 ΒΡ]. 114}1 

ΔΟΟΙρΡΙ αἴ, Οὐθαῖουν5 ἰδ Δ] ΟΠ θη ΘΟΠΙθ]οι. Εἰ-- 

ΘΠΪΠ) ΠΟῚ 5011|Π} Δ([{|ἃ 5107 ΟΡ6]05 ΓΟρΟϑιΐα,, [8 1-- 

4 8πὶ {1186 ΡΥ ΘΡΟΙρι15 ΠΟΠΟΥι15. Ὁ} ῬΓΘΟϑ Δ Π ΕΔ ΠῚ 
1η 56 6Χχ νυἱγίπίο ᾿πϑιθηΐθην σοπά οοογθίιν, 60 

Ῥραὶ. τήϑ. Ἰαιάθηι ρου β ον : 5641 ΘΕδπι., Ζιαμάαϊο οι, 1ι-- 

ὅ; {π|Ὲ, δὲ χιίθ δὰ ἰουτα δῖ, εἰγασοτιθς Θὲ ΟΠΊΤ165 

αν γϑ35ϊ. Οὐᾶνο οἱ ἃ γ55115 {Π|4ΠῈ 1Π Ῥ6]ΟΓΘ ΠῚ Δ Ὶ- 

ἴδηι 11 {1 Δ]ΠΘ ΟΣ 15. ὉΠ 1 5, ΓΘ]Θοογ ἢ, Π6 ᾿ρϑἃ 

4Ζυϊάθπι ῬϑΑΙ ΠΟ πὶ ΔΗ ΓΟΥῚ δὰ Θϑὲ ἈΒΡΘΡΠΔ 115 
οἱ γο]θοΐαπθα, ΘΠ 1π ΘΟΠΊΠΊ ΠΟΙ Δἰ501[ἃ 51} 6Π0-- 

ΓΠΠΠῚ ΟΥΘΑ ΓΤ ΑΥΠῚ : 1πΠ|0 Θἰα πὶ 1114 Ῥ1Ὸ ΠΕ ΠΠῖ0 5101 

π]οο ΘΟΠΟΙΠΠΘ ᾿Υ Π] ΠΟΥ} σα Πἴιη πη ρον (οη- 

ἀἸτΟΥῚ. 
το. Εἰ υἱάϊὲ ])6τι5 ψιιία ριιογιίση 6ε:. Οὐτ}15 1) 6] 

ποι! ξαἴθι γ65 ἃ} 1050 αοίδο Ποιὰ πὴ Α[6- 
Ριαηΐ : ΠΟΘΙῸ6 [8}15 δϑὺ ἀρι ᾿ρϑύ ΓΟΡΠ ῬΈΠ]ΠΟΓΑ-- 

Ῥαϊονίυπάτ-- ΤΠ ΘΟΠ ΘΠ 8110 5 {π|4|15 ἀρ ΠΟ5 : 564 14 ρμρε]-- 

ΒΕ σον ΓΙ ἘΞΙΣ «ποὰ δα Γι 15. γα ΠΟ π πη ΡοΡδοίπμη οἱ 

ΔΌΘΟΠα απ οϑ, αἴθ δ ΠΠΠ15. τι ΠΠαἴθ πη [6 Π41Ε. 

Οὐἱ ἸρΊτ τη] Θϑἔπιη ΘΟ {128 Ππιηΐ ΠΠΘΙῚ 510] 
ῬΙΟΡΟϑ1Π, ΓῸ5 5: Πρι 85. 1Π| ΠΠΘ ἢ] ΟΠ ρ]ΘΠΐο5 δά 

ὃ ἐν τούτοις λόγος παρὰ τῶν νοῦν ἐχόντων τεθεωρη- 

μένως ἐχλαμανόμενος, ξσυμπληρωτικός ἐστι τῆς 

δοξολογίας τοῦ χτίσαντος. Οὐ μόνον γὰρ τὸ ἐπάνω 
τῶν οὐρανῶν ὕδωρ, ὡς προηγούμενον ταῖς τιμαῖς 

διὰ τὴν ἐξ ἀρετῆς προσοῦσαν αὐτῷ ὑπεροχὴν τῷ 

Θεῷ τὸν αἰνον ἀποπληροῖ, ἀλλ᾽, Αἰνεῖτε γὰρ αὖ- 

τὸν, φησὶ, χαὶ τὰ ἐχ τῆς γῆς, δράχοντες χαὶ πᾶ-- 

σαι ἀἄδυσσοι. ὍὭστε χαὶ ἣ ἀδυσσος, ἣν εἷς τὴν 

χείρονα μοῖραν οἱ ἀλληγοροῦντες ἀπέῤῥιψαν, οὐδὲ 

Ἶ αὐτὴ ἀπόδλητος ἐχρίθη ἃ τῷ ψαλμῳδῷ, εἷς τὴν 

χοινὴν τῆς χτίσεως χοροστασίαν παραληφθεῖσα, 

ἀλλὰ καὶ αὐτὴ κατὰ τοὺς ἐνυπάρχοντας αὐτῇ λόγους 

ἁρμονίως συμπληροῖ τὴν δμνῳδίαν τῷ ποιητῇ. 

Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι χαλόν. Οὐχὶ ὀφθαλμοῖς Θεοῦ 
τέρψιν παρέχει τὰ παρ᾽ αὐτοῦ γινόμενα, οὐδὲ τοιαύ-- 

τη παρ᾽ αὐτῷ ἣ ἀποδοχὴ τῶν καλῶν, οἵα καὶ παρ᾽ 

ἡμῖν" ἀλλὰ χαλὸν τὸ τῷ λόγῳ τῆς τέχνης ἐχτελε- 

σθὲν, χαὶ πρὸς τὴν τοῦ τέλους εὐχρηστίαν συντεῖ- 
« ,ὔ Ρ - “Ὁ Ν Χχ - Ἄ 

νον. Ὃ τοίνυν " ἐναργὴ τὸν σχοπὸν τῶν γινομέ- 
Αῦ ᾿ 

νῶν προθέμενος, τὰ χατὰ μέρος γινόμενα ὡς συμ- 

Β πληρωτικὰ τοῦ τέλους, τοῖς τεχνιχοῖς ἑαυτοῦ 

μένον. (010. Ξεσππ τι προηγουμένως. 
ἃ 8510 (ὐοα!οο5 56χ. ΒΑ σαπὶ ἀπιοθιι5. ατὰξ ἐπι ιι5 

6 Ἄδφρ. 56χίτιβ γινομένην χατὰ τὴν δοθεῖσαν αἰτίαν δεξό- 
μεθα, 

ΓΆΉΘρΡ. βοχίιβ παρὰ τοῦ Δαν, δίαϊϊπη Ἀορ. Ῥυ πηι 
τῶν ὅλων θεὸν ἐπετ. 

8 θιιιο ΜΙ88. 6 μοβίυϊβ οἵπὶ (οι οἵ. συμπληρωτιχὸς 

Μ85. παρὰ τῷ ψαλμ.. 

ΡῈ αἴογάαο ΤΠ) κο., πέργιο (ο15]., ΒΘΡῚΙ ΡΥ πηι, 

τογΕἶπι5, {αϊηῖιιβ, βοχίτιβ οἵ οοἴανιι οπτὴ (]}. βοοιιηο, 

ἔσται. Νοο 1[ἃ τη ]ῖο ροϑὲ 1 οὐ ἤορ. οοἴανο εἴ 

οὐλαὶ τϊγοσιιο (151. προηγούμενον. ΑἸ ἰγὸ5 ΝΜ55. προη- 
Ν 66 αἰτίου Ἰορῖς Ἐπιβίαυμῖι5. ἘΔ ΊΠο Ῥανῖβ. ἐν ἀρχῇ, {τ 
Ρηϊἱποῖρῖο. Ἐλάιτῖο Βα511.. τιπὸ γουθο ἐναρχῇ. 



ΙΝ ΗΕΧΛΈΜΕΒΟΝ ΠΟΜΠΠ,. 

λόγοις “ ἐπελθὼν ἀπεδέξατο. ᾿Κπεὶ καὶ χεὶρ καθ᾽ 
1} Ν᾽ λ Χ 5 ΨΝ.: “Ὁ Ὁ» ἑαυτὴν, χαὶ ὀφθαλμὸς ἰδίᾳ, χαὶ ἕχαστον τῶν τοῦ 

ἊΣ ταν 7 .- 7 , 5 “Ἃ ἀνδριάντος μελῶν διηρημένως χείμενα, οὐκ ἂν φα- 
,7ὔ - 

γείη καλὰ τῷ τυχόντι: πρὸς δὲ τὴν οἰχείαν τάξιν 

ἀποτεθέντα, τὸ ἐκ τῆς ἀναλογίας, ἃ ἐμφανὲς μόλις 
Α - 

ποτὲ, καὶ τῷ ἰδιώτη παρέχεται γνώριμον. Ὁ μέντοι 
τεχνίτης καὶ πρὸ τῆς συνθέσεως οἰδε τὸ ἑχάστου 

᾿ λν Ἢ) - Ἁ 3. ΣΟ Ν ἂν » 

χαλὸν, καὶ ἐπαινεῖ τὰ καθ᾽ ἔχαστον, πρὸς τὸ τέλος 

αὐτῶν ἐπαναφέρων τὴν ἔννοιαν. 'Γοιοῦτος οὖν δή 

τις χαὶ νῦν ἔντεχνος ἐπαινέτης τῶν χατὰ μέρος 

ἔργων ὃ Θεὸς ἀναγέγραπται “ μέλλει δὲ τὸν προσή- 

χοντα ἔπαινον χαὶ παντὶ ὁμοῦ τῷ χόσμῳ ἄπαρτι- 
, --ς » . Α - 'ϑ τῶ 

σθέντι πληροῦν. Ἀλλὰ γὰρ ἐνταῦθα ἡμῖν οἱ περὶ τῆς 
Ἂ »Ὕ 

δευτέρας ἡμέρας χαταληξάτωσαν λόγοι, ὥστε τοῖς 
} » - - Εν 

μὲν φιλοπόνοις ἀχροαταῖς χαιρὸν παρασχεῖν τῆς ὧν 
Ὗ - 

ἤχουσαν ἐξετάσεως, ὥστε εἴ τι χρήσιμον ἐν αὐτοῖς, 

τοῦτο τῇ μνήμη ᾿' συσχεῖν, καὶ διὰ τῆς φιλοπόνου 
λέ ἷ .ὕὔ ΣΤῊΣ ᾿ δυλιϑν ΚΘ ᾿ 

μελέτης, οἷον διά τινος πέψεως, τὴν τῶν ὠφελίμων 
τ μά 5 - Π -" } λ »ν , -| 

ἀνάδοσιν ἀναμεῖναι" τοῖς δὲ περὶ τὸν βίον ἀσχολου- 

ϑένοις δοῦναι σχολὴν διὰ τοῦ μέσου χρόνου τὰς 
᾽ -- --}ΠΠῸ τὩοῪν 

φροντίδας ὃ διαθεμένοις, καθαρδὶ μεριμνῶν τῇ ψυχὴ 
᾿ς Α ως τω 

πρὸς τὴν ἑσπερινὴν τῶν λόγων ἑστίασιν ἀπαντῆσαι. 
ἐσ ἊΧΛ ᾿Ὶ , Ἷ 

Ὁ δὲ τὰ μεγάλα δημιουργήσας Θεὸς, χαὶ τὰ μικρὰ 

ταῦτα λεχθῆναι οἰκονομήσας, δώη ὃμῖν σύνεσιν ἐν 
Ἁ - Ὁ τ 

παντὶ τῆς ἑαυτοῦ ἀληθείας, ἵν᾽ ἐχ τῶν δρωμένων 

τὸν ἀόρατον ἐννοῆτε; καὶ ἐχ μεγέθους καὶ καλλονῆς 

τῶν χτισμάτων τὴν πρέπουσαν δόξαν περὶ τοῦ 
’ ο χτίσαντος ἡμᾶς ᾿ ἀναλαμόάνητε. Τὰ γὰρ ἀόρατα 

τν 7 » 

αὐτοῦ ἀπὸ χτίσεως χόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα 
φ- Ω δ, ΕῚ φ«Π Α ΄ 

χαθορᾶται, ἥ τε αἴδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, 
, - - - 
ὥστε καὶ ἐν γῇ, καὶ ἐν ἀέρι, καὶ ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐν 

ὕδατι, καὶ ἐν νυχτὶ, καὶ ἐν ἡμέρᾳ, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς 
« 7 -- . ο Ὁ 

δρωμένοις ἐναργῆ λαμόάνειν ἡμᾶς τοῦ εὐεργέτου 
ἯΙ Ἷ “ ,ὔ 

τὰ ' ὑπομνήματα. Οὔτε γὰρ ἁμαρτίαις χαιρόν τινα 
“ - - ἿΞ 

δώσομεν, οὔτε τῷ ἐχθρῷ τόπον ἐν ταῖς καρδίαις 
- , ΡΞ ἘΝ 

ἡμῶν χαταλείψομεν, διὰ τῆς συνεχοῦς μνήμης ἔνοι-- 
χον ἔχοντες ἢ ἑαυτῶν τὸν Θεόν: ᾧ πᾶσα δόξα, χαὶ 

᾿ ν» ὩὋ 

προσχύνησις, νῦν χαὶ ἀεὶ, χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

ς Ἄορ. 5οχίπιβ ἐπανελθών. ΑἸΙ πα πΐο ροϑί, 11 οἴιπι 

ΠΧ ΠΊΡτι5. Νῖ55. διῃρημένως. ἈΘΡῚ τον ϊπι5., «αϊπέιιβ οἵ 
βοχίτιβ διεῤῥιμμιένως, ζογειῖίο. 

ἃ ΠΟΘ ῬΥΙμηι5 οἱ βοχίτιβ οὐππὶ (01}0. βδοιπο οἵ οἰαπ 

αἴγοσιια (015]. ἐμφανές. ἘΦΊΠ οατὰ ἡποθιι5 95. εὐφα- 

γές. Οοάοχ (οιμθοῦ. οὕ Ἀδρ. οοἴαγο συμφυές. 

6 51. ΒΘΡῚ ρυῖπλτβ, ἰθυίπι5, «αϊπίι5, βοχίιιβ, οοΐα- 

σνιι5, (]}. βεοππάᾶιπ5 οἱ (ἰοταθοῖ, οατα πἰτοσπο (ο15]. 

Ἑδιο Ῥαγῖβ. ὁ θεός, ἀναγέγραπται δὲ τοῦτο τὸν πρός. 

Ἐδιο γοῦὸ Βα51]. ἀναγέγραπται δὲ τὸν πρός. Ὁ ταᾳπὸ 

γα]. 

Ω 

Ὀ 

Κ 
ΠΙ- λὉ 

ἉΥΓΒ. 81188. Τα ΠΟ Π65. ῬΘΟΟΡΠΟΒΟΘΠΒ5., ΘΟΙΡΓΟΡ αν Ε. 
ἘΠ ΘΠΪΠῚ 51 ΠΙΆ ΠΤΙ5 5ΘΟΡΘΈΠΩ., ἃτιῖ Οοτἶτι5. ὈΥΊν ΑΓ1ΠῚ. 

ἁιΐ ἘΠ|Π ΠΟ (16 ϑἴαϊιιδθ ΠΠΘΠ ΓΙ] ΒΘΡΆΡΔΠΠῚ 

7δοονοὶ, ποοο ὈΡΙ Ζιι6 ποη οὐἶν]5 Ρα]ογα νἹάθγθη- 

ἴπ|" : 51 γ6ΓῸ ἴῃ ΡΙΟΡΥπηι Ἰοοιη. ἃς ΟΡ ΠἸΠΘΙὴ Γ6- 

ῬΟΠδη 1}, ἔπτη μα] ον 0 ΟΧχΧ ΡΥΓΟΡΟΡΠΟΠΘ 61η61- 

56η5. 4π|8 τηρο νἱχ ἴῃ οοπϑρθοίιιμι γοπιοραῖ, 

δι ψν6] οὐἶν]8 γα] δὲ πη ρου τη πη] οβία θυ δά. 

δεῖ ΔΡΕΠ ῈΧ δ ηἿ6 ΘΟ 1551 8} ΠΟΥΤῚ ΟΠ] 5616 

ῬΑΓΕ5. ΡαΠ]ου πα] πη], ἰατι δία ϑίπρτ]α 9 τπιροῖθ 

«π| δά δου ἢ πθὴὴ Δ ΠΙΠπιη} ᾿πίθ παι. Τηθτι5 1[ἃ-- 

41|6 εἴ πτιπο ἀθριπρῖταν οθῖι [8115 {ΒΡ 1. πὶ ΡΟ Χ, 

4π| Ορογὰ βίπρια Ἰαιιάαῦ., 110 Θ απ [ΟῚ] δἰηλα] 

τλπο ἀΡ5ο]ο σοηρττδη ἰδιι 461 ΠΟ ἀπθιίαι. 

Ρουθ. (δοθστη ΠΟΒΕΡῚ 46 ϑθοιιη ἃ 416 ΒΟΥ ΠΟ ἢ 65 

Ἰηῖς ἀδϑίπαηΐ, {π| 5{π|410515 ἀπ ΠΟΥ ] 115. ἸΘΙΏ ΡΟΥΘ 
ΘΡΡονγιπητα5. ργϑθαίτμ’ δὰ απι88 Δ γϑυῖτηΐ ὁχ-- 

Ρεπάθηάί,, πι δὶ «πα τ Π|6 ἴῃ 1ρ0515 511, 1ἀἸρϑιπηι 

ΠΊΘΟΥΣ ςοηβουγθηΐ,, ἃ0 ΡῈ. βθυ]δη πηϑαΠἸατο-- 

πθηὶ γο]τι Ρ6Ρ “δηλ δ ΘΟΟΙΠΟΠ ΘΙ , ΘΟΙ ΕΠ (186 

{ΠΠ1ὰ 51π Θχϑρθοίθης αἰ θϑθοπομη : πΐστιθ ἀἰθ τιν 

οἴϊιπι Π15 {π| γἱοῖα σοι ραν 0 Οσοιρδη αι 2 ταῦ 
Ἰητου πο ᾿θρονΘ ποροῦϊα ἀἰβροπθηΐθϑ, ἈΠ πὰ 

ΟΡ Ὶ5. Ρυρραία δὰ νοϑρου Πὰ5. ΒΘ ΠΟ ΠτΙ ΠῚ ΘριΪΔ5 
Οσοανραπῖ. Πθῖι5 ἀπιτθιη {πὶ ἰαπῖα δἰ ἴδοι ., οἵ {πιὸ 
ἀἰβροποηῖθ ρᾶτιοα μδθο ἀϊοία βιιηΐ., {γιθυιαΐ ν 15 

πῃ ΟΠΊΠΙΪ)115 511886. γε [115 1Π 16 }Π ΘΠ Δ ΠῚ 5, τξ Ῥ ΘΓ 
γἸ51 0 111ἃ ᾿πν 5] Ὀ]Π6 ΠῚ σΟρ ΠΟΒΟΔ 5.5 ἀἔ 6 Θχ ΤηᾶρῊ]- 

τπάϊπ6., ἃς. Ῥα]ου ἔπ 1π6 ΟΥΘα ΡΛ τη ἀΘΟΘ 6} 

ἄδ σοπάϊ του ΠΟϑίΓῸ ΟΡ ΠΙΟΠ ΘΠ ΘΟΠΟΙΡΙ Δ Ε15. Ζγυυϊ- 
δἰ δίϊία δτῖπι ἱρϑῖτι5 αὶ ΟΓΘαίτ Τα για, ΡῈ 6 τι 

{ποία 5ιτιὶ, ἐπ οἰ ἰφοία οοτϑριοἰτετιίτι" : 56 πιρί θυ πα 

ιιοῆτιθ 67τι5 υἱτῖτι5, οἱ εἰ νἱτεῖτα5 : Δά60 τι ἴῃ το Ρὰ, 

ἴπ ἃ6 ΓΘ, ἴῃ οϑῖο,, ἴῃ ἃπ|ᾶ ἴῃ ποοῖθ, ἴῃ 416, δὲ 1Π 

ΟἸΔΉΙΠοτ5 ὙἸ5: ὈΠΠ1}0τ15., ΠΟΠ ΟὈ ΒΟ 6715 Ζπ| ΠΟΡῚ5 
Ῥεποίδοϊ γθοογάθηηιιν. Νϑάτιθ ΘηΪπὶ ρθοοα 5 οοοᾶ- 

ΘΙ ΟΠΘ ΠῚ {181} 5ιιπγι5. ἀἰδέι"] , ΠΘΙτ6 ᾿ΠΙΠΏΪ00 1Π 

ποϑίγῖα σον Ρτι5. Ἰοσιπὶ ΤΟΙ ΟἴΠ Ὁ]. 5). 51 πη 0 Ρ6ν 

Ἀϑϑι ἀππὰ τ τηθιηοσϊα πηι ΠΘατη ἰπ ΠΟΡῚ5 ᾿Π ΠΡ Δ π- 

ἴθι ΠΑ ΡΘΔΠ,15 : ΟἿ ΟΠΊΏΪ5 ῬἹΟΥΙὰ οἱ Δ ΟΥΆΠΟ, ΠιηςΟ 
οἱ 56 Π1ρ 61, δ᾽ [π᾿ 8881] 56] Οστιπ. ἀτηθη. 

81. (οάϊοοβ βοχ. ἘΜ ΠῚ οὐ (151. Ῥυίμητιβ συνέχειν. 
8 Πίὰ 4παΐπον Ν85. Ἐδπι διατιθεμιένοις. 

᾿ 51. ΒορῚΪ ρυΐπιτβ, ἐγ τι5, βοχίιβ. οὐ (010. βθοπ- 

ἄτπ5, Βοπθ. (0151. αἴθ οἵ 611 οὐ Πορ. «αϊηίιιϑ 

ἀναλαυιθάνειν. 

1 1Πτὰ Μ55. οοἴο. Ἐπιβία 15 νου, πεογιτπαδτία 661"- 

ἐἰδοίπια. ἘΔιΠ ὑποδείγματα, ἐχεπιρία. 

κ (015. βθουσπάαβ ἔχοντες ἑαυτοῖς. Μοχ 661 σπηὶ 

Βοος. ἰογίο εἰς τοὺς σύμπαντας καὶ ἀτελευτήτους αἰῶνας. 

γοοε5 σύμπαντας χαὶ ἀτελευτήτους ἀθδιιηΐ ἴῃ «αϊηάτιο 

(ΟάΙοΙΡιι5. 

Ποπι.1.20. 



ἔξει. 
22. 

λ0 5. ΒΑΘΠῚΙ ΘΕΒΑΒΕΕΞ 

«ΦΞ-Ξ- 

ἨἩΟΜΊΙΡΤΑ ΥΥ͂. 

6 αἀηιτιαγιπι σοησΥ Θσαίζοτιο. 

τ. ϑαπὶ {ας δηῃ οἰ ν  αΐθ5, (186 ΟΠΊ ΠΡ ΘΠ15 ΡΥδ6- 
5 σ] του ΠῚ ϑρθοΐδοι]5. ἃ 51ΠΠηΠ10 ΤΠ Π6 δ ᾿ρ58 ΠῚ 
5116 γΘϑΡ ΡἃΠΊ Οοῖι]05 ραβοιηΐ. Ἐξ οογῖθ ΠὈΔΓΩΥ 5 

ΘΑΠΠ]Θηᾶ5. {ιιδϑάδπι αἰ550 τὰ5. ΠΟΥ Πρ 5 πι6 οἱ 
ΟΠ τα. τη 615. τη] Π 1Π ΔΠΪΠ115 ᾿ΠΊΡ αἴθ πὴ 

σΙσπθηΐοθ γῸ] αἰ Ἰϑδίπηθ διὰ ηῇ , ΠΟΙ ΙΔ ΠῚ 
᾿ρχϑδιαπίαν. Οὐ]η οὐδ) ἴα ]65 ῬΟΡα]ΟΚ5 τη} ργῶ- 

45, 

ἀϊοαπὶ θϑαΐοβ,, {ιιοἀ γϑ]]οεῖ5 [ῸΡῚ ΤΠ ΘΓ ΟΔ ΡΒ, ἅτιξ 
αὐτίπιτα δα νἱΐαμη πα 48 Π| Θρθοίδπ !ατὴ ᾿Πν Θη110-- 

Ὠἶθιι5. Πορ]θοῦϊβ., 1Π ΟἸΠΠΙ ΟἷΟ αἴσιθ νοϊυρίαϊθ 
ΤΟΠΊΡτι5 Ὑἱ [25 510] ρ ΘΘ5 ΕΠ Πα ται πῇ ἐγ δι σιιη; ΠΘΒΟΙΘη- 
ἴ65 ΟΥΟ ΘΒ ΓΆΤῚ {1186 5Βρθοίδοι "5 ἸΠῚΡ 1115 πάαΐ, 

ἢΪ5. 41 1ΠΠ16 σοποίἀθπὲ σοτηΠλ ΠΘ 1. ἃς ΡῈ] ]οΔ τη 
6556 ἰαϑοῖν!ο οὐποϊπατγα. Οὐη οἱ 1115 ΠΊάστιπ πιο- 

ἀπ]αιῖοποθ. ΡΟῚ {π|ᾶπ| ΘΟΠΟΙΠΠ 86, ἃ6 Π]ΘΓΘΙΊΟἾ 86 

ΘΔ ΠΟΠ 65, Δ ΘΠ ΠῚ} ΔΠ1Π115 ᾿Π5] 6 πί65, ΟἹ ΠΟ 15, 

τπΐροῖο οἰ Παρ ἀογιιπ ἀπὸ ΠΡΙοΙ πηι Ρι δια ΠῈ 

δου] {1|0115..,. ΠΙΠῚ] ἁ]τπἃ {ιατη. ΟΡΒΟΟΘ ἢ] [ἴθι 

βιδάθηξ. 78 η0 ΨΘΡῸ ΠΟΠΠ11Π 411 Θ {15 51 ΡΥ ἃ Πιο- 

ἄππὶ ἀε]δοϊαπέιιν, γ6] 1Π 50 ΠΊΠΪ5. ῬΓῸ Θ61||5 οοπ- 
τοπάπιπξ,, ΓΔ 5] ΠΡΌ ΠΙΘ5. ΟἸΠΓΓῚΘ.,. ΔΕ 5 ἃ5. ΓΔ Π5-- 

τη ηΐο5., οἷ ἴῃ 5: 1ΠΠΠηἃ ΠῸ ἴπ 5ΟΙΠΠΙΟΥ ΠῚ {{1||-- 
ἄθῃηι υἱϑβὶ5. ἃ ἀϊπν πα 1ἸΠϑὶ ρθη Πα νδοδηΐ. ΝῸΝ5 ἀτιΐθηη, 

4π|ὸ5 ΤΟ ΉΪΠτι5., ΠΊΆΘΠΤΙ5. ΓΘΓΌΠῚ ΠΡ Ὀ]ΠΠτιπὶ 6ἴς- 
[δοῖου ἂς ορίίδχ., δά διὰ σομηπθπάδηἠα ορθνὰ 

οοπγοοσανῖ, ΠΙΙΠῚ ἴῃ σΟΠ ΘΙ ]ΔΠ 15 εἴ ἀιβου Δ η-- 

415. ϑΡ νῖτα5. 6] 115. πὶ ΓΔΕ ηλιι5.,. ἅπ ῬΊΘΥΪ 
ΟΥΙπητι5 ῦ ΝΌΠΠΘ ΒΟΥτι5 τηασΠδτη 1Π|8}} ψΑΥΤΔΠΊ 116 

ἀἰνιπὶ οριβοἷϊ οὐ Ποῖ παπη οἰ τηβδ ἢ 65., δὲ τιητιϑ- 

4υ]54τι6 δά ττδηϑαοία [θΠ ρΟΥ ἃ ΠΙΘηἴΘ ΓΘ ΠΟΘ 6551; 

πὰ πα τοιϊτι5 οὐ πα ΠΟ Ποῖὴ σοΠ θη 9] ΟΊ πλπιν 3 626-- 
Ἰατα. φαϊάθπι Τπχία ΡΓΟΡΠΘ Ιοιι ΒΘ. ΟΠ ΠῚ Ἰπ 
γποάππ [ΟΥ̓ Πϊοῖ5 οοη Πδίθτη : [θυ γα ΨΟΓῸ ΠΠΔΘΉ]- 

α Ἄερσ. οοἴαγιβ περὶ συναγωγῶν ὑδάτων. (0151. ρη1- 

πλῈ15 5] 1οἴ τον ὁμιλία τετάρτη. 

»ϑ8ὶς οεἴο ΝΙς5. ἘΔ τινές. Ὗ' ευ βίτη1]6 τῖμῖ Πὲ, ἐγ- 

ῬΟΡΤΆΡΙΟ8 8588 ᾿ρϑΟΡ πη ἀὐποίογιταΐα οοπίτα Πάρι Ν55. 

οαϊάϊ556 τινές ΡΓῸ τινῶν, Π6 τηθππαμη 5 6556 νἱάογο- 

ταν, οἵ πὶ τὸχ τινές οπη γοοα ἀχούοντες ΘΟΠΒ ΓΕ ροϑββοῖ. 

Ωρᾷ πας δροσιὰ οηθπ αΐϊο ΠπΘο βαστᾶ ΠΟ ογαΐ, ΟἸΤῃ 

γοχ ἀχούοντες {αθαΐ γοίουυὶ αὦ σοπουα]ο 4αοάάδπη πο- 

τηθη, Ῥαΐὰ πολῖται. 

ες Νοππα}}ῖ ΝΜ55. χαταλείποντες. 

ἃ (1. βοουπάιϊι5 ἀχουύντων, 

ΠΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΛΒΟΠΙΕΡ. 

88 ΟΜΙΛΙΑ δ΄. 
Α 

Πε λ 8 - -« εν » 
ερι συναγωγῆς τῶν ὑόοατων. 

“ " » 

Εἰσί τινες πόλεις παντοδαποῖς θεάμασι θαυμα- 
-Ὁ-Ὁ “ Ἁ ᾿ ἂν ΄ ’, -νάςςς 

τοποιῶν ἀπὸ βαθέος ὄρθρου μέχρις ἑσπέρας αὐτῆς 
" -« Α τ Ἁ ΄ Α - Ρ 

ἑστιῶσαι τὰς ὄψεις. Καὶ μέντοι χαὶ μελῶν 5“ τι- 
μ 

νων χεχλασμένων χαὶ διεφθαρμένων χαὶ παντάπασι 
ΑΙ 3 ,ὔ - - 5 , 5 Α 

πολλὴν ἀχολασίαν ταῖς ψυχαῖς ἐντιχτόντων ἐπὶ 

Β πλεῖστον ἀχούοντες οὐχ ἐμπίμπλανται. Καὶ τοὺς 
Α »7 λ , « ε ᾽ 

τοιούτους δήμους πολλοὶ μαχαρίζουσιν, ὅτι τὰς χατ 
Ἶ , “ - 

ἀγορὰν ἐμπορίας, ἢ τὰς ἐχ τῶν τεχνῶν πρὸς τὸ 
ων ΕῚ ,ὔ Γ “ ΝΣ: “ 

ζὴν ἐπινοίας “ καταλιπόντες, διὰ ῥαθυμίας πάσης 

χαὶ ἡδονῆς τὸν τεταγμένον ἑαυτοῖς τῆς ζωῆς χρό- 

γον διαπερῶσιν, οὐχ εἰδότες, ὅτι ὀρχήστρα εὐθη- 

νουμένη θεάμασιν ἀχολάστοις, χοινὸν χαὶ δημόσιον 

διδασχαλεῖον ἀσελγείας τοῖς συγχαθημένοις ἐστί, 

χαὶ τὰ πανχρμόνια τῶν αὐλῶν μέλη χαὶ ἄσματα 

πορνιχὰ, ἐγχαθεζόμενα ταῖς τῶν ἅ ἀχουσάντων 
ψυχαῖς, οὐδὲν ἕτερον ἢ πάντας ἀσχημονεῖν ἀναπεί- 

-“ τὰς κα ἐῇ, “-“ -“ 
θει, τὰ τῶν κιθαριστῶν ἢ τὰ τῶν αὐλητῶν “ χρού- 

᾿ Ε » ]ἷ τῷ « 

( ματα μιμουμένους. Ἤδη δέ τινες τῶν ἵππομα- 

νούντων, καὶ ὄναρ ὑπὲρ τῶν ἵππων μάχονται, ἅρ- 

ματα μεταζευγνύντες χαὶ ἡνιόχους μετατιθέντες, 

χαὶ ὅλως τῆς μεθημερινῆς ἀφροσύνης οὐδὲ ἐν ταῖς 
ψ, “ὦ , ΚΑΈΤ. «ε » "“ 

χαθ᾽ ὕπνον φαντασίαις ἀφίστανται. Ἣμεῖς δὲ ἄρα, 
ἃ «ς 4 ΄ Ἁ ᾿ ΑΔ 

οὺὃς ὃ Κύριος, ὃ μέγας θαυματοποιὸς χαὶ τεχνίτης, 

ἐπὶ τὴν ἐπίδειξιν συνεχάλεσε τῶν οἰχείων ἔργων, 

ἀποχαμούμεθα πρὸς τὴν θέαν, ἢ ἀποχνήσομεν 

πρὸς τὴν ἀχρόασιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος; 

Ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ μέγα τοῦτο χαὶ ποικίλον τῆς θείας 
΄ὔ ιν 

δημιουργίας ἐργαστήριον περιστάντες, χαὶ πρὸς 

τοὺς ἄνω χρόνους ἐπανελθόντες τῇ διαχνοία ἕχα- 
ΕΟ τον ᾿ , ω ͵ . 

Ὁ στος, ὀψόμεθα τὴν διακόσμησιν τοῦ παντός: οὖ- 

ρανὸν μὲν 8 ἱστάμενον; κατὰ τὸν προφητιχὸν λόγον, 

ὡσεὶ χαμάραν γὴν δὲ, τὴν ἄπειρον μεγέθει καὶ 
ἐ τ , 

βάρει, αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἑδραζομένην " ἀέρα χε- 

6 δὶς Μ85. φαΐϊπααρ. ἘΔΊΠ οαπὰ ἄποθι5 Νῖ55. χρού- 

σμιατα. Τ656. ΑἸαθγόβίαπι 10. 8 ἴθ Ἠοχαδπ., δΘαΡ. 1, 

ππιπι, ὅ, ἴῃ 41π|ὸ Ἰοσ ΘΠ π|πῈ 5ΠΒΡΊΟΟΥ : πιο} {81} Φαγέϊις 

οὐ οπιαίμη, δοο πίονι, υιῖ Ῥοί5 ον γεαίπγε δοοπῖςο-- 

χιστι, Ὁ ἀποιονιταΐοπι ΒΑ51Π1, 481 Βῖο ἰὰο 1ρ88 γοσθ 

αἰτίαν. 

ΓΟ}. βεουπάαβ θέαν καὶ ἔρευναν, οοπίεπιρίαπε 5 εἰ 

δογμίαπεὶς οἷο. ; 

85. ΒΕρῚΙ βοχίαβ οἵ οοΐανιβ οαχῃ (0]}. βοοιιηο ἱστάμε- 

γον. ἘΔΙΠῚ οαπῃ ἉΙΙαΐθιι5 Μ58. ἱστώμιενον. 



ΙΝ ἩΠΧΑΈΜΕΚΟΝ ΗΟΜΠ,, ἸΥ. ΛῚ 

χυμένον μαλαχὸν καὶ δγρὸν τῇ φύσει, οἰκείαν μὲν 
χαὶ διηνεχῇ τροφὴν τοῖς ἀναπνέουσι παρεχόμενον, 

ὑπείχοντα δὲ χαὶ περισχιζόμενον τοῖς κινουμένοις 
δι ἁπαλότητα, ὡς μιηδὲν ἐμπόδιον εἶναι παρ᾽ αὖ- 

τοῦ τοῖς ὁρμῶσιν, ἀεὶ πρὸς τὸ χατόπιν τῶν τεμνόν- 

τῶν αὐτὸν ἢ ἀντιπεριισταμένου ῥαδίως καὶ περιῤ- 

δέοντος. “δατος δὲ φύσιν τοῦ τε τροφίμου καὶ τοῦ 

χατὰ τὰς ἄλλας χρείας ἡμῖν εὐτρεπισθέντος, καὶ Ε 

τὴν εὔτακτον τούτου πρὸς τοὺς ἀφωρισμιένους τό- 

ποὺς συναγωγὴν, ἐχ τῶν ἀρτίως ἣμῖν ἀνεγνωσμέ- 
νων χατόψει. 

Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὕπο- 
κάτω τοῦ οὐρανοῦ ' εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθή- 

τῷ ἣ ξηρά. Καὶ ἐγένετο οὕτως, καὶ συνήχθη τὸ 

ὕδωρ τὸ ὑποχάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς 

αὐτῶν, χαὶ ὥφθη ἣ ξηρά. Καὶ ἐχάλεσεν ὃ Θεὸς 

τὴν ξηρὰν, γῆν, χαὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων 
έν , -» 

ἐχάλεσε θαλάσσας. Πόσα μοι πράγματα παρεῖχες 
πὶ τω ῃ κὼ» 

ἐν τοῖς χατόπιν λόγοις, ἀπαιτῶν τὴν αἰτίαν πῶς 
- -ὉὉ ΄ 

ἀόρατος ἃ ἡ γῆ» παντὶ σώματι φυσιχῶς χρώματος 
οΥ ᾿ μ 3 Ὁ τ συμπαρόντος, παντὸς δὲ χρώματος αἰσθητοῦ τῇ 

, , Ν Ν 5 57 

ὁράσει χαθεστηχότος;: Καὶ τάχα σοι οὖχ ἐδόχει 
, π᾿ Χ ὦ Ἀ αὐτάρχως ἔχειν τὰ εἰρημένα, ὅτι πρὸς ἡμᾶς τὸ 

ας τ τὴν πιὸ 
ἀόρατον, οὐ πρὸς τὴν φύσιν ἢ εἴρητο, διὰ τὴν τοῦ 

Α -Ὁ .᾽ ὕδατος ἐπιπρόσθησιν, ὃ τότε τὴν γὴν πᾶσαν περιε- 
“ - κ - 

χάλυπτεν. ᾿Ιδοὺ νῦν ἄχουε αὐτῆς ἑαυτὴν τῆς Γρα- 
-- ͵ὔ , } “δ. Ἁ 5. θ0ή 

φῆἧς φανερούσης. Συναχθήτω τὰ ὕδατα, χαὶ ὀφθή- 
, Ἵ 

τῷ ἣ ξηρά. Συνέλχεται τὰ παραπετάσμάτα, ἵνα 
τὶ λ ΄ ᾿ Ἄα - ΄ “ἢ Φ᾽ “ἤ ἐμφανὴς γένηται ἣ τέως μὴ δρωμένη. Ἴσως δ᾽ ἄν 

» ’ ο λ 

τις χἀχεῖνο πρὸς τούτοις ἐπιζητήσειε. Πρῶτον μὲν, 

διὰ τί ὃ χατὰ φύσιν ὑπάρχει τῷ ὕδατι φέρεσθαι πρὸς 
οὭ , τὰ» τὸ χάταντες, τοῦτο ἐπὶ τὸ πρόσταγμα τοῦ δημιουρ- 

τὼ , Σ , [ Ἧ Α ᾿ μὴ Ἄς δ -. 

γοῦ ὃ λόγος ἀνάγει ; “Ἕως μὲν γὰρ ἂν ἐπὶ τοῦ ἰσο- 
, ῃ δὴ: χ᾽ Σ δ , " Η 

πέδου χείμενον “τύχη τὸ ὕδωρ, στάσιμόν ἐστιν, 

οὐχ ἔχων ὅπου μεταῤῥυΐ᾽ ἐπειδὰν δέ τινος πρανοῦς 
᾿ Ψ Ὡ Ξ ᾿Υ 

λάῤηται, εὐθὺς δρμιήσαντος τοῦ προάγοντος, τὸ 
- ο , 

συνεχὲς αὐτῷ τὴν βάσιν τοῦ κινηθέντος ἐπιλαμ.- 
᾿ ἐς δάνει, χαὶ τὴν ἐχείνου τὸ ἐφεπόμενον " καὶ οὕτως 

ε , δια τολ , 3 πὰ 4 Ὲ ΤΕ ὑπεχφεύγει μὲν ἀεὶ τὸ προάγον, ἐπωθεῖ δὲ τὸ ἐπερ- 
7 ἣ ,ὔ χόμενον - καὶ τοσούτῳ ὀξυτέρα ἣ φορὰ γίνεται, 

ὅσῳπερ ἂν καὶ τὸ βάρος ἡ πλεῖον τοῦ χαταφερο- 

Ὁ δῖος Μ88. ψυΐϊπαας. ἘΔΗῚ περιισταμιένου. Ἀδρ. ρῥγ]- 

τηϊι5 ἀντιδι:σταμιένου. 

ἱ ἌΘΡΘῚ Ῥυϊμτι5 οἱ σαϊπέιβ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, 

χαὶ ὀφθήτω. ἘΦ οἴτπι πλα} {15 ΝΜ55. οἵ οπ 5βᾶοροὸ ἰοχία 

εἰς συναγωγὴν μίαν. Μοχ βᾶσογ ἰοχίιβ εἴ δα εὐ Μ585. 

τα αἶτὶ που βεοηο ἰοοο παθοηΐ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, 

χαὶ ὥφθη ἡ εἴς. Ἀδ5. βοχίαϑβ ἴῃ αἰγοςας Ἰοοο Ὠαρεῖ εἰς 

υναγωγὴν μίαν. Πιΐτα ΑἸὩρΡΊοὶ Νί95. θάλασσαν, οοπίνα 

ν 

τα άϊη8 ἂο βγαν ταῖθ ᾿π ἢ πἰᾶπι., ᾿ρϑδπι βεῖρϑβα ἴη- 
ΠΙΧΔΠῚ : αἰ Πιβ ΠῈ ΔΘΓΘΠῚ, Π]Ο]]Θη οἵ ϑιαρίθ παΐπιγα 

Βαχ Δ], ΡΥΟΡΥ τὰ οἱ ροΡρθίσι ΠῚ γ ϑρΙ ΓΑ ΠΕΡιι5 
ΑἸ Π ΘΠ ἔπ ΘΠ ρΡΡΘαϊαπΐθμη, σθάἀθηίθμι αιΐθηη, οἵ 

ῬΓδΘ ΠΠΟ] ἃ ἃ σΟΡΡΟΙΊΡιι5. ΠΟ 5. 5656 ᾿πίθυϑο ΠΩ] 
51 ΘΠ ΘΠ}, Π1Π1] ταὖ ᾿πη ρθη θητὶ 5ἰὉ θαι ᾿ρϑιιη 
ΤΩΘΔΏΠ5 : ΟΠ] Δ] [ΟΥΘΊΙΠ ΘΟΡΙΠΙ {|| ᾿ρ511ΠῚ 
Πηάπιηϊ, γϑοϊρίαΐ 56 δ 1]6., ἃς ἀπ Ππιαΐ. Ααπα 46-- 
ΠΙ4τ6 Παἰτι ΠῚ 5, ἔπ1Π} 6115, 41ι88 ΔΙπτθ πη ατη 5}10-- 

ΤΠ] Π]ϑίγαΐ , ἴπιπ} 6115.) 4188 Δ 41105 ποϑβίγοβ 5115 
ἀδϑιιπ δία 5, 5]. ] {τπι6 ΟΡ αἰ Πᾶΐδηη [βάθη δά ἀθῇ- 

Ὠἶΐα Ιοοα σΟΠσ ΓΘ ΙΙΟΠ6ΠΊ, 6Χ Π]5 Π1|886 πο 0 ΠΟΡῚ5 
ἰβοΐα ϑιιηΐ σΟΠΘ 0 ]ΟΪ65. 

3. ΕἸ ἀϊχὶξ 7) 65: (οπιργ Θ Ια ἀφα., σι οὐνογες εἶθ 
διιῦ οιδἶο δεΐ., ἐπι σοτιϑτϑραίζοτιοηι ττιαηι,, οἱ αρ- 

Ρατθαὶ ατϊάα. Ετ ξαοίτιτη 65ΐ ἷο : οἱ σοπιϑιθραία 

6θ5: ἀηιί ψιί δι οιῖο ογαΐ., ἵπὶ σοτιογθθαίίοτιος 

5145: δὲ ἀρραγιῖ ατιάα. Εἰ Ὃπνηοοσανὶϊ 7) 6τις ατί-- 
εἰατι., ἐΟΥΤα1η., οἱ οοἰϊφοίίοτιος ἀφιίατγιηι υοοανῖξ 

πιάτα. δηΐα ΤΩ]Π] ἴῃ ΘΕ ΡΘΥΙΟΥ 115 5ΘΡ ΠΊΟΠἾ 115 

ΧΙ αΙ51 ΠΘρΌ ἃ, ἄπ1ηι οδτιθᾶ πὶ ΚΘ ἈΪΓΟΡῸ5., 4π0- 
πο 0 ἴθυγα [ἀορὶὲ ἸΏ ]51}15. : Φαδπαοπυ! θη 
ΘΠ] 6 σΟΥΡΟΥΪ παιανΆ 6} ̓ Ππϑϑῖ ΘΟ]ΟΥ., οἵ ΟΠΠΠΪ8 

ΟΟΙΟΥ ΥἹδι15. 56 η81:1 ἈρρυοΠοπάϊταν ἢ ΕΓ (ΟΡ 6 ἡτι8 
ΡΓΟΪαΐα ϑιαηΐ 5815 6556 {Π0Ὶ ΠΟΘ ν᾽ ἀο θη τ, ΟΠ ΠῚ 

ἀἸσθρθιηιι5 νἱ ἀθ]οθὲ νοσθιῃ, ἐπριδίδιϊθ, ποι γ6-- 

βρθοΐαᾳ πδίμγϑο, 5θἀ ῥΡοϑρθοῖια Ποϑίγὶ, ΟΡ δήτιδ 

ΓΘ ΓΔ] ΟΠΊΠΘΩ ἔπη ΟΡΘΡΊΘΠ 15. πίοι ροϑβιαη1. 

Δα ΠΡ Ι ΓΔ ηῚ [ἰι1556. 86 πδιιρραίδη!. Ἔσο τς ΔΙ ϑουίριανα 
᾿ρϑᾶπη βου] ρἐπ ἍΤ , 56 ᾿ρ58Π| Θχρ᾽παηίθηι. (ογι-- ὌΜανο τε 
δ͵Γ βογιίτ" ὠφιίθ, θὲ ἀρρατθαΐ ατια. (ΟὨ ΓΑ τι η-- την βι}}18. 

Γαρ ν 6], τὰξ Ἀϑρθοῖαιὶ 5656 Ὁ] ]οἷαὶ θὰ, 4185 ἀπέθα 
ΟΠ ΘΟΠΒρΙΟΙΘΒαίι. ΕὈΡ 5515. διιίθηι {αἰ 5Ρ] Δ ΠῚ 
1Ππ|ὰ δείδμ) Ργϑοῖο Πθθο ἱπααϊβιθυῖτ. Ῥυϊπηττ «1-- 
ἄδθιη., οἷν «πο εχ πδίπγα ΘΟ ρο Δ τ188., τι σὰν Ἀ7πα 
501Π|66ὲ δὰ ἀθο]ῖνα ἔθγαίι", Ἰἀρβαιῃ γοίογας δ0υ]-- ἸξοέκΣ 
Ρίμγα δά Ορὶῇοὶβ. ᾿πηρϑυΐαμα. Οὐδ ἴπι Θηΐ πὰ [ἢ βίμδιο. 
8610 Ρ]ΔΠΟΙ 8. 5010 5118 δϑὲ δ΄π|ᾶ., 5[4}0}}115 δϑί, 
ΖαρΡΡΘ σαΐα ποη παρθοὲ «πο ἀἰΠπιαΐ : 5οἀ ροϑβίθα- 
θδηι ἀθο! νομὴ ἈΠ πθ Ιοσαπι παοία οΘϑῖ, δἰαςϊπι 

αξ Ργδο 68 6ϑὲ οοποϊἑαί, δᾶ {τι88 ἱρϑὶ οπεροῖ, 

5661 6115 {τι88 τηοΐᾶ θϑῖ, οσοιιραῖ: {ΠΠπ|5 {4 θηὶ 

Ἰοοιπὰ Θὰ {188 ΘΟΠ5Θ Ια] : οἱ 5ῖ0 56 1061 Δα πρὶ 

Πάοτα γοΨαουιπὶ Νῖ55. πὶ {105 Ἰορτίαν θαλάσσας. 

ἃ Βδρ. «αϊηΐι5 ἦν ἡ γῆ. ΤΡΙάει. (ΟΡ. βεοιπῆμς, 

παντὶ μέν. ΑἸ ἀπο Μί55. βαρ Ποῖΐου παντὶ σώματι φυ- 

σικῶς χρώματος αἰσθητεῦ τῇ ὁράσει καθεστηχότος. ἘΔιὶ 

ΟἸΠῚ 4115 Ν355. [ἀβῖὰ5 εἰ υϑοίλα5. 

»Ἔορσ. 5βοχίιβ εἴρηται. 

ς δῖ. φαϊησιο Μ85. ἘΔ1Π τύχοι. Μοὸχ «παΐπον Ἦῆςοςς 

οὐπὶ ΠΟ6]. μεταῤῥυῇ,, θεπο. ἘΔ μεταῤῥῇ. 
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Τα] {τ|88 ΡΥ ο Θά , δάπιυσθε νΘ.Ὸ {πιῶ 1η56- 
«αϊδαν ; δὲ ᾿πηρϑῖπιβ απο ἢΐ γϑίοοῖονῦ, “πιά πο 8η1- 

ΡῬΙ ον ΓπθυῚ Ὁ σΡαν α5 6}115 {126 ἀθίθυ παν , Ἰοοιι56 116 
«ὦ {θη ἢ ἤτιχὶο, Παϑυὶς «ἰΘρυ ϑϑῖοῦ. Πα τι8 δὶ 

Ἰιδδο οϑὲ τι ΠαἰπΓἃ 5. ῬΓοΘρίμπ “04 ᾿Ἰρϑδτη 
7ι|06ι 1Π τιπᾶπΠ| ΘΟΘῚ ΠΟἸ]ΘΟ ΟΠ ΠῚ, ̓ ΠᾺΠ6 δΘϑὲ τΕΠ 16 
80 ΒΡ ΘΡΥ ΔΟΔΠΘΊΠ. ΝΠ Ργοίδοϊο Γππαγτιπ γαῖ. 

τὶ ῬΙΌΡΙΘΡ ΠααΓΆ 6 ΠῚ 5118 ΠῚ ἃ ᾿τηὰ ὈΓΟΟΪν Ἰξαΐθηη, 

δα ἸοσιΠ Πα ΧΙ Π6. ΟΠ ΏΠΙ ΘΟ] ν 6 ΠῚ ΘΡΟΠΐθ ϑῖ1ἃ 
οοποράογοι, δ ΠΟΠ ῬΓΪΠ5 5180} }}15. Ῥϑυηπϑροέ, 

{πᾶ} 6]115 ΘΧΟΘ ΔΓ ΘΓ 5 ΠΡ ΡΠ οἷθ5. Ν ]]ὰ ΘΠΪΠῚ 
Θχϑίαί γθοῖο ῬΘΡΘΩΠ6 μΪαηἃ.., ἃς ἰρϑὰ δϑί τι 

ΒῈΡοΡἤοἶ65. θοῖηάθ, ἰηαϊθῖ (1115, ΠΠΠΟΤ]060 7115588 
ΘΠ  ΔΉτι85. ἴπ ὉΠΔΠῚ ΘΟΠΟΌΓΓΟΡΘ ΟΟΙ]ΘΟΙΙΟΠΘΠῚ , 
σαπη Ὠλ]Π τὰ ΘΟΠΘΡΙΟἸ Πέμ Πα ,. ΘΟ] ΕἸ ΠΠΟΠ 118 

ΠΊ6Γ 856 ᾿ἰπέοθυνα!]ο ἃς 5ϊππι ἀἸϑραγαΐα ἢ Αἀ 14 Ἰρῖ ΠῚ 
{ιοά ΡΥΪποῸ Πιιοοϑὶ πὶ οϑῖ, αἰ] οΙΠ}τι5, απο ἔπ 
ΟΡἐπη6 υϊάθπ ροϑὲ ἀοῃλἸ ΠΙΟΙΙ ΠῚ ᾿ΠΊ ΡΟ τὴ Π10-- 

τη Δ Ήτ|88 ΘΟς ΠΟΥΘΓΪΒ., Δ] πᾶ γ]ἀθ] σοῦ “ΠΟ π|0 

γΘΥΒΙ1ΠῚ Ππ ΠΟΘ, ᾿Πϑία Ὀ]]ΠΘ ΠῚ 116 6586 5 6 δια ρίθ πᾶ-- 
τπτὰ αὐ ἄθνοχα δὲ οοποᾶνὰ ἰοοὰ (1141. 564 αι 
ῬΥΪῸ5. ΟΕ ΠΟΥ ΥἹν τ... ἃπίθ ΠΙΠΉΪ 1 ΠΙᾺ ΠῚ 

ΟΌΓΘΙ5. ΠΟ οἱ ᾿ἰδίο Ῥγοθρίο ᾿ΠοΊ ΠΡ ΘΓ}, ΠΘΟ 

ΠΟΘ ἴρ56., Π60 “Ζιθη πη {πὶ πονθνῖξ δι 581. 
Οὐρία θπὶπη Τ)6ὶ γΟΟΘ ΠῚ Πα 185 6556 Θἰ ΓΘ ΓΊΟΘη,, 

80 ῬΘΡ Ῥγδοθρίιμῃ {Ππ4. «ποα ογθαῖιοθ ἀἀῖπιπῃ 

ἴπης δϑὲ, πηοάϊιπ ἃ6 ΟΥἸΠῈ ΠῚ οΥθδιῖβ. ΓΟΡτι5. ἴπ 

απαρτι πὶ ̓ΠΠΡΟΠΪ. Οὐθαῖα ϑιιπΐ ΘΠΪΠῚ 561}6] (165 οἱ 
ΠΟΧ ; οἵ δχ {10 τηοιηθηΐο ἰδ} ΠΟ 5101 ἰηνῖ- 

661 51σορ θυ, ἃς 1Π ρῬᾶγί65 δ πιὰ ]65 [θη ριι5 41-- 
ψΊ 6 ΓῈ ΠΟΙ (ἰθϑι ππιηΐ. 

3. ΟΟπδΤ Θσθπίττ' ἀ{τθ. {πι58ἃ δϑὲ ΘΕΓΓΘΥΘ ΔΩΠΙἃ-- 
γΠΠΠ} Πδΐτ ἃ 7. ΠΘῸ ΠΠΊΠΙΔΠ) ῬΓΕΘΟΘΡίΟ 110 ΘΔ ΠῚ 

ΘΘΙΏΡΘΙ τπισθηΐθ [ας σαῖιν, ΗΟο δτΐθηι ἄἴοο, δά 
Βυιτδπη Δ ΙΔ ΤΠ 50. ἴθ ΠῚ ΓΟΘΡΊΟΙΘ 5. ΑἸ1886 συ] ἀθ τη 
511ἃ 5Θροπίθ ἤτπιπξ, οὐ] 1Ἰ5Π1061 5πὶ [ΟΠ ἴαΠδ οἱ ἢτπι- 
ψΙΔΠ]65 : 8]180. γ67Ὸ ϑδπηΐ ΘΟἸ]ΘΟ 186. δὲ 5.8 }}1165. 
ΔΙχαὶ ππιπο ΠΉ]ΠΪ 56 Π10 δϑὲ 46 διζτι5 ηρθῖπ 4πο-- 
ἄδπηι σοΙηηλοἰ5. (ποτ Θσθη ἔμ αι ἵπι Θοπσ Θσα-- 
ἐΐοποῖι, τιτιατι. ἸΝυι πΠ] {πᾶ [101 ργΟρΡίον [Ὁ η-- 
16 1 Δ] ΔΠῚ ΘΟΡΙΟΘΔ ΠῚ Θ ΘΓ ΘΠ 6 ΠῚ 5[α ΠΕ] ᾿Π56 610 οο-- 
σἰϊαιο, {{|5 6 Χ ἴθυγῶ δἴητι ᾿Π] 06 }1αὉ {18} Δ] ΠΙΆ ΠῚ ἢ 
{{π|5 ᾿ρϑᾶπι Ὁ] [618 Δ αγσθαιῦ Ππ8]1ἃ 5ἰπὶ Ῥγοτη-- 
Ῥίπανία τιπάθ ργοσθ ἢ ἢ (115 511 ἸΟοῖι5 Δα {161 
[δϑι παῖ ὃ {πομηοάο ἰᾳπάθπ ΠΟ π6 προς ἀδβοϊαπξ, 

ΠΘάπ|6 1114 ΧΡ] θαπῖαν ἢ ἸϑΈΠεθο 6Χχ Ῥγῖπηὰ 111ὰ γοοΘ 
ἀδρεπάρης. 1π4|6 ᾿ποϊϊαΐα ἃτιἃ 6ϑὲ δεῖ σα ΓΘ τΠΏ. 
Δα οπηηθπλ ΠΌΔΙ ΠΙΒ[ΟΥΙΆΤΏ, ὈΡΊΠ]88 1{ΠΠπ|5 γο- 

ἁ ες. Ῥτίπητ5 οαπὶ (οτηΒοἔ, ὅτιπερ περιῤῥεπές. δ. 

τουίλιι5 ὅτι διεῤῥεπές. ΠῚ 46 πὶ ἀδεϑβί ἐστι ἴῃ 6ἀ1|5 : 56 

γΘΡου ταν ἴῃ Νῖ55. ΟΠΊΏ]Ριι5. ; 

5. ΒΑΒΙῚῚ ΟΕΒΑΚΕΙ͂ ΘΑΡΡΑΏΟΟΘ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

μένου, καὶ τὸ χωρίον χοιλότερον , πρὸς ὃ ἣ ἐπίῤ- 

δυσις. Εἰ οὖν οὕτω πέφυχε τὸ ὕδωρ, παρέλχοι ἂν 

τὸ πρόσταγμα τὸ χελεῦον συναχθῆναι εἰς συνα- 

γωγὴν μίαν. "Ἔμελλε γὰρ πάντως, διὰ τὸ χα- 

τάῤῥοπον τῆς φύσεως, ἐπὶ τὴν πάντων χοιλοτέραν 
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χώραν αὐτομάτως συνδίδοσθαι, χαὶ μὴ πρότερον 
στήσεσθαι πρὶν ὁμαλισθῆναι τὰ νῶτα, Οὐδὲν γὰρ 
οὕτω χωρίον ἰσόπεδον, ὡς ἣ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια. 
ἜἜἘ τὰ - ἧς 9 ᾿ ͵ Ψ λεύ-- 

πειτα πῶς, φησὶν, εἰς συναγωγὴν μίαν ἐχελεύ 
Ἂ Ν - “ ,ὔ ν 

σθη τὰ ὕδατα συνδραμεῖν, ὅπουγε φαίνονται πολλαὶ 

οὖσαι θάλασσαι, καὶ πλεῖστον ἀλλήλων τῷ θέσει 
διωρισμέναι: Πρὸς μὲν οὖν τὸ πρότερον τῶν ἐπιζη- 

τηθέντων ἐχεῖνό φαμεν" ὅτι μάλιστα μὲν σὺ μετὰ 

τὸ πρόσταγμα τὸ δεσποτιχὸν ἐπέγνως τοῦ ὕδατος 

τὰς χινήσεις, ὅτι ὅ τε περιῤῥεπές ἐστι χαὶ ἀστή- 
τ - "] 

ρικτον, καὶ πρὸς τὰ πρανὴ χαὶ χοῖλα φέρεται κατὰ 

φύσιν - πρὸ τούτου δὲ, πῶς εἰχε δυνάμεως πρὶν 
αὐτῷ τὸν ἐχ τοῦ προστάγματος τούτου ἐγγενέσθαι 

δρόμον, οὔτε εἰδες αὐτὸς, οὔτε ἰδόντος ἤχουσας. 
Νύ; λ «! Θ Ὁ Δ Ῥ  ἿὉΝ ᾿ Νόησον γὰρ ὅτι Θεοῦ φωνὴ φύσεώς ἐστι ποιητιχὴ» 

χαὶ τὸ γενόμενον τότε τῇ χτίσει πρόσταγμα τὴν 
πρὸς τὸ ἐφεξῆς ἀχολουθίαν τοῖς χτιζομένοις παρέ-- 

“ετο. Ἡμέρα χαὶ νὺξ ἅπαξ ἐδηλιουργήθ ὶ ἐξ σχετο. μέρ ὺξ ἅπαξ ἐδημιουργήθη, χαὶ ἐξ 
- , κ τω οι ἐν ἣΝ Ν , Α Ἴ 

ἐχείνου χαὶ νῦν ἀλλήλας διαδεχόμεναι, χαὶ χατ 
7 

ἰσομο!ρίαν διαιρούμενα! τὸν χρόνον οὖκ ἀπολήγουσι. 

ζΖ λ} "4 - Συναχθήτω τὰ ὕδατα. ᾿Εχελεύσθη τρέχειν τῶν 
ροεὼπ"ἤ « , Α 257 ΄ “ : , 
ὑδάτων ἣ φύσις, καὶ οὐδέποτε χάμνει τῷ προστά- 

ματι ἐχείνῳ χατασπευδομένη διηνεχῶς. Τοῦτο 
δὲ δ ζΖὰ ΣΝ, ἘΣ στ ΑΥΣ -΄ ε»7 - 

ξΞ λέγω, πρὸς τὴν ρυτὴν ἀφορῶν τῶν υόστων μοι- 
Ν " , τ πες » - - 

ραν. Τὰ μὲν γὰρ αὐτόματα ῥεῖ, οἷον τὰ χρηναῖα χαὶ 
αὶ - 

τὰ ποτάμια" τὰ δὲ συλλογιμαῖά ἐστι χαὶ ἀπόρευτα. 
3 . 3.5» ν᾿ τ ΑΝ .- '-᾿ - «Ὁ , 

Ἀλλ᾽ ἐμοὶ νῦν περὶ τῶν δρμιητιχῶν ὕδάτων ὃ λόγος. 
᾿ ᾿ Συναχθήτω τὰ ὕδατα εἰς συναγωγὴν μίαν. ΕΤ ποτέ 

ν᾿ ΑΨ," 7 . - Ξὰ ΩΝ “ ὩΣ 

σοι ἐπὶ χρήνης ἑστῶτι ἄφθονον ὕδωρ ἀναδιδούσης 

ἔννοια ἐγένετο, τίς ὃ ὠθῶν ἐκ τῶν λαγόνων τῆς γῆς 

ἃ τοῦτο τὸ ὕδωρ; τίς ὃ ἐπείγων ἐπὶ τὰ πρόσω; ποῖα 
ταμεῖα ὅθεν προέρχεται; τίς ὃ τόπος ἐφ᾽ ὃν ἐπεί-- 

Ὁ ᾿ -ὉὩ, - 

γεται; πῶς χαὶ ταῦτα οὐχ ἢ ἐχλείπει, χἀχεῖνα οὐχ 

ἀποπίμπλαται; Ταῦτα τῆς πρώτης ἐχείνης φωνῆς 
", 351) - - ΄ - οΩἹἨ᾿Ν δι ὩΣ 

ἤρτηται. ᾿Εχεῖθεν τοῦ τρέχειν τῷ ὕδατι τὸ ἐνδόσιμον. 
Κατὰ πᾶσαν ἱστορίαν ὑδδ [4] ὧν μέμνησο τῆς πρώτης 

φωνῆς, Συναχθήτω τὰ ὕδατα. "Ἔδει δραμεῖν αὐτὰ, 

ὁ Ἐ41Ὶ ὑδάτων φύσις. ΑἹ Μ55. τη] ὑδάτων ἡ φύσις. 

Ὁ. Τὰ ΜΙ55. ρουτλμ]. Προοβῦ τοῦτο ἴῃ 6115. 

Ρ Τα ραν Μ55. ἘΘΙΠ οὰπὶ Ἀορ.. τογίῖο ἐπιλείπει, 

ΝΥΝ “πα ππὐν σπου νανσοννονννννναν δον ον νων δ ον ὦ  ςςο ν΄“ τοθοθοὃοὃοὃοοοὋοὃὮὃὮ;ὉΝ Ὁ τΠΦΠΠΠῤΠΠῚΡὋὃὃ 



ΙΝ ἨΕΧΑΈΜΕΒΟΝ ΗΌΜΠ,. Υ. λ 

ΠΡ ΈΡΕΞ ΕΓ Υ ΙΡΘΦΡ ΝΣ κα ὡς ΔῈ: , 
χα τολαοῦ, “ορᾶν ΕΙΣ γξένομενα 
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ἵνα τὴν οἰχείαν 
» ὔ , - Α 

ἐν τοῖς ἀφωρισμένοις τόποις, μένειν ἐφ᾽ ἑαυτῶν, καὶ 
᾿Ὶ » ’ὔ τω - 

μὴ χωρεῖν περαιτέρω. Διὰ τοῦτο χατὰ ἅ τὸν τοῦ 
τ ΩΝ , ᾿ 

᾿Εχχλησιαστοῦ λόγον, Πάντες οἱ χείμαῤῥοι ἐπὶ τὴν 
Ἶ, , Υ̓ 

θάλασσαν πορεύονται, χαὶ ἣ θάλασσα οὐχ ἔστιν ἐμ- 
λ ΄ 3 ΝΑ δι Ν οὐ α -Ἠ οὦ ὃ ᾿ Χ πιμπλαμένη. ᾿Ιπειδὴ χαὶ τὸ ῥεῖν τοῖς ὕδασι διὰ τὸ 

» ’ οῸἔν 

θεῖον πρόσταγμα, καὶ τὸ εἴσω τῶν ὅρων “ περιγε- 
Ἂ Ν ,, Ἁ - , Ὶ 

γράφθαι τὴν θάλασσαν, ἀπὸ τῆς πρώτης ἐστὶ νομο- 
᾿ 7, [ , 

θεσίας " Συναχθήτω τὰ ὕδατα εἷς συναγωγὴν μίαν. 
ῬὴῚ ᾿ δ 2422 ὟΝ ΒΕ ΑΝ ΤΕ 3, εὟΟΤΑ, 

γα μὴ τὸ ἐπιῤῥέον ὕδωρ τῶν δεχομένων αὐτὸ χω- 
Η Ἰ Ις - “ον ΝΕ ἢ 2 χὰ ρίων ὑπερχεόμενον, μετεχόαῖνον ἀεὶ χαὶ ἄλλα ἐξ ἄλ- 

“ ὦ τ δ 2 δ 

λων πληροῦν, πᾶσαν χατὰ τὸ συνεχὲς ἐπιχλύση τὴν 
, 5 ΄ Εἰ ῳ 39 ἕ , 
ἥπειρον, ἐχελεύσθη συναχθῆναι εἰς συναγωγὴν μίαν. 

. ΡΒ , ΜΝ ΄ δεν, 9... ἢ . 7 
Διὰ τοῦτο μαινομένη πολλάχις ἐξ ἀνέμων ἡ θάλασ- 

Γ τ- -" ,ὔ 

σα; χαὶ εἰς ὕψος μέγιστον διανισταμένη τοῖς χύμα- 
, - . “ ᾿ 

σιν; ἐπειδὰν μόνον τῶν αἰγιαλῶν ἅψηται, εἰς ἀφρὸν 
᾿ - Ἅ Α 

διαλύσασα τὴν δρμὴν ἐπανῆλθεν. ἦ Ἢ ἐμὲ οὐ φο- 
7 , Ἀ ,ὔ Ἷ ε 

Θηθήσεσθε, λέγει Κύριος, τὸν τιθέντα ἄμμον ὅριον 
τ ΤᾺ γχειο ΕῚ ἐν σοι ᾿ Ρ τ ! Ἂ: 

τῇ θαλάσσῃ; Τῷ ἀσθενεστάτῳ πάντων τῇ ψάμμῳ 
υ , ͵ Π ᾿ ΕἾ ἘΠῚ 

ε - , ἕν, ἢ - 3 Ἀ ΜΕ τον 
ἣ ταῖς βίαις ἀφόρητος χαλινοῦται. ᾿Επεὶ τί ἐχώλυε 

} - ι 
τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν πᾶσαν τὴν Αἴγυπτον χοιλο- 

τ᾿ - - ᾿ - - 
τέραν οὐσαν ἑαυτῆς ἐπελθεῖν, καὶ συναφθῆναι τῷ 

,, -Ὁ Ἢ ͵ὔ ,ὔ 2 Ν - 

παραχειμένῳ τῇ Αἰγύπτῳ πελάγει, εἰ μὴ τῷ προσ- 
ἯδῚ 2 -ὠ 7, σ δ 

τάγματι ἦν πεπεδημένη τοῦ χτίσαντος: Ὅτι γὰρ 
7 -Ὁ 5 ΠΣ 7, ἄρ. Ε ἘΣ: Δ 

ταπεινοτέρα τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης ἣ Αἴγυπτος, ἔρ- 
.Ῥ ἍΖ 7, ᾿ ΄ 

γῳ ἔπεισαν ἡμᾶς οἱ θελήσαντες ἀλλήλοις τὰ πελά- 
᾿ , , Ως ᾿ . 2 τον ερον τ 

γὴ συνάψαι, τό τε Αἰγύπτιον χαὶ τὸ ᾿Ινδιχὸν, ἐν ᾧ 
᾿ , , ΝᾺ τα 

ἣ 8 ἐρυθρά ἐστι θάλασσα. Διόπερ ἐπέσχον τὴν ἐπι- 
,ἷ 

χείρησιν, ἢ 
Α ον Ἁ 5 » ΄ 

Αἰγύπτιος, χαὶ ὃ μετὰ ταῦτα βουληθεὶς ἐπεξεργά- 

ἢ ὅ τε πρῶτος ἀρξάμενος Σέσωστρις ὃ 

-» “ Ὁ τ Ν { 

σασθαι Δαρεῖος ὃ Νίηδος. Ταῦτά μοι εἴρηται, ἵνα 
ου α΄] 

γοήσωμεν τοῦ προστάγματος τὴν δύναμιν - Συνα- 
χθήτω τὰ ὕδατα εἰς συναγωγὴν μίαν. Τουτέστιν, 
ὅλλ ὍΝ (ΑΒΕ; 5 Ἂ Η θ0ή-τ Ὁ; Β᾿ Ὁ ΜΞ ἄλλη ἀπὸ ταύτης μὴ ἀπογενηθήτω, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πρώ 
τῇ συλλογὴ ἀπομεινάτω τὸ συναγόμενον. 

ἦ Ἁ - ας 

᾿ Ἔπειτα ὃ εἰπὼν συναχθῆναι τὰ ὕδατα εἷς συν-- 
» αγωγὴν μίαν, ἔδειξέ σοι, ὅτι πολλὰ ἦν κατὰ πολ- 

ς Ἄρρ. 5εχίιβ καταλάοοι. ΑἸ παπίο ροβὶ Βθσ. Ρυι- 

Τητι5 υνὴ συγχωρεῖν. 

« δὶς Νί55. ποβίσι. Ποοβί τοῦ ἴθ οἀϊίοπς Ῥατὶς. ἀπ- 

511οἱ φυϊάαδπι πὶ Πιιοτὶ ποίῖ5 ἐχχλησιαστιχοῦ, σοη γα 

ἀποϊονταΐοιη ἀρ Τα ΠῚ ἔπ1ΠῈ ΧΟ ΒΟΥ, {πὰ σα ΪΆ Π]0 

ΘΧΑΓΑΓΟΤΙΊΠΠ. 

6 81. φυϊπάαο Νῖ55. ἘΦῚΠ περιγράφεσθαι. 

ΓΆΘρΡ. «αϊπίαβ εἰ ἐμὲ οὐ. ΤΙ ΧΧ μὴ ἐμὲ οὐ. Βιαίπι 

Βοος. φαϊηία ὅρια τῇ. Μοχ δἀτο Ῥατὶβ. χαλινοῦται θά- 

λασσα : {πῶ γὸχ θάλασσα γϑρου αν «1 46π| ἴπ ΑΠρ]1- 

οἷβ ΠΡτῖβ : 564 ἀδοβξ ἴπ τπίνοσις Τ)ο. οἵ ἴῃ 56χ ἃ]115 

1535. Π0Π 5665 ἃ6 ἴπ οδἀποης 651}. Ἐπί  ἶτι5 απ ἢ 

ΤΟΝ. 1. 

Ρ 

ι, 

οἶδ, Οὐπογοϑθη {7 ἀζτι5, ὙΛΘΙΉΟΙ οϑίο. Ορουίο- 

"θα θὰ5.. τιξ ργορυίπηι ᾿Θοῖ οσοιρανθηξ,, ἄθοι- 

6} : ἀδιπάθ ᾿ρ885 ἴῃ ϑἰαϊις5 [οοἷ5 σοδοίαβ., 1π 

56 1ρ0515 ΤΠ ΠΟΙΡῸ., Π6Ο {10 }1π|5. ΡΟ γ α!. Οπάρτο- 

Ρ΄οΥ ϑβϑοιπηάτιπη πὰπο ἘροΪεβιαϑίοθ ΘΘη ΠΕ ΔΙ, 

Οηινδς ἐοΥΤ δ ηΐος υαεϊιτ {πὶ ἸΠΩ7Ὸ. οἱ ΩΤ ποτὶ 

651 ἱπιρίεέτιπι. Νάγη οἱ Πιπιπὶ ἀπιιδ νἱ ἀν! ηὶ ργα- 

σοΡἢ, οἵ ΤΠΔΡῚΒ 1Π ἃ 51.105 [ΘΓ ΠΠ]ΠῸ5. ΟἸΓΟΙΠΠΊ5Ο}1- 

ΡΕΟ ἃ ΡΥ ]η)ὰ 1615 ΒὩ ΠΟΙΟΠ6 ροπάθε : (οπστορετ- 

ἔτι" ἀφια ἐπὶ σοποτοϑαίζοποτ τσιαπι. ΤΠ πὸ ἀ1{- 

Πτι6Π5 απ, [ἢ ΓΘΘΊΟΠΘΒ 0581) ΘΧΟΙρΙ ἢ 65 δ 58, 
{ΓΔ ΠΘΘ ΘΑ ΙΘΠ5 56 ΠΡ 6 5, ἴα 6 8185 ροϑὲ ἃ]185 δχ- 

ΡΙΘΏ5., ΟἸΏΠΘΠῚ [θυ ἍΤ ΠΟΙ ΠΙΠΟΠίθιη ἱπιιπάαγοξ, 

7588 δϑὲ ἴπ ΠᾺΠῚ σΟΠΟΥΘσΔΓΠΟΠΘΙῚ ΟΠ] οὶ. ΟΡ 1ᾳ 

ΒΘ ΡΘὨΠΠΊΘΙῸ γΘΠ5. ΓΠΓΘΉΒ ΠΠΔΓΘ., οἵ ρΓθ ἥποι- 

θτι5 ἴῃ πια χ᾽ ΠΠΔ ΠῚ Δ} ΕΠ ἐ ]ΠΘ ΠῚ} ΘΧΘΕΡΘῸΠ5, Ὁ] Π|- 

ἴονα 5 πὴ ἁἰΠοΙΓ, ἱπηρθίτι 1Π ΘρτιΠ18 }} Πἰ55  πἴο, 

ΓΘυ ΡΠ αν. «0π|η16 τιοτι {ἰπιοὐ εἰς, ἀϊοὶε 71) οπιίτιιις, 

ιιὶ ρμοδιιὶ αὐτιά ἐθγπισιτιτη, ππατὶ 3 ΝΙΆΛ 6 σα]τ5 

γἸΟΙ ΘΠ ἃ ΡΥ ΠῸΠ Ροΐοϑί, ΓΘ ΟΠ τ ΠῈ ̓ Πγ8]1615-- 

518, ΔΥΈΠδ 501Π6ϑὲ γα π απ ἂς σοογοθῖιν. ΔΠο- 

481 φαϊά ρυΌΒΙΡογοῖ γηᾶτο ἈΠ ΌΓ ΤΠ ΟἸηΠ6 ΠῚ ἜσΥ- 

ῥπιμη 58. ἴρ50 «ἀθῃ]ββίογοπὶ ᾿ηνδάθγο,, οἰστιθ ρ6- 

ἰασο., φιοά σνυρίο δἀ]αοθὲ σοη]πηρὶ,, ΠΙσ5] δϑϑοῖ 

ΘΟΠΟ ΠΟΥ 5. ΡΥ Θοθρίο Ἀ]]ΠΠσαΐτιπη ὃ ΝᾺ ΠῚ {π| τηᾶγὶα 

λσγρδοιπι) οἱ Τπάϊοιηη., ἴῃ {π|ὸ βϑὲ πὰρ Ἀπι- 
θαι 5 ἸΠΓΘΡ 586. ΘΟΠ]ΠΠσΘΡΘ ψο]πθυιηΐ, ἢ ἤπον- 

Ρὕππι ΠΑΡ. ΒΌΙΡΓῸ «ἰΘῃ 55] ΓΕ ΠῚ 6556 ΠΟΡῚ5 γ ῖρϑὰ 

ῬΘυβιιαϑθυρηΐ. ΟἸΔ ΠΟ. Ὸ ΠῚ «θη τοῦθ ἃ} ἱποορίο 

ΚΕΡΥΡτι5 116 βθβοβινβ., {8| 1 ἀσσ  55115 θϑῖ ρυ]- 
5.5 ἘΠΊ 116 ΤΠ γπι5 ΔΙ 15 {π|| πος Ἰρϑιιηὶ ρϑΡῇ-- 

ΘΕΙ6 1Π ἈΠΙΠΏΠΠῚ Πα πιχϑύαΐ. Ηδθο ἃ τη6 ἀἸοΐα ϑιιηΐ, 

α΄ Ὑ]η} ἁίᾳιιθ οἰ σαοῖατὴ 1Π16]Π πητι5. ΡΥ ΘΟΘΡῚ 

1ΠΠ1π|5., (ΟΠ Τ ΘΘοΙίτι1 αφτδ τὶ σοποτθραίϊοτιοηι 

τιγιατι,. ρος εϑὲ, 4Π1ἃ ροβὲ πᾶ ΠῸ σΟΠ ΘΟ ΤΟ ΠΗ ΠῚ ΠῚ6 

[ἰαΐ; 564 14 χαρά οΟ]]Θοἴπιπ) δϑὲ, ἴπ Ὀυ] πη (0]-- 
ἸθοοΠη6 ρϑυπηδηθαΐ. 

4. Ῥεῖη46 4] ἀατιὰ5 αἸχτὲ ΘΟΠΟΥΘΡΑΓΪ [Π ἸΠΠΔΠῚ 

σΟΠΡΤΘΘΑ ΠΌΠΟΙ, ΡΠ} Π185 [{|556 ἃ 1185 ΡῈ Ρ ΠΗ] τὰ 

᾿πἰουργείαϊαν, ὕὔμιϑοε 7)εὶ υἱοίεπίίαπε πιαὶς 7'όπαι. 
᾿Αὐιβιοίθ θη βεαιαξιιβ ΒΑ51Π1ιι5. ΔΙ Πσηαυ τί ΔΕρνρέιμπ 

ΤΠΔΥῚ ΒΈΡΤΟ ἀ ΡΥ Θβϑι συ Ὶ 6856 αἴσαο Πατη ΠΟΤ τη : 56 

ϑέσαθο παίϊοπς ΔΕσυ ρίμιβ [α]κτη 1 6556. ἐγαᾶτι 110. 
11. Τιοσαβ σοΐτη Πιιοεθιιπ δὰ ἦ6 τὸ νι Ἰε ἀ1556- 

ΤΟΠίοΠη. 

8. [τὰ δἤμπιο Βα511}. οασῃ 586ὸχ δῖβα. Ποοβί ἐστι ἴπ δήϊ- 

ἴοπε Ῥαγ5. 

Ὁ Τία (οά!ςε5 56χ. Ἀδβ. οοἴανιιβ ὅτε πρώτως. 1)εε5ῖ 

ὅτς τῇ 6115. 

1 Ἄδερ. βεχίιβ εἶτα ὁ. [ηΐνα ᾿46πὶ Δ5. εἶχον πᾶσαν 
τῶν ὑδάτων συλλογήν. 

 Ξ 

Εεεῖΐε.1.7- 

6}: π 5.5.. 

Ἔαγρηῖα- 

σἘΠῚ ΤΠ ΓΟ 

εαταὰ ἰπάϊοο 
ποη φοίπς 

ςοη]πηρὶ. 



Ῥτγῳραταία 

ο0 Ξ.. 

Ἰοοα ἀἰν ϑα5 ΠῚ ᾿πάϊοανὶι. Ν πὶ τηοπίϊηι οΘοποανα, 

ΡΡΟΙΙΠ15 σον ἈΠ} 115 θυ ρα, ΘΟ]] ΟΕ Εἶὰ5 ἃ τιὰ5 

ΘΟΠΠΠΘΡαπε. Οὐ δὲ ΘΑ ΠΊΡῚ ΠΛ], 4116 ϑῃρὶ πὶ. 
ΤΠ] γπαΧ Ὶ Π}15. μΡ 6] 515. ΠΊΔΘ ὩΣ Γ1Π6 ἸΏ ρΡΔΙ65., δὲ 

γ4}165 ἘΠ ΠΈΠΠ 6. 86.) ΘΟ ΔΙ] 5 π|6 41115 δὲ 4115 τη 15 

ΘΧοδγαίςβ , {π|88 Ομ) ηἶᾷ ἔπηῸ ἃπ|5 ΟΡ] Ραπέιν, 
ΡΓΘοθρίο ἐϊνίπο δνδοιιαΐα ϑιιηξ., ἀαπα ππάο] θεὲ 

1Π τπΠΠᾺ 1 ΘΟΠΘ ΘΓ ΘΠ ΘΠ σοΟηνθηϊθηΐθ. ἘΠ ΠΘΠΊΟ 
ϊοδξ ΟΠ" ΠΟ ΠΘΟΘ586 6586; 5ἱ ἁ[ττὰἃ ἴθ ΓΓο6 βιιρουῦϑία- 

γρῖ, οανὰ ΟἸΠΪὰ {τ|ὲ6 ἔππης ΡΘΙάστι5. ΘΈΘΟΘΡΟΓΟ, 
ἔι1556 γον α. ΟτιῸ 151 {π|}, ΠΟ ΠΟᾶΥ 5 78 πὶ Οσοι!ρα 15, 

ἙΟἸΠΘΟ μι. 56 ϑΡαπΐ δίιο ̓  Αἀ πος βᾶπὸ γοβροη- 

ΒΑΒΘΙΠῚΙ ΟΕΈΒΑΒΕΕ 

δ8 0} τορος (6 }}} 1115.» ργδραγαΐα ἔππηο [556 Γθοθρίδοι]α, οἵμη 
Ῥίδοιϊα ἃ 

γϑοῖρΙ ἐπ - Δ] Δ ΠῚ ΟΡΟΡΘΡΟΙ 1Π ἘΠᾺΠ 5ΘΟΘΓΪ σοΟδοογγαίϊο- 

ἄστη ἀφιαπὶ Πρ. ΝΘΩα6 ϑηϊηὶ δορὰ Ππ|| φορά ει οχίσα ἀος 

Ὁ δὲ ἐτε . Ὁ 

ΤῊΔ 6 5, ΠΘΩπ6 πάσηι {Ππ|ιἰ δὲ ΠΟΥ ΓΘ πὶ Ππαν]- 

ΘΆΠΕΠΠῈ5 ροαστιβ, σαοὰ ΒΥ ΓΑ ΠΠΙοα ΠῚ ̓ πϑα]αιη οἱ 
οσοἸἀθηΐα θ5 ἨΊΒΡΩΠΟΒ5 ἈΠῈ] : ΒΘ μοβιίοασιαχη οὶ 
μηδ δἴ0 1Π5ἰγπιοίτι5 δὲ ἸΟΟῚ15 ΔΠῚ 1551 πτ15, ἔπππο ἴπ 

᾿Ρϑ111Π} 56 ὕΘΟΘΡΘΙῸ ἈΠ] νι οορῖδο. Αα πος ἀαθ ΠῚ, 

«ποἀ ποδίνὰ 46 πηιιηεϊ Ορ ἢ οῖο 5θητοπεῖα δα ρουΐθη- 

185 Δ νθυβθίμν ( οοηϑίαϊ θηΐμ ΠΟΙ ἴῃ πΠΑΠῚ ςοη-- 

ΘΡΘΘ ΕΠ ΟΠΘΙΏ ΔΙᾺ ΠῚ} ΟΠ ΠΟ ΠῚ ΘΟ ΠΟΙΡΓΪ556.}., ΤΠ 

ἄϊοθνα Ἰἰοθῖ , θα ι16 Ομ θτι5 ροι" 56 ποία. 564 [ογ-- 
ἴα556. ΘΕ} οἴιη} ἔα] 15. σουίανο τ αἰ σα απὶ δϑί. 
Ναπηα 1 ἀθθθης ρα ]τι5[Ρ65 ἃ] τιᾶ5., οἱ θὰ {125 ΟΧ 
ἴπη Ρυ θτ15 ΔΘ ΡΟ σΠἴα}", ΠΟ}}Ϊ5 ΟρΡΡΟΠΟΙΘ, δἰ ἂρ 
ΙΕ] 5) 58 ΠΟΒΕΡΔ ΠῚ 56 ῃ ΘΠ Δ ΠῚ ΟΡ6 1] γιιην τοί ]-- 
ον" ἘΠ ΠΥ ΘΡῸ ΠΊΔΧ ἸΔῈ ΔΙ Ὁ 155] ΠΥ  τι6 ἀήτιὰ-- 
ΓΕ ΘΟΠΟΙΒ11ΠῚ ΘΟΠΘΤΘΘΙ ΟΙΦΙ ΠΠΔΠῚ ΠΙΙΠΟΙ- 
Ρᾶντι. Νὴ ριιῖθὶ, οΟ ἢ] ΘΟ ΠΟ Π]65 ἃ ἘΔ ΤΙ ΠῚ 5ιιπΐ πη8-- 
Ππι[αοίδο οἵ 1 σαν ἴα ηΣ [ΟΡ Γ86 ῬΑΡ ΘΠ ΠιΙΠΊΟΡ οἱ 
ἸΠΒΡΟΥ5ι15. ᾿πῆπ:. ΝῸΠ ΘΡΘῸ (ι85}1}06ὲ Δ Ἀγ τ τὴ 
ΘΟΔΟΘΡ ΔΠΟΠ65 ΘΟΠΘ ΟΘ ΠΟ ΠἾβ ἈρροΠ]αῖῖο ἱπάϊοαξ, 
5641 ῬΥδΘΟΙριιδη Θὲ Π] ΧΙ Π]ΔΠ1, ἴῃ {τιὰ τοίη 6]6-- 
ΤΩΘΠ 1} ΘΟ ΟΡ ἔπ] Οβίθη ΕἸ ἔτι". ΟἸΘ ) πη τιμὴ 
ΘΠ]ΠῚ 1515 δὲ 1Π πη Πτιὰ5. ΡαΡ 65. ῬΥῸ ΠΟΘΙ τιδῖῖ 
ἀἰδβθοῖιιθ θϑὲ, δὲ δοθυναίμη ἴῃ φίμονο ΕΠπβιι5 : 
116 Π0 ΦαΘΙ Δ] πη 86. ἀϊνίβιιβ απ! θη οϑὲ ἴπ 
ἜΧΙβτιαβ ῬΑΓΙΕ5., δὲ ἐδ ῃηθη Δα ]δοθπίία [6] Ππνὶ Ιοοα 
ΔΟΘΡ ἈΠ ΟΟΟΙ ραν : τὰ Θἐ 1Π ἃ 4π|ᾶ [Ὡ Πη6 5] Ραγῦγῷ 
«πὲ 44}} ΘΟἸ]ΘΟΟΠ65. [πϑυτιπΐ βοραγαΐθθ, ἰαμηθη 
τιηὰἃ 651 ΘΟ ΘΟ ΔΕ10. {{|26 τΟἴτιΠῚ ἃ οςο θυ ῖβ βεδῦοσαΐ 
δἰ πιθπέμμη. ΝᾺ ΠῚ βίαρ μα ἴππὶ δὰ {π|6 δὰ Ρᾶγἕεϑ 
ΒΘρίθ ΠΕΡΙ ΟΠΔ]65 51[ἃ 511, {π|ΠῈ Θὰ {116 αοθηΐ οἶγοα 

ἘἼΤτὰ 86χ Ν85. ἘΔ οὐδέ. 
κα ΠΕΡῚ φαϊπέιϊι, βοχέιιβ οἱ οοἴανας ὑδάτων συναγω- 

γαί, ἘΦ ΠΤ σαση 4}115 4αθιβάδμη Ν95. αἱ συλλογαί. 
ΡΟ μηπ68 ἔεγε Ν55. οὰπὶ δἀϊίίοης Β451}. χαὶ τελεω- 

τάτην. ἙΔΊο Ῥατὶβ. οαπα Βορ. ἰογίϊο τελειοτάτην. 
« Β6ξ. Ῥυΐπιι ὁ τῆς μιᾶς συναγ. 5[αιπὶ 1άε πὶ (οάεχ 

ΘΟΑΡΡΑΏΟΘ. ΑΒΟΠΊΕΡ. 

Α “- 
λοὺς τόπους διηρημένα τὰ ὕδατα. Αἵ τε γὰρ τῶν 

μν Ἅ 7, . ΄ 

Ε' ὀρῶν χοιλότητες, φάραγξι βαθείαις ὑπεῤῥηγμέναι» 
τ - ενἧΝῦ ᾿ ΄ὔ ἘΔ ΄ὔ "» εἰχον τῶν ὑδάτων τὴν συλλογήν. Καὶ προσέτι πεδία 

πολλά τε χαὶ ὕπτια " οὐδὲν τῶν μεγίστων πελαγῶν 
.- ͵ κατὰ τὸ μέγεθος ἀποδέοντα, χαὶ αὐλῶνες μυρίοι, 

4 Γ΄ 

χαὶ αἵ χοιλάδες χατ᾽ ἄλλα χαὶ ἄλλα σχήματα χοι- 
ΝΥ , 

λαινόμεναι, πάντα ὑδάτων τότε πεπληρωμένα, ἀπε- 
οὩὉΨν Υ͂ Ν Ἷ χενώθη τῷ θείῳ προστάγματι, πρὸς μίαν συναγω- 

᾿Ὶ - πῦνι ἽΝ ) 0έ τ Κ εἶ γὴν τοῦ πανταχόθεν ὕδατος συνελασθέντος. Καὶ 
Ἐν τ τὦ 

μηδεὶς λεγέτω, ὅτι εἴπερ ἦν ὕδωρ ἐπάνω τῆς γῆς, 
- . δς. ἢ πάντως πᾶσαι αἱ χοιλότητες, αἷ νῦν τὴν θάλασσαν 

[ὦ ΣῪ Ὁ. ’ὔ ΄ Ὁ δὲ Η οτὭω ͵ὔ 

ὑποδεξάμεναι, πεπληρωμέναι ὑπῆρχον. Ποῦ τοίνυν 
- τ Α 

86 ἔμελλον γίνεσθαι τῶν ὑδάτων αἵ ἃ συλλογαὶ, προχα-- 
Α Ἂ ΄, -“ ΡΨ - ΕΣ ἘΠ τειλημμένων τῶν χοίλων; Πρὸς δὴ τοῦτο ἐροῦμεν, 

“ " εν ὰ τὰ Ἄῃυ θ᾽ ὅ ΟΝ ὅτι τότε χαὶ τὰ ἀγγεῖα συγχατεσχευάσθη, ὅτι ἔδει 
ΡΝ “ " ᾿ Ἣν υἱαν σύστασιν ἀποχριθῆναι τὸ ὕδωρ. Οὐ γὰρ ἦν ἣ 

ΝΣ ᾽ὔ » ἔξω Γαδείρων θάλασσα" οὐδὲ τὸ μέγα ἐχεῖνο χαὶ 
» “» Ν ᾿ 

ἀτόλυνητον πλωτῆρσι πέλαγος, τὸ τὴν Βρεττανι- 
τω ,ὕ Ν Η 

κὴν νῆσον χαὶ τοὺς ἑσπερίους δηρας περιπτυσ- 
, “Ὁ - ΓΑ - Ζ 

σόμενον" ἀλλὰ τότε τῆς εὐρυχωρίας τῷ προστά- 
"- “ , ἢ π᾿ ὧν 

Ὑματι τοῦ Θεοῦ δημιουργηθείσης, ἐπ᾽ αὐτὴν συν- 
“-Ἅμ - ᾿ Α ἣν «ς 

εδόθη τῶν ὁδάτων τὰ πλήθη. Πρὸς δὲ τὸ, ὅτι ὅπε- 
Ὁ -«»Ἅ ΕῚ » 

ναντίως ἔχει τῇ πείρᾳ ὃ τῆς παρ᾽ ἣμῖν χοσμο- ἐποῦϑος : Σ 
ποιίας λογος (οὐ γὰρ εἰς μίαν συναγωγὴν δάτων τὰ 
ΟΣ φ , Ν , λ) , ΓᾺ 5 

Β ὕδωρ ἅπαν φαίνεται συνδραμόν), πολλὰ μέν ἐστιν 
",. Ὁ ΤΙΣ ἘΠΕ Φ. τὴ , ΝΎ ἊΝ Η ἱπεῖν, χαὶ πᾶσιν αὐτόθεν γνώριμα. Νίήποτε δὲ χαὶ τ 

᾿ " " , 

τὸ διαμάχεσθαι τοῖς τοιούτοις γελοῖον. Οὐ δήπου 
Νς τ Φφ᾿ 9. γὰρ καὶ τὰ τελματιαῖα, χαὶ τὰ ἐξ ὄμόρων συνα- 

, “τὰ , λ ΦΑ 
θροιζόμενα προφέρειν ἡμῖν ὀφείλουσι, χαὶ διὰ 

ς - Ὑ 5 

τούτων τὸν λόγον ἥ κῶν ἐλέγχειν οἴεσθαι ; ̓Αλλὰ τὴν 
"Ἢ “ ». 

μεγίστην χαὶ ἢ τελεωτάτην συνδρομὴν τῶν δδά- 
32 , Ὁ , Ἁ ᾿ , ’ ᾿Ψ 

τῶν ὠνόμασε συναγωγὴν μίαν. Καὶ γὰρ τὰ φρέατα 
ν εο ἘΣ ἔεῦει ΓΕ ΤΉ. λ 

συναγωγαὶ ὑδάτων εἰσὶ χειροποίητοι, ἐπὶ τὸ χοιλαν- 
τ τ - ,ὕ ΄Ν τ 5 “ 

θὲν τῆς γῆς τῆς ἐνεσπαρμένης νοτίδος ἐπιῤῥεού- 
ωΣ , " , οἵδ... οἱ ἊΨΦ 0 , 

σης. Οὐ τοίνυν τὰ τυχόντα τῶν ὑδάτων ἀθροίσμα- 
-Ὡ τ ΕῚ , ,ὔ 9 εἶ α τὰ “ ἣ τῆς συναγωγῆς ἐμφαίνει προσηγορία, ἀλλὰ 

- ΜΗ " 
τὴν ἐξέχουσαν χαὶ μεγίστην, ἐν ἣ πᾶν τὸ στοι- 

- , σ͵ Α ᾿ τ Ξ Α 

χεῖον ἀθρόον διαδείκνυται. “Ὥσπερ γὰρ τὸ πῦρ χαὶ 

εἰς μιχρὰ καταχεχερματισμένον ἐστὶν ἐπὶ τῆς ὧδε 

Ἂ ΝῚ ΄ ὃ ἀὴρ διήρηται μὲν χαὶ χατὰ μιχρὰ, καὶ ἀθρό- 
, ᾿ ὡς δὲ τὸν περίγειον ἐχπεριείληφε τόπον " οὕτω 

“ ΄ , . 
χαὶ ἐπὶ τοῦ ὕδατος, εἰ χαὶ μικραί τινές εἶσι διη- 

᾽, ,ὕ ΕῚ λ ,ὔ ,ὔ ΕῚ ἃ 

ρημέναι συστάσεις, ἀλλὰ μία γέ ἐστι ὁ συναγω- 
» ῸνΞ - , 

γὴ ἣ τὸ ὅλον στοιχεῖον τῶν λοιπῶν “ ἀποχρίνουσα. 

ἐξέχουσαν χαὶ ἀρίστην ἐν ἧ. 

ἃ ΘΟ ἀ]πίιι εἴ βεχίτιβ ἐστὶν ἀγωγή. 
ε 1τὰ 55. {φαϊπίμις οαπὶ (οπιροῖ, ἘΠῚ οὐπ (Ο]}. 

5640 ἀποχρίνασα. Μοχ Β6ς. ξεχίι5 αἴ τε χατὰ μέρες 

ἤξζο. 



ΙΝ 

΄ὔ 

Αἱ μὲν γὰρ λίμναι, αἵ τε χατὰ τὰ μέρη τῆς 
“Μ ΜΝ -, ᾿ ᾿ ε , » ’ 

ἄρχτου, χαὶ ὅσαι περὶ τὸν ᾿Ελληνιχόν εἶσι τόπον, 
.- “ Δ. τήν τε Μαχεδονίαν, χαὶ τὴν Βιθυνῶν χώραν, καὶ τὴν 

Παλαιστινῶν χατέχουσαι, συναγωγαί εἶσι δη- 
-- -Ὁ Ὁ ᾿ 

λονότι- ἀλλὰ νῦν περὶ τῆς μεγίστης ἁπασῶν χαὶ 
“- ’ τ τ , Ἃ Ἔ 5Α 

τῷ μεγέθει τῆς γῆς παρισουμένης ὃ λόγος. ς 
τ 5 - ᾿ 

πλῆθος μὲν ἔχειν ὕδατος οὐδεὶς ἀντερεῖ " οὐ μὴν θα- 

λάσσας γε ἄν τις αὐτὰς χατὰ τὸν εἰχότα λόγον προσ- 
8 -- ,ὔ εἰποι " οὐδ᾽ ἂν ὅτι μάλιστα τὸ ἁλμυρὸν καὶ γεῶδές 

τινες παραπλήσιον ἔχωσ! τῇ μεγάλη θαλάσσῃ, ὡς 
εἰ 3 -" πῃ α ἐ π᾿ ΑΝ -- ἮἾ ϑς κ ἥ 

ἢ τε ᾿᾿Ασφαλτῖτις λίμνη ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας χαὶ ἧ 

Σερόωνῖτις ἣ μεταξὺ Αἰγύπτου καὶ Παλαιστίνης 
" ᾽ . » ,ὔ , , 

τὴν Ἀραδικὴν ἔρημον παρατείνουσα. Λίμναι γάρ 
» ὙΡΕΣ θ ἐλ ἊΧ Ἶ ε ς Δ 3 τπι 

εἶσιν αὗται, θάλασσα δὲ μία, ὡς οἱ τὴν γῆν περιο- 
δεύσαντες ἱστοροῦσιν. Εἰ καὶ τὴν “Ὑρχανίαν οἴονταί 

τινες, χαὶ τὴν Κασπίαν περιγεγράφθαι καθ’ ἕαυ- 
τάς- 8 ἀλλ᾽ εἴ γέ τι χρὴ ταῖς τῶν ἱστορησάντων προσ- 

͵ Α 

ἔχειν γεωγραφίαις, συντέτρηνται πρὸς ἀλλήλας, καὶ 

πρὸς τὴν μεγίστην θάλασσαν ἅπασαι Ἐ συνανεστό- 
« ᾿ Α ᾿ Ἁ “λ Ψ; ᾿ μώνται. Ὡς χαὶ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσάν φασι πρὸς 

τὴν ἐπέχεινα Γαδείρων συνάπτεσθαι. Πῶς οὖν, 
᾿ Ἀ ἣ, ͵ὔ .- εῷὦν  ) » , ΟΞ 

φησὶν, ὃ Θεὸς τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐχάλεσε 
θαλά ; Ὅτι ' συνέδραμε μὲν εἰς συναγωγὴν μίαν αλάσσας ; Ὅτι ' συνέδραμε μὲν εἰς συναγωγὴν μ. 

- ’ 

τὰ ὕδατα " τὰ δὲ συστήματα τῶν ὁδάτων, τουτέστι, 

τοὺς χόλπους τοὺς χατ᾽ ἴδιον σχῆμα ὑπὸ τῆς περι- 

χειμένης γὴς ἀποληφθέντας, θαλάσσας ὃ Κύριος 
᾿ς , Δ ,ὔ , 

προσηγόρευσε. Θάλασσα βόρειος. θάλασσα νότιος, 
ΓΕ. , Ἁ ε ᾽ὔ Ὁ “Ἔ ΑΕ ἩῪ 2 

ἑῴα θάλασσα, χαὶ ἑσπερία παλιν ἑτέρα. Καὶ ὀνό-- 

ματα τῶν πελαγῶν ἰδιάζοντα " πόντος Εὔξεινος, χαὶ 

Ὁ Προποντὶς, Ἑλλήσποντος, Αἰγαῖος. χαὶ Ἰώνιος ν ; Ὡ ει οὐ μοδοεις ᾽ 
Α Ἁ 

Σαρδονικὸν πέλαγος χαὶ Σιχελιχὸν, καὶ Τυῤῥηνιχὸν 
5- ἕτερον. Καὶ μυρία γε ὀνόματα πελαγῶν, ἃ μαχρὸν ἕτερον. Καὶ μυρία γε ὀνόματα πελαγῶν, ἃ μαχρὸ 

ο ΄ 

ἂν εἴη " νῦν χαὶ ἀπειροχαλίας μεστὸν δι᾽ ἀχρι- 

θείας ἀπαριθμιήσασθαι. Διὰ τοῦτο ὠνόμασεν ὃ Θεὸς 
τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων θαλάσσας. Ἀλλ᾽ εἷς 

τοῦτο μὲν ἡμᾶς ἐξήνεγχεν, ἣ ἀκολουθία τοῦ λό- 
ς - ᾿ . δὴ ΟῚ 5 - , 

γου, ἡμεῖς δὲ πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπανέλθωμεν. 

" γ δ Καὶ εἶπεν ὃ Θεὸς, συναχθήτω τὰ ὕδατα εἰς 
γὴν μίαν. χαὶ ὀφθήτω ὃ ξηρά. Οὐχ εἶ συναγωγὴν μίαν, χαὶ ὀφθή ξηρά. Οὐχ εἶπε, 

Ν , - [ λ 7 ὩρΞὸΝ 3 ’ 
χαὶ ὀφθήτω ἣ γῆ, ἵνα μὴ πάλιν αὐτὴν ἀχατάσχευον 

ἐπιδείξῃ, πηλώδη οὖσαν, χαὶ ἀναμεμιγμένην τῷ 
" Ὑ Δ 3 » ΕἸ δι 6 τὰν δ ΕΝ 
ὕδατι, οὕπω τὴν οἰχείαν ἀπολαδοῦσαν μορφὴν οὐδὲ 

ΓΈΜΗΠο Β4511. εἰ ΒοΩ]. οὐ 11 ῥ] γί Μ55. ἃς 

πλῆθος. Ἑατίο Ῥανῖβ. ἐκείνας δὲ πλῆθος. ΑἸ! Φααπίο ροβὲ 

Μ85. Ρ] σία οπηπο5 θαλάσσας γε. ΑΒΡεδὲ γε ἃ βἀϊε15. 

8. 81. Μ85. ἘΔΠῚ ἀλλά γε εἴ τι. 

μ᾿ 51. «παΐπον Μ35. οπὶ ΒΟΑ͂Ι]. Ἐχοιβὶ οἴχῃ Βερ. 

Ῥ͵ΙΠΊΟ συνεστόμωνται. 

1 Τα ταπ]{1 Νῖ55. ε ποβίσιβ ργίου Βοά]. ἘΔΙ συνέ- 
δοχυνν εἰς. 

᾿ ᾿ 

ΠΕΧΑΈΜΕΠΟΝ. 

" 

Ε 

Β 

ΗΌΜΠ,. ΙΥ- 51 

ΟΥ̓ σογιῖπι ἰγα οἴ}... ἔπη 41:8 Μδοθοηϊδηη ἃς 
ΒΥ ποῦῖιπὶ ῬᾺΙΟΘ ΕΠ ΠΟΥ] πι6 ΤΟΘΙΟπθη. ΟΠ Ϊ-- 
ποηΐ, 5ιηΐ Ζυϊἄθη σΟΠΡΥΘΘΔΙΠΟΠ65 : 564 ππης ἐδ 

Θὰ 6188 ΟΠ ΠΠΠΠΠ. ΤΠ ΧΊΠηἃ Θ5[, Ππθπ|6 πη σΉΪἰι-- 

ἀἴπθ 16]ΠπιΡῚ δο τ18}15 Θϑὲ, Πα θίτιν 5θυΠη0. (ΟΡ μη 

πΐθπη 1η 1115 ΘΟ ΠΕ] ΠΘΡῚ ΔΠ]ΙΙΆΓΙΩ ΠΘΡΆΒΙΓ ΠΟΠΊΟ , 

ΠΘΟ ἰδ Π)6 η ΠαἸβεπιὰ πη Θὰ8 ΘΟ πστ πὰ ἈΡΡΘΙ]Δ ΟΠ 6 

ΠΠΔΡὰ ὙΟΟΔνΟΥΓ,, οἰ πηϑὶ ΠΟΠΉ1]155 Ὀ] ΓΙ ΠΊτ1 ΠῚ ϑηἼοι 
ξαηΐ 

5851] 86 ἴΘΥΓΘΠΪ ρου Π 46 Δ[Ή1ι6 ΤΡ ΉΤΙΠῚ ΠΊΔΡΟ [μἃ-- Ἰαδαθ. ποις 
βδαπὲ : τιϊ 6ϑὲ ἴῃ 1πιάδοα ΑΘ Δ] Πς Ιδοιι5., δὲ 86 ν- πα: 
ῬΟΠ 5 116, φαὶ συρίσμῃ ἰηΐοι" δἰ ῬΑ] ϑοϑΠ Πδιὴ 
ῬΘΡ Αὐαθίαπη ἡ θϑθυ τη ΡγΟ θη Ἰ{π|γ. δος ΘΠ] 
ϑίδστιἃ βιιηΐ : ἃ΄ γγΔ}6.. τὖὸ {11 ἰθΡΓΔΠῚ [Πα ΘΟ. 6 

ΠΑΡΓΔΗΣ, ἘΠῚῚΠῚ Θϑὲ. ΟἰιδἼ Π8}} 5ιπὲ 411 ΗγΥ-- 

ΘΔΠΙΙΠ οἱ ΟΔΘΡΙΠΠῚ ΠΠΔΥ 6 1Π 56 1}0515 ΟἸΓΟΌΠΒΟΥἸρΡίὰ 
6556. ΔΡΒΙΓΡΘΠ π|1 ; 51 {πιὰ ἴδιηθη {1465 115 «πὶ σθο- 
ΒΥΔΡΠ]ΔΤῚ ΘΟ ΒΟΥ ρβουηξ, Δ ΠῚ Π6Π4ἃ δϑί, ᾿πίθι 56 
τη ρου ογαΐα δαπὶ, οἵ οἹηπὶἃ 1Π ΤΠΔΧΙ ΠΊΠΠῚ 

ΠῚΔΙ 6 Ῥ6᾽ Δηρτιβία (τ|26 481} οί ΘΟ ΠΟΙ ἀπιηΐ, 46 η1-- 
δὐδιηοάτιηι οὐ τηᾶγο ἈΠΡΙΙΠῚ οἴιπὶ 60 4ποἀ τπ]|γὰ 

Οδάεβ δϑξ, σοηπθοῖ ἔδυτιηΐ. Οποιηο 0 ἰϑίτι, 

᾿ηααῖιηξ, ΤΠ θιι5 ΘΟ]! ΘΟ ΟΠ 65 ΔΘ ΠΙΥ ΤΠ ΠΕ ΠΟΙΡΑΥ 

την] ὃ Οὐ]ὰ σΟΠΟΙΡΓΟΙΙΠΐ 41 46Π} 8Ε{τ|86 1Π ἘΠ ΠῚ 
ΘΟΠῬΟΘΑΓΟΠΘΙῚ : 564 ΔΩ ΠΙΔΙ ΠῚ ΘΟΔΟΘΓ  ΔΙΙΟΠ65.ν 

1ὰ δϑῖ, 51Π115, 71] 5θουπ π1 ΡΥΟΡΓΪΔ ἢ ἢ στιν ΔῊ ἃ 

ἴδΡΓὰ ΟἹ ΓΟΙ ἢ] ΘΠ ἴΘ σΟΠΊΡ ΓΘ ΠΘΠΒ] βιιηΐ, τη ανῖα Πο-- 

ΤΉ] Πτ15 ἈΡΡΘΙ]αν 1. ϑδιπὶ ΖΌΡΡ6 πὰρ ϑϑρίθιηεο- 
ΠΑΪ6., ΤΠ ΑΒΕ Πππαπη., ΟΥ̓ οπία]θ τηᾶγα, οἱ Οοοῖ- 

ἀἰδηΐδ]θ γι γϑτιτη Ππ|4 65. 51ιη} 1146} ΠΟΙ Πἃ Πη8-- 

ΡΓΠ ΠῚ ΡΙΡΟΡΥΪᾺ : Ῥοπίτι5 ΕπιχΊπιιβ,, ΡΙΌΡοητ5, ΗῸ]- 

Ιδβροπέίιϑ, “σϑθιιτη δὲ ΤΟ πη], ΒΘ ΡΟΠίοιιπ ρεΪἃ-- 

δτι5 οἵ Βιοσ πατη,, οἱ Τ ΎΥΓΠΘπτιμ Αἰ πὶ Θϑὲ. Ο] ἢ δὲ 
1Π|1Π1ξὰ 5.1Π| ΠΊΔΥ ΠῚ ΠΟΙΠΪΠᾺ 7 {{128 ἸΟΠΡΊΙΠΙ ΠΠΠῸ 

{ΘΥῚΣ ἃς Ροἷαπθ ᾿πορίμμη δοοιγΐθ ΓΘΟΘΉΒΘΡΕ. 80 

ΠΠΠΊΘΡΆΓΘ. ΤΟΙ ΟΟ Τ)6ῖ15 ΘΟ ΟΡ  ΔΙΠΟΠ65 ΔΕ ΠΑ ΓΊΙΠῚ 

ΠΥ 1ἃ ΠΠΠΟΙραν. ψουὰ δὰ πος αυϊάδθιη πὸ5 

ἀδάτιχ!ξ ΟΥ̓Δ ΟΠ 5. 56 }165 : 564 δά 1ά ψειοά [πη] 

ῬΙΟΡΟΒ ΠΠη115., ΓΘ θδη 15. 

ὅ. Εἰ αϊκῖξ 1 δῖις, (ποτ ἐϑϑσιμτ' ἀητοὶ ἔπι δοτι- 

δτοραίζοτιθηι πταπι, δὲ αρραγοαΐ αὐτίκ. ΝΟ αἰχιῖ : 

Ἐλ Δρραγθϑαΐ ἴθυύνᾶ ; Π6 16. ἘΠῚ 1ρΡ58Π} οβίθηαι 1η-- 
ΠΟΙ ΡΟΝ [ΔΠ1, ΘΟ ΠΟΒΔΠῚ; Δ([1186 ἸΏ ΠΗΪΧ [8 ΠΊ, ΠΟΟΊ 

Ρτοργῖα [ονηηὰ δι νἱγέπθ Ἰηππΐατη. 51 τη1] ΘΕ 8 ΠῚ, 

4 ἘΠΠΠο Β451]. οαπν ΑἸ Ψαῖθιι5 Ν55. προπόντιος, ἘπῚ- 

ἴ1ο ῬαΓΊ5. οἵ ΠῚ 4115 Νῖ55. προποντίς. 

ΡΊ͵α (οα!ο65 βεχ. ΤΠ εοβί νῦν ἴῃ θα 1|5. ΜῸχ «αϊηζιο 

Μϑ85. ἀπαριθμεῖσθαι. ἘΦΠΠ οατὰ ἤθο. Ῥυίηιο εἴ οα πὶ 
ΟΟ15]. ῥυῖπηο ἀπαριθμιήσασθαι. Μοχ Θἀ110 Β451]. οἰῖπὶ 

4αἴπάας Μ85. ὠνόμασεν. Ἐσηο Ῥατῖβ. ὠνόμαχεν. δα» 
ἰηας Οοάοχ (ομηροῖ, ἡμᾶς ἐξήγαγεν. 

»Ὦν 

ον 



 οε ποῦ- 

οὐ α ποίατα 

5πηὶ ΟΡ ε]ὸ. 

ΟἹ» οΙι5- δι- 

Θητιπὶ οδί τ - 

Ῥυ Ια ΟΠ 15, 

ΑἸ αἰ τι 
Ῥτορτγῖαπι 

ὁπ, 

. Μ,35. ὅσον ἀνευιέυικτο. ΕΣ Ἀερ. «υϊπίιι5 τοῦτο ἐπεξ- 

ΠΩ] ς, ΒΛΑΘΠΙῚ ΟΕΘΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

Π6 Ρ {15 σατιϑαμη 5011 Αἰ 1} ΠΟΤ ΌΠΠ1Ι5.. ΘΟ Ρ86 Ἁγ1- 

ἀπ θη ΘΠ ΘΓ ΠΟΙ. 5015 ἴδῖ ἴδοι ορηίοχ νϑίαϑεο- 

"61. Αἰδϑηάθ. ἀυ6 } ΘΟΥΠ τι ΒΟ Ιρία ϑαηΐ, 

56 ΓΘ ΠΠ Δ ΠῚ, {πο πὸ δο πηι γθάιπιπάδηθ. δ τὰ 

6 ἴουγα ἀθἤιχοῦῖ, 56 δία (πο «ππ4 06 
ΡΓΟΓαπάἴονα Ἰοοα ᾿ρ51 δ μχ πππ ΘΓ, 14 “ΠΟ τι6 

᾿πϑν τ 1} ΤΟΙ] πὶ ̓μη Ρ 10 ΟΡ ΘΠ ΡΟ Π5 ΡΘΟΟ556- 

γι. ὲ ἔαοίιιπι θεὲ ἴα. Πφς Ἰπάπιοο 5αὲ ἀθηηοη- 

51Γ αἱ Ομ Ποἶθ νοσθηλ δα οἰθοίτη. ΡΟΥΘ ΠΪ556 ; 

Δα] δοίη 651 ἴαι θη 1Π Π.1Π 15 ΘΧ ΘΗ] αΊΡιι5 : Ετ 
σοπϑΤόσαία 6εῖ ἀητα, σι οι οὐἶο ογαΐ, ἵπιὶ οτι- 

δτθραίίομθα δίας, οἱ ἀρραγιὶ! αὐἰία. υιδο 58Π6 

γϑυθα ππ1}}} Θχ Ῥ ΙΓ 5. ΤΠ ΘΓ ΟΠ 15. γα !ἄογο, 

ΘΟ τιϑι1ι5 ΠΡ υθονι Πα θ ον ντθίι. ΝΠ ΤΟΥ Ρα 

Ροϑὲ (ϑϑιπμηοηίτμ {Ππ||, 2 αοίτιπι 65ὶ ἴα. ὁ ηῚ 

16. 11} ΠΑΡΡᾺΓΘ Θϑὶ 5ῈΠΡΘΡῪ ΔΟΔΉΘΙΙΠΠΠ. Νοίαία πὶ 

Ἰρῖτι ΟΌΟ]Ὸ Θχθιη θ᾽ να ἀοοι ΠΟΡὰ : ΟΡΘ] 115. ἀτι-- 

[61 5:5 Ππ|}}} Θδ ΤΘρι ΙΔ ΠΟΠΪ5. ΕῚ υοσανρῖΐ 7)δις 

ατί πηι, [ογΓαηι ; οἱ οοἰϊοοίίοπ 5 ἀητιατιτη Ὁοοά-- 

οἱΐ πιάτα. (ιν οἱ βαριὰ ἀἸοίτιη ὁδὶ : Οοηρτοροπ- 

{τι αι ἐπ᾿ οοπισγδραζίοτον ττιατη 5 οἱ ἀρραγοαΐ 

ατίἄα ; ΤῸΝ. ἃπι 6 ΠῈ 50 ρίτ οδ8ὲ : ΕΤ ἀρρᾶγοϑδῖ 

[ον γὰ 3 δὲ ΠΟ Ττιῦϑιι5 : ἄρραγμῖῖ ατϊάα, οἱ σοσαντῖ 

εις ατίαπι,, ἐθγγαπι ἢ Οτα αὐτὰ «α]ἄθιη., θϑὶ 

να ΡΡΟΡεϊθία5. 4ιιϑο δι, {185 51:10] 60 ἢ] Πα ΓΑ Τὴ 

4{πᾶ5] Ἔχ ΡΥ] ἂς ἀοϑισ παῖς : [ουτὰ γ6ΡῸ, πιὰ αι66- 

ἰδ] θϑὲ ΓΘ ἀρρε!] το. Οτδιηδπηοάζτιπι Θη]η Γὰ- 

ΠομαΪΘ., ΟΠ] 5. ΡΡΟΡΥ ΠῚ δὲ : ἰδ. γΘΙῸ νόχ, 

ἤόηῖο,, ΔΏΪΏ1Ὰ] ᾿Ρ511ΠῚ οἷα] 118 ΡΥΟΡΥἸ ἴαβ ᾿Π65:., δἱσ- 

ΘῃΙΠοδΕ : 516 ΘΠ ἃ τη ΔΡ τη} 5 ΡΓΟΡΥΙΤΠῚ Θϑὲ ΓΘΡΡ δ. 

δἰ 4τι6 ρϑοι]ανθ. ΟἿ] στα ΡΡΟΡΙΙΘ 1Ππ65} ἃΡ 185, 

14 νοσαίτιπ οϑὲ ἴθυγὰ : ρου π6 ἀἴζιθ ΟἿ] ΡΓΟΡΥΊΘ 

μὶππίθιϊ αἄοϑι, τὰ βέκέτοι ἄραι, οϑὶ θήτιιβ. Νϑο Ἰη 

δύναμιν. Ὁμοῦ δὲ, ἵνα μὴ τῷ ἡλίῳ τὴν τοῦ ἀνα- 

ξηραίνειν τὴν γῆν αἰτίαν προσθῶμεν, “π πρεσθυτέραν 

τῆς τοῦ ἡλίου γενέσεως τὴν ξηρότητα τῆς γῆς ὃ 
᾿Ν ᾿ , 3 , Α ἐν εκ ς ΄ 
δημιουργὸς παρεσχεύασεν. ᾿[ὑπίστησον δὲ τῇ ἐννοίᾳ 

τῶν γεγραμμένων, ὅτι οὐ μόνον τὸ πλεονάζον 
ΟΝ ΕῚ πε τς -» Ὁ χλλὸ ἐῶν 9 ,ὔ 
ὕδωρ πτερόν ηνς τῆς γῆς, ἀλλὰ χαὶ ὅσον ἀνεμέμιχτο 

αὐτῇ διὰ βάθους, χαὶ τοῦτο ὑπεξῆλθε τῷ ἄπαραι- 
7 

ἥτῳ πρΟ Ὁ ΤΠσ ΣΙ τοῦ Δεσπότου πεισθέν. Καὶ 
γένετο οὕτως. ᾿Ἀρχοῦσα αὕτη ἣ ἐπαγωγὴ πρὸς τὸ τυ ἢ 

Ὁ [Π - ψΨῪ 2 προ εἷς ἔργον ἐλθοῦσαν. τοῦ δημιουργοῦ τὴν 
, Α - - 

φωνήν. Πρόσχειται. δὲ ἐν ἅ πολλοῖς τῶν ιἀνξιγθηον 3 
Καὶ σμαχθῇ, τὸ ὕδωρ τὸ ὑποχάτω τοῦ πος εἰς 
τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὥφθη ἣ ξηρά: ἅπερ οὔτε 
: " ,.Ὁ - “δ δ, 6 ,ὔ “ 

τινὲς τῶν λοιπῶν ἐχδεδώχασιν “ ἑρμηνέων; οὔτε ἣ 
-- - εε" , Ψ τ 

χρῆσις τῶν Ἑδραίων ἔχουσα φαίνεται. Καὶ γὰρ 
ΔΕ ΄ Ἁ , , .- τῷ ὄντι παρέλχει μετὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ, ὅτι 
Ἢ » οΥθδνο -- ΤΑΝ . .“ -ὔὉ ας ,ὔ 5"  ω 

γένετο οὕτως, ἣ τῶν αὐτῶν πάλιν ἐπεχδιήγησις.. 
Γι , ΕῚ σω τ 
Τὰ τοίνυν ἀκριἢ τῶν ἀντιγράφων ὠδέλισται ὃ δὲ 
ΣΙΓΆ . ΄ , 
ὀδελὸς, ἀθετήσεως σύμόολον. Καὶ ἐκάλεσεν ὃ Θεὸς 

᾿ ᾿ '-᾿τὰὖὦ ᾿ - 

τὴν ξηρὰν, γῆν, χαὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων 
, .». » 

ἐχάλεσε θαλάσσας. Διὰ τί χαὶ ἐν τοῖς χατόπιν 
Α 

εἰρηταυ; ΣΣυναχθήτω τὰ ὕδατα εἰς συναγωγὴν μίαν, 
ἜΤ, ΝΎ Ὁ ΡΥ ᾿ χαὶ ὀφθήτω ἣ ξηρὰ, ἀλλ᾽ οὐχὶ γέγραπται, χαὶ 

ΡῚ “ ἀν ε) ἢ Η τὶ οὔ. λ ὀφθήτω ἣ γῆ; χαὶ ἐνταῦθα πάλιν, Ὥφθη ξηρὰ, 

αἱ ἐκάλεσεν ὃ Θεὸς τὴν ξηρὰν, γῆν; Ὅτι ἢ μὲν 
κ᾿ ν 3.7 ΓΑ͂Ν, ἘΣ . ς " ᾿ 
ἃ τὸ ἰδίωμά ἐστι, τὸ οἱονεὶ χαραχτηριστιχὸν 

τω , ἜΝ ὑπ Ἂς “ ἊΑ Ὁ “ 

ΤῊ ϑυσερενσευ τοχειμένου, ἡἣ δὲ γὴ προσηγορία 

τίς ἐστι ψιλὴ τοῦ πράγματος. Ὥς γὰρ τὸ ἀτθΝ 

ἴδιόν ἐστι τοῦ ἀνθρώπου, ἢ δὲ ἄνθρωπος φωνὴ 
, κα αογ , προς 

σημαντιχή ἐστι τοῦ ζώου ᾧ ὑπάρχει τὸ ἴδιον: οὕτω 
᾿ ὑπ ΤΥ ΨΝ (ὑπ 3 -" τω τ ρον 

χαι το ΠΠ0Ὸ» ἰἴόῖιον ἐστι ΠΕ ἽΡ χαι εςαίρετον.. 

Ὧ Ξοῦνγυν ἰδίως ὕπάρχει τὸ ξηρὸν, τοῦτο ἐπιχέχλη-- 

ται γἦ "ὥσπερ ᾧ ἰδίως πρόσεστι τὸ χρεβεῖῖστιον ἔ 
2 

ΓΟΥΓὰ 50] τ ἰά 56 τὰ ἤὰΡροὶ : 564 οὐπΠδοὲ δἔίαιη Ε τοῦτο ἐπιχέ ἐἴχυ, ἵππος. Οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τῆς γῆς 

ὁ Βοσ. φυληῖμϑ πρεσθυτέραν αὐτῆς τοῦ. Γηαΐτα τι] 1 
᾿ 

ω δὰ Βορι Ῥυΐπητι5, [ον 15, ἀαππίτι5, βοχίαβ οἵ οοἴα- 

τὰ οὐππ πἰτόψπς (015]. οἵ (010. Ξοσππάο. ἘΜΠΠ ἔν 

τισι. Ῥατῖ]ο ρμοβί. Δῖ55. παρε πὶ ἡ ξηρά. Τηοοσὲ ἡ ἴπ οή!- 

ἴΐοπο Ῥανῖς. ἡ εσθὰ 1118, χαὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποχάτω 

τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, χαὶ ὥφθη ξηρά, 

τὶ σοπϑνεϑαία 65. ἀ{ια, “65 διε σεδίο,, ἐπ οοη 5 16- 

δΘαϊίίοηος διιαδ, δἰ αρραάνι αγϊάα,, εἴλανηπτιτη Ἰοσιιη- 

τὰν ἃρὰ ΤΧΧ. 5εά ποθ Ηοθυϑονιιτη. Θχοιη ραν, 

πόσας ΚΝ αἰσαΐα, ποθ Αφιμ]α, πθάπθ ϑνταπη ἢ, 

ποις ΤΠ] οιο. ἐὰ ἁσποβοιπΐ. ΑἸ ΓΌΒ 5. [ἈΠ Θ ἢ 

110. 8 1ῃ Ηοχαδπι., ΤΠ1{10 σα ρΡ1Π15 4π1π|1, μος ΓἸΧΧ τη- 

τουρυοίθτη δ Ἰταπηθη απ ΘΟΠρτΟΡαΐ. 77ιία ἐγεΐηι, 

᾿ππ|Ὲ, σιογὰ Οἰο56 ὦ ϑδϑοριμασίπία υἱεῖς Περγαίος ἴε- 

εἰἰοπὶ αὐἰαϊίία εἰ αεἰϊπιιοία οοπιρεγίπειι5. 

ὁ Ἄδερ. βεχίαβ ἑρμιηνευτῶν. Ῥαΐαΐ Πυοαα5 σοῦθα 1118΄ 

41ι|: 56ς {πη ΠΥ, τὰ τοίνυν ἀχριοῇ σία. Δ ἤποπη πΒΖΠΟ 

Ῥενιοαι, ἃ ΒαΞΠ1ο. πίον οοποϊοπαπάιπη ῬγοΪαία ποῖ 

ξαῖ556 ; σαπι, ἱπάτπΐ, ψουθρὰ ᾿ία ποῖ ἀσποβοαΐ Ἐπδία- 

ῖπ5. 564 δὰ ἴπ τὰ υἱρὸ σοι πβί πη ΠΟ {π60 556 π- 

εἰσι. απ Πουῖ ρούμη τὶ γοσθαὰ 1 οχ οξοϊαπΐϊα ΠΡνὰ- 

ΤΙ οΠηῖϑϑα 5ἰπΐ πη 6ὸ (οάἴοο, αὐ οὐ]5 Πάοπ ἱπέετρτο- 
ἰαῖῖο Επιβία! 11 ὄχοιιδα {Ὑ}Ὶ5 δὲ. [πιὸ 11] ΤΩΪΓῚΙΠῚ 
ὙἹοΥἹ ἄεθοῖ, 51 Ἐπιβία  Πτι5 1ρ56. 1ῃ (σά Ἰσοῖα τη ΕΠ] πιπῃ 

γἰΠπατιη πὸ ποι ον. Ἐπ᾿ δοσίς αἰ Γθυταττη Ῥᾶν' ὁδὶ 

οορτίατο, οὐπὰ γοῦρα ἰαπιαΐα Ἰεσαπέιν εἴ πῃ 6115 11- 

ἈΥ15, δὲ πη 735. σόα τοῖθιι5 οτηπῖθι5, Ῥυΐὰ 1π προς 

(015]., ἴῃ Ῥι 5115 [ρττο, φαϊηἴο εἰ οοΐαγο, αἴθ 1ἢ ΤῸ 

Π4π15. Αἀάἄαπη τορουῖβδο ΠῸ5. ὑ θὰ σΟΠ ΓΟυοΥβὰ ἴῃ 115 

᾿ρ5ῖ5 4πὸ5 Ποτθτιβ σομ αἰ (ποις. 

ΓἙΔᾺ}Ιο Ῥατγί5. ἐχάλεσε θάλασσαν. Αἱ Μ5. εἰ οαο 

Β.511]. θαλάσσας. 

γ,. 

ΣΝ 

- του πκδ Ὁ ὐςαδεν Αι ραι εαατ ἀρ λφησενν 

τοντομσνακα, 



ΙΝ ΠΕΧΛΈΜΕΒΟΝ ΠΟΜΙΠ,.. ΙΥ. 59 

ἔστι τοῦτο, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων στοιχείων ἕχαστον 
ΡΝ 54 Χ τι , ") , 

ἰδιάζουσαν χαὶ ἀποχεχληρωμένην ἔχει ποιότητα, 
Ν 5 δ᾽ -- - 5 , ΕΗ ὑπ γι δι᾿ ἧς τῶν τε λοιπῶν ἀποχρίνεται, χαὶ αὐτὸ ἔχαστον 

ὅὁποῖόν ἐστιν ἐπιγινώσχεται. Τὸ μὲν ὕδωρ ἰδίαν 
Ε δι 

ποιότητα τὴν ψυχρότητα ἔχει" ὃ δὲ ἀὴρ τὴν 
ς , ἀν ΠΝ Ὁ ᾿ , 3 ῃ τ 
ὑγρότητα. τὸ δὲ πῦρ τὴν θερμότητα. ᾿Αλλὰ ταῦτα 

-Ὁ" » -» - ͵,ὔ οὴ Χ ΟῚ 

μὲν ᾿ς πρῶτα στοιχεῖα τῶν συνθέτων χατὰ τὸν 58 
» ΄ , . - " πὰ ρ - ὁ 

εἰρημένον τρόπον τῷ λογισμῷ θεωρεῖται, τὰ δὲ ἤδη 

ἐν σώματι χκατατεταγμένα χαὶ ὑποπίπτοντα τῇ 
, “ ΠΤ 

αἰσθήσει, συνεζευγμένας ἔχει τὰς ποιότητας. Καὶ 
2. 3 5} », 3 λ δ πὰ Ε Ἐρο ἢ 

οὐδὲν ἀπολελυιλένως ἐστὶ μοναχὸν οὐδὲ ἁπλοῦν χαὶ 

εἰλικρινὲς τῶν δρωμένων καὶ αἰσθητῶν - ἀλλ᾽ ἣ 
τ Ὁ Α ᾿ κ 

μὲν γὴ ξηρὰ χαὶ ψυχρὰ, τὸ δὲ ὕδωρ ὑγρὸν χαὶ 
δν Ν Ὁ 

ψυχρὸν, ὃ δὲ ἀὴρ θερμὸς χαὶ ὑγρὸς, τὸ δὲ πὺρ 
Σ ῃ Ν ε 

θερμὸν χαὶ ξηρόν. Οὕτω γὰρ, διὰ τῆς συζύγου 
,ὔ -ῸὉ Θο 

ποιότητος, ἣ δύναιυις προέρχεται τοῦ ἀναμιχθῆναι 
, ἈΝ ἐ - 

ἑχάστῳ πρὸς ἕχαστον " τῷ τε γὰρ γείτονι στοιχείῳ 
ΟΥ̓ ω ἘΠ ᾿ 
διὰ τῆς χοινῆς ποιότητος ἕχαστον ἀναχίρναται, 
τὸ ἘΦ 

χαὶ διὰ τῆς πρὸς τὸ σύνεγγυς χοινωνίας " τῷ ἀντι- 
ἃς , δ -- » " πὶ ᾿ χειμένῳ συνάπτεται. Οἷον, ἣ γῆ, ξηρὰ οὖσα χαὶ 

3 ΩΝ - , 

ψυχρὰ, ἑνοῦται μὲν τῷ ὕδατι κατὰ τὴν συγγένειαν 
ἔρ , ες πὰ Δ ΓΝ -Ὸᾳ,κ,ΟΟΝ --.»} 
τῆς ψυχρότητος, ἑνοῦται δὲ διὰ τοῦ ὕδατος τῷ ἀέρι’ 
5 ᾿ ΄7 ἐπειδὴ μέσον ἀμφοτέρων τεταγμένον τὸ ὕδωρ, οἱονεὶ 

-Ὁ Ὁ ΕῚ . -Ὁ» 

χειρῶν δύο ἐπιδολῇ ἑκατέρᾳ ποιότητι τῶν παραχει- 
ψ 7 . Ὁ Ὁ -Ὡ 

μένων ἐφάπτεται, τῇ μὲν Ψυχρότητι τῆς γῆς, τῇ 
᾿ " ἣ ἘΣ κυ ᾿ς 
δγρότητι δὲ τοῦ ἀέρος. Πάλιν ὃ ἀὴρ τῇ ἑαυτοῦ 

, Ν ΩΣ 

μεσιτείᾳ διαλλαχτὴς γίνεται τῆς μαχομένης φύσεως 
ΓΝ ν᾿ ΩΣ τὭὋ 

ὕδατος χαὶ πυρὸς, τῷ ὕδατι μὲν διὰ τῆς ὑγρό- 
Μ μ᾿ Ν λ Χ - οο τήτος ; τῷ πυρὶ δὲ διὰ τοῦ θερμοῦ συμπλεχόμενος. 

Τὸ δὲ πὺρ θερμὲ ὶ ξηρὸν ὕπάρ) ὴν φύ Ἐ πὺρ θερμὸν χαὶ ξηρὸν ὑπάρχον τὴν φύσιν, 
ε τ ᾿ - . Ἀ ’ -- - 
τῷ μὲν θερμῷ πρὸς τὸν ἀέρα συνδεῖται, τῷ 

Ἀπ᾿ ἐτῶν ἐν , ᾿ - - 
ξηρῷ δὲ πάλιν πρὸς τὴν χοινωνίαν τῆς γῆς ἐπα- 

δ τ, Γ΄ ΡῚ 
νέρχεται. Καὶ οὕτω γίνεται κύχλος καὶ χορὸς ἐναρ- 

,ὔ ΄, » 

ψόνιος, συμφωνούντων πάντων χαὶ συστοιχούντων 
χλλ) ᾿ ὍὯυὐςε ,ὔ 5 "» 70 Ν 7 κά ἀλλήλοις. “Ὅθεν χυρίως αὐτοῖς καὶ ἣ προσηγορία τῶν 

εν. ΠΡ Ὶς τ (το μόναν ν ἐπκάθ τὸν ἐφήρμοσται. Ταῦτά μοι εἴρηται παρι- 
“- -. ι ἢ στῶντι τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν ὃ Θεὸς τὴν ξηρὰν ἐχάλε-- 

“Ὁ “ Ε] τ Ἀν. οὶ δὲν -“ 7ὔ 

σε γῆν, ἄλλ᾽ οὐχὶ τὴν γὴν προσεῖπε ξηράν. Διότι 
Ί. ΝΥ ΕῚ Ὁ [τ 

τὸ ξηρὸν οὐχὶ τῶν “ ὕστερον προσγινομένων ἐστὶ 
- Ὁ Α - - τῷ : τω 

τῇ Υ, ἀλλὰ τῶν ἐξ ἀρχῆς συμπληρούντων αὐτῆς 
» Ξ ΣΝ αλλ αι ἿΣ ΔῈ - Ξ τς δεν. ΄ 

τὴν οὐσίαν. Ἑὰ δὲ αὐτὴν τοῦ εἶναι αἰτίαν παρέχον-- 

" 

, - , -- ᾿ - 
τα, πρότερα τὴ φυσει τῶν μετα ταῦτα προσγινομέ- ] 

ὶ ΄ 

μη ς “-» νων χαὶ προτιμότερα. “Ὥστε εἰκότως ἐχ τῶν προῦ- 

΄ 

Ὁ 

παρχόντων χαὶ πρεσδυτέρων ἐπενοήθη τῇ γὴ τὰ 

γνωρίσματα. 

- ΄ 

4 Πιῖιο ΝΙ55. προσέρχεται. ἘΠΕῚ οἴη 4115 αι ιισἄατα 

Ν35. προέρχεταϊ, Ἰοπδὸ πλο]πιι5. 

»]ὰ Μ5. (οι θοῦ, οὐμπλ 1115 φαΐηαιο. ἘΜ τῶν 

ἀντικειμένων. 
ὁ ο Ν55. τὸ μιὲν θερυμον : «πουιτα αἰΐον Πάαθθοῖ τὸ 

᾿ 

“ 

ΠΟΥ ΘΙ ΘΟ ΓΟΙ ἘΠ ΘῈ} 06 11 ΡΥΌΡΡΙα Οἱ 5010 

οτοητα {{|}1{55) {π|ἃ Οἱ ΘΘΟΘΡ Πα ἃ ΟΔΟΓΘΡῚ5.. Οἵ 
{π|ᾶ 16 τπππιιπι πο ά 116 5157 1 6} ΠΟΙ ἔπι’. ΑἸ {πὰ ἀ1ι1-- 

ἄδιι παθοὲ ριΡοΟρυΐαμι (πα! αΐθηι,, Μη βιωϊαίθηι : 

ἃν γορο, πιηι τ αΐέπι : 15 }15 αὐιῖθηι, οαἰ αἰ αΐεπι. 

ἌΔΠΟ διιΐθηι δαὶ θῖιη {161} ΟἸΧΊ 115 ΠΟ π1ΠῈ Ι51Π|2 00 

τἀ {πιᾶπὶ ΟΥΪΠὰ ΓΘΡΊΓῚ ΘΟΙ 5  Γάγῖ1ηὶ ΟΘ]Θ]Θηΐα 

ΒρΘου]αἴτν : “{|8 γΘΡῸ 781 1 ΘΟ ΡΟΥ 15 αἰ βία 

διηξν δὲ 5110 5ϑῆϑιιη ολτιηΐ, ΘΟΠ]Ποἴα5 1Π|6Ὶ 50 

“πα! ταῖο5 πα θη Ν 66 {Πα τιά] ΘΟΥτΠῚ πὲ ν δ] 

ἃ 5651} 115 5110] 6 η, 658 ἈΠ 50 {6 5] σιι ΓΘ. ἅτ 
5ΠΉΡΙΟΧ.,, ἀπ ρυσιιμα : 564 τον} ὰ (π]ἄθην ἃν τα Θὲ 
[ο ἃ ὁ581 : ἀπιὰ νΟΡῸ [πιὰ ΟἹ ΓΡΙΘ ἃ : ΥἸΠ 5115 

86} ΟΑΠἀτπ|5. οἱ Πυιηηϊάτι5.,. ἰθ5 15. Δα ΓΘ. ΟΠ τι5. οἵ 

δίσου5. 516. Θηῖ. Ρ6ι ΘΟὨ] στη] (π|8}1{ἀ 61 511-- 

θα 51 Πρ 1}}15 θ᾿ 5511} ΠΡ ΘΙ 5061}: 5:16} νΊΟΪΠῸ 

Οἰθιηθηἴο πηιπη πο 416 ΠΟΙ ]Β0 ΘΕ ῬΘΡ ΘΟΠ- 

ὨΔΠΠΘ ΠῚ 41 Πα ἴθ} 5, οἱ Ρ61 ΘΔ} (π|8 1 ΟἴΠ} ἃ [ΠῚ 

Πα οι βοοϊθίαϊθιη σομ Ραγῖο ΘΟῊ πο Ἱτπιρ. ἘΧΘΗΙΡ]] 

Θνατα : [ογγὰ, 4186 ἃΡἸ4ἃ 651 οἱ {σι α., στη ἁάτιὰ 
ΟΡ» “γϊἰριαϊαιῖς αἰ ̓ ϊτατοιν. σορτιΠαίτι" : Πυππ Ἴ ταν 

ΔΘ ΡΟῚ ἁΠτπιδλ ΔΟΡῚ ; (παπάοαμάθιη δάτιὰ,, 
1η 61 τι τι] 116 τη θὰ οΟπβε πὰ. ν 6] πῈ ἀπά} ῖι5 

ἸΠ] ΘΟ 5. Π] ΔΉ 1115 ΡῸΡ ΠΡ τ16. πὰ Γέθ 6[6-- 
τη θηΐα ΡΙΌΧΙ μὰ ΕΓ ΠῸῚ, τον Τὴ 6} ἔΡΙρ Πταΐθιμ, 

ΔΟΙΘΙῚ Ρ6 1 Πυπη Ἰταῖθη. ΑΘΥ' ΠΓΘυῖι ΡῈ Θ ΠΔΠΓΘΩΙ 

Δ {85 δὲ 15:15. Πα ΠΠ Δ ΠῚ 5110 1ΠΊΘΡ ΡΟ51 1 ΟΟΠΟΙΠαΐ, 

Οἴπη ἀΎτ|86 Ρ6 1 Πα} 1 αἴθ, 51] ὙΘΡῸ μ 61 οα]0-- 

ΤῸΠῚ ΘΟΠ]πσαῖα. ΤΡ 15. ἀυι ΓΘ. {|| δια} 6. πὸ ΓΠΡὰ 
ΟΠ Πἄτι5 δὲ δὲ 5 σοιιβ., ΘΟ] ΠΡ [1 ΟἿ" ΔΘ 6 ΡῸΓΡ οἃ- 

ἸΟΥΘ ΠῚ 5, ἃς ΓΠΓΘ115 θ 6} 510 ΟΠ Γαἴθη ἃ (1 [ΟΡ 88 50οΙοἴὰ- 

το πὰ ΚΘ. ΑἸ] 6 τὰ ΟΠ) Π1]} 115 ΘΟ Π5Θ ΠΕ ΠΕ Πτ5. ἃο 

πλπι στ “πϑιηγαιη ΟΥ̓ ἸΠ6 1} ᾿ΠΙΘΡ 56 Πα ΘΠ ΕΠΠΡιι5, 

οἰγοῦ]τ5 τ, ἂς ΘΟ ΠΟΙ Πητι5 σΠουι5. {Ππε|6. οἱ ργο- 

ΡΓΙΘ ᾿ρ5ὶ5 ἁἀαρίαϊα (ὉΠῈ ρρΘ ΙΔ ῖο. οἰ θη θη τοντιηι. 

Ἤδώς ἃ πιὸ ἀϊοία σιιπί, αἵ σατιϑᾶ πὶ ἈΓΓΘΓΡΘΠῚ ΟἿ’ 

νοσανουῖΣ Ποιι5 ἃυΙ ἄδη}., [ΟΓΓᾺΠῚ : ΠΟῸ [ΔΙη6η [61- 

γατη, ἃΡ᾿ Φἀπὶ ΔΡΡΕ νου. ΝΙΠ γι Ζα]α ὩΓΙ τη] 

ΠΟῚ ΘΧ [Πιῖ5 δϑὲ ἡ1τ|85 (θυ γδθ 1η ΡΟΒΙΘΡΠΤΩ ἃύοο556- 

τιιηΐ,, 5664 δχ Π15., {π|86. ἃ) 1Π|110 ΘΘΘΘΠ ΓΔ Π0)511|5 

σομϑεπιπιηξ. ῬΟΓΙῸ 486 [πὶ οατι8ἃ 56} οὐ’ ΔΙ αι 

Θχϑιϑίαϊ, 115 {π|ῶ ροϑίθα δοοϑάιϊιηξ., παίαρα διΠ| 

ΡΓοΡὰ ἃο ργδοϑίαπῆογα. ΟἰΔΙ ΟΡΡΘ ΠῚ ΠΟΙ88 Αἰ (τι8 

6Χ δηϊθυϊουιθιι5. δὲ νϑειβι ον θιι5 δ [ογγαμ ἀο51- 

5ηδηάδπι δι1ηΐ {06 Θχοορίϊαίο. 

ξηρὸν δὲ πάλιν. ΑΙ ἔτο5 Νῖ88. τῷ μιὲν θερμῷ. «0... τῷ 

ξηρῷ δέ. Μοχ Ἀδθρ. ρυϊμητιβ χορὸς παναρμιόνιος. 

4 Βορ. [ογεϊτι5 στοιχείων προσήρμιοσται. « 

 Μυ}ι Μ55. ὕστερον. ἘΔΠ ὑστέρως. 



δ. 5. ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕῈ ΘΑΛΡΡΑΏΟΟΘ. ΛΕΘΗΙΕΡ. 

6. Εἰ υἱάϊε 7)διις φιιοά ριιοτιι 6556ὲ. ΝΟ 
Πος ἱπάϊοαϊ Θουιρίπνα,, Ὠθιρ6 ποιηάιιπι 4116 Π}- 

Ῥυϊοιὶ πο- (Ἀ(ἈΠ| ΠΠΔ 15 ΔΘρθοίτ) [1556 60 θα ταιη. ΝΟὴ 
τ ναὶ 5 τς ΘΠῚΠῚ ΟΟΕ]15 ρα ΠΟ π ἀἸ Θὰ ΟΥ̓ Παρ ἱπιπιο οοη- 

αἰτοῦ : 564. τι ἤπιηι,, βαρ θητα 1πο6 01} οοπ-- 

τΘ ρ]αίτιν. Ἐδὲ αιϊάθμη. σγαΐιπι ϑρθοϊδοι πιπη 

ἘΘΖΠΟΙ ᾿ΠᾺ]ΠΘΘΟΘΠ5., ΟἿΠὶ 5[40}}18. ἰγαη  1}1{85 
Ἰρϑίιπη Οσοιραΐ : ΓΠΓΘι15 δϑὺ δἰ τη Θ Δ ΓΙΠῚ , ΟἸΙΤὴ 

Ἰρ 5115. ΒΡ ΡΠ ο165. ᾿Θη] 115. ἃ11}15 ΘΧαϑρογαΐα,, σθν- 
ΠΘΠΓΠ 15. ΡῈ ΡΡιγθῖιπὶ ἀπὶ σευ αϊθιιαι σΟ]Ογ τ οἵ- 

[ἐνὶ ἢ φιιαηο πΘάτι6. υἱο πῖον γϑυθογαΐ ὙἹοϊ τη 

[ΟΡ ΠῚ., 56 νϑὶξ ρδοι[οἷ5 α!τιδίαπη δι ρ]θχὶ- 

Ἰοῖι5 ϑᾶπι σου] ΘοΕ  ἔπιν. ΟΠ [Δ Π161 μια πάτιπι 6ϑὲ, 

αα ππιπο τποάπιπ) ΕἸ χῖ556. ϑου ρα πὶ, τη 6 60 

νἴδβιιμηι [1556 Ῥα]οσιιπὶ ἃς Πποπηάιππι : 564. ἢἰο 6Χχ 
ΟΡΙ ΠΟΙ γατοπθ αἰ] Ἰοαῖαν ρα!ου 0. ῬυΙπητιπη 
«αἰάθηι,, {ἃ ΠΙΔ.15. ἅττα το Ππ|5. ΓΘ ΡΟ ΠΪ ἢ τ Π]ΟΓῚ5 

[ὉὍΠ5 δἵ οΥὔἶσο 6ϑὲ. Ηφς αιϊάθιη μι} Οσομ] 05 πιθὰ-- 
ἴπ|. αἸβ αἰ τπιν ; αὐ] ἰαχϑθ αἴχιιθ πἰαπίθθ ἰθυ 8 

4115 Πυϊάιιι τπᾶγ6 5.011, ἱπα]οαηξ : «ποὰ τὶ ἴῃ 
ΟὈΠ 15 ποη δπΐθια γθοία ᾿θπεθ πεῖ ιι5 αἰ γθυ λοι} 15 
ΠΟ] πιβιιπὶ δὲ, ἹΠΠΡ]βι 7116. ἔπ ἃ γοπίο {ΠΠπ|4 
ΠΟΥ ΘηΪθ 5 ἔππππ 5110 ΡΠ οἷ ἀἸδγιρία [Ὁ Ρὰ8 υιπρὶ ; 

ἐν ὐρθοδὲ αἴθ. θιπθηἠδηΐθ ἁπηαυ πα πθῖὰ ΡΟΓΟΟΪΟπὸ, 

τὐδάαιαγ, ΘοΙα ἀρίθιῃ ουδάϊι. 18πὶ γ6.Ὸ ΟΠ ἴογ 6 «πα! ταῖο 
ῬΟΛαΙ ἀρίαν δ πὶ ΘΧ ΠΠΘ[Ά}Π15 π᾿ {τἀ Ποῖπι δοορρία , ΘΧ Θδ θη) 

ΠΟΥ ηἴ5. σατιδα (δρυ  ππὶ ἢξ τις Ρ]τσ γατιπὰ. οἱ 
ΔΡ6η5 : 14 ατιοα [πῃ πα {15 1Π511|15.., ΤΠ Ε|561π|6 τηδ-- 
ΑἸ Π}158. Ἰ0ο5 [5 δϑὲ Ἰπτπθυ!. Οτιη ΘΕ πη, τὶ ραῦνὰ 
ΠΑΡ 15 ΘΟ ΡΑΓΘΙΏΙΙ5 59 1Π ΤΠ ΘΕ ΠΟ ΓΆ ΠοΙ5 γορὶ παῖ θιι5 

51Π}}}6 φυ! ἀ4Ὧπ| ΡΡρθπππέτι Ιοοὰ αιεθάαηι δα }5 
ΠῸν]ΆΠΠΡτι5 σοπΠ πὰ. Οὐ δϑὲ ᾿σὶ ταν οἷν ΠΟ ἃ Τη6 
ἀἸοίπιηι 511 ἢ Οτιοά τοῖα [6 }1π|5., 41 ῬΘΓ Οσου]ΐο5 

πηθαΐτι5. ΘΧ ΠΊΔΡῚ5. ΡΥΊΠΟΙΡΙ15 Βα ουιηθαπίθ, οἰηἰ- 
Οα}15 γοίογἃ οϑὲ ἃς γϑρ]εἴὰ. 

7. ῬυΠογαμη ᾿ΐα 116 οϑζ ππᾶγα ΘΟ, ΟΡ ΠΕ ΠΊΟΥΘΠῚ 
ΘΓ ἱπεϊπιὰ Ἰοοὰ ϑα θθιιπΐθηι : ρα ]οΡιιπὰ ἰΐθπι, αιιοά 
οὔ 511 Πα υ!Ο πὶ γοοθρίδουιπ, Πποπία ἀπα46-- 

Προῖ ἴῃ 856 τϑορὶΐ, αἴθ ᾿πἰγα 51105 [θΡΓΙΩΪ ΠΟ 5 
᾿ηδηθῖ. Ῥα]ΟΡ ΤΩ δἰ] Π|, ΦΟΠ]Δ ΠῚ ΔΘΙΙΔΓΙΙΠῚ Δ 41ιἃ-- 

ΥΠῚ ΟΥΘῸ 4ιιΘΒ 4ΔΠ} ἃς [ὉΠ5 6ϑῖ, [θρθβθθηβ {46 πὶ 
5015 ΤΆΘΔΙΟ, ΘΠ 65. γῸΓῸ ΡῸΓ νΆΡΟΓῸ5 Δ]ΙΔΙΩ 

16 Π]ΟΓΌΓΙΩ : {1188 1Π 5ΠΠ|ρΡΘΙΠΙΙΠῚ Ομ αἰἰγδοία, 
ἀοίπάδ γο Ἰρθβθοθη8 60 Ζποὰ ΓΔάϊογ τη ἃ 5010 γὸ- 
ΠΠΘΧΟΡῸ ΠΩ ΓΕΡΘΓΟΙΙ5511 ἈΠ ΠῸΓ Θν ϑὶ τ, 5 πη] {π6 πα 15 Ὁ 

ΓΕ ρ. βθχίιϑβ τῷ θεῷ πεφυχέναι. 

5. (οά!ςοβ ἀπὸ προθάλλη. 5. (οά δι ροθάλλγ 

ἈΤτὰ οαπῖο 451], οἱ Νῖ5. (ὐουθοῖ. οὐ. «1115 4υ1π- 

7Ππὸ Μ85. Ἀεσ. βοχίαβ ἀλλὰ τὸ χαλὸν ἐχεῖ, τῷ χαλῷ 

τῆς εἴς. Ἐπιο Ῥαγὶβ. χαλὸν ἐκείνω τῷ λόγω. 

ι δὲς (θη) οῦ, στη Ἀορ. οοΐαγο εἴ οἴἰπὶ ()0]]». 56- 

Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι χαλόν. Οὐκ αὐτὸ τοῦτο τερ- 
ἘΠῚ τινα ὄψιν ἀαλάσσης δ λόγος ἐνδείχγυται τῷ Θεῷ 
ἴ πεφηνέναι. Οὐ γὰρ ὀφθαλμοῖς βλέπει τὰ κάλλη 
τῆς χτίσεως ὃ ποιητὴς, ἀλλὰ τ ἀῤῥήτῳ σοφία 
θεωρεῖ τὰ γινόμενα. Ἡδὺ μὲν ἀπ θέαμα, λευ- 
καινομένη θάλασσα, γαλήνης αὐτὴν σταθερᾶς χα- 
τεχούσης - ἡδὺ δὲ καὶ ὅ ὅταν πραείαις αὔραις τραχυ- 
γομένη τὰ νῶτα. πορφύρουσαν χρόαν ἢ χυανὴν τοῖς 
δρῶςι 8 προσδάλλῃ " ὅτε οὐδὲ τύπτει βιαίως τὴν 

γείτονα χέρσον, ἀλλ᾽ οἷον εἰρηνικαῖς τισιν αὐτὴν 
περιπλοχαῖς πατασπάζεται. Οὐ μὴν οὕτω χαὶ Θεῷ 
οἴεσθαι χρὴ τὴν Γραφὴν εἰρηκέναι χαλὴν χαὶ ἡδίῶν 

ὦφθαι τὴν θάλασσαν, ἀλλὰ τὸ χαλὸν " ἐχεῖ τῷ 

λόγῳ τῆς δημιουργίας κρίνεται. Πρῶτον μὲν, ὅτι 
πηγὴ τῆς περὶ γὴν ἁπάσης νοτίδος ἐστὶ τὸ τῆς 

θαλάσσης ὕδωρ" τοῦτο μὲν ἐν τοῖς ἀφανέσι πόροις 

διαδιδόμενον, ὡς δηλοῦσιν αἵ σομφώδεις τῶν ἠπεί- 
ρων χαὶ ὕπαντροι, ὑφ᾽ ἃς ἣ ῥοώδης διαυλωνίζουσα 

θάλασσα, ἐπειδὰν σχολιαῖς καὶ ᾽οὖὐ πρὸς τὸ ὄρθιον 
φερομέναις ἐναποληφθῇ διεξόδοις, ὑπὸ τοῦ χινοῦντος 

5 Ξῦϊ ΄ 5 ὑς χος “ΜῈ Ὧν 
9 αὐτὴν πνευματος ὠϑευμενῆν ΦΕΡΕΤΩΝ ξζὦ τὴν ἐπι- 

φάνειαν διαῤῥήξασα, καὶ γίνεται πότιμος ἐκ τῆς 

διηθήσεως τὸ πικρὸν ἰαθεῖσα. Ἤδη δὲ χαὶ θερμο- 
΄ 5 ΄ κι: Α αἱ ΄, 

τέρας ἐκ μετάλλων ποιότητος χατὰ τὴν διέξοδον 

προσλαθοῦσα, ἐκ τῆς αὐτῆς τοῦ χινοῦντος αἰτίας 
ν» , ε λ - λ) ,} χαὶ ὋΝ» Ὄ Ἅδι-} 

ζέουσα γίνεται, ὡς τὰ πολλὰ, χαὶ πυρώδης " ὅπερ 
πολλαχοῦ μὲν τῶν νήσων͵, πολλαχοῦ δὲ τῶν παρα-- 
λίων τόπων ἔξεστιν ἱστορῆσαι. Ὅπου γε χαὶ χατὰ 

᾿ “ 
τὴν ὃ μεσόγειαν ; τόποι τινὲς τῶν ἐμά νόε ὑδάτων 
γείτονες, ὡς μικρὰ μεγάλοις εὐίο δε. τὰ παρα- 

πλήσια πάσχουσι. Πρὸς οὖν τί τοῦτο εἴρηταί μοι; 
Ὅτι πᾶσα ὑπόνομός ἐστιν ἣ γῆ ; διὰ πόρων ἀφανῶν 

ἐχ τῶν ἀρχῶν τῆς θαλάσσης ὑπονοστοῦντος τοῦ 
ΟΝ 

νοατος. 

᾿ , ΄' Ὁ τὦ 

Καλὴ τοίνυν ἣ θάλασσα τῷ Θεῷ, καὶ διὰ τὴν ἐν 
- τ - 

τῷ βάθει τῆς ἰχμάϑος ὑποδρομιήν " χαλὴ καὶ διότι 
- “ - ᾿ 

» ποταμῶν οὖσα δοχεῖον, εἰς ἑαυτὴν τὰ πανταχόθεν 
: , ΤΥ ὅτε - 

χαταδέχεται ῥεύματα, καὶ μένει τῶν ὅρων εἴσω τῶν 
ἑαυτῆς " καλὴ καὶ διότι τοῖς ἀερίοις ὕδασιν ἀρχὴ τίς 
- Α Ν, ᾽ ᾽ὔ κ Α -ςω 9 - τω ,ὔ 

ἐστι χαὶ πηγὴ; θαλπομένη μὲν τῇ ἀχτῖνι τοῦ ἡλίου, 
5 , ἊΧ {δας ι “ι«ἘἨ ὧν δα “ 
ἀποτιθεμένη δὲ τὸ λεπτὸν τοῦ ὕδατος διὰ τῶν 
5 ψΟ « } 3 ᾿: “ ΄ εἶ 
ἀτμυῶν,ὅπερ ἑλχισθὲν εἰς τὸν ἄνω τόπον, εἶτα χατα- 
Ψ ΟΥ θὲ ΝΑ ἘΝ Χ ’ "τι τς 0 “ γετ ον ΩΝ υχθὲν διὰ τὸ ὑψηλότερον γενέσθαι τῆς ἀπὸ τοῦ 

, “Ὁ . Ὁ τ 
ἐδάφους ἀναχλάσεως τῶν ἀχτίνων, χαὶ ὁμοῦ τῆς 

οαπ4ο. Τροβῦ οὐ ἴπ ο1{15 οἱ ἴῃ πλι} 15 Νῖ55. 

ἃ 51. ΠΟΡῚΙ τογΕϊ5, «αϊηΐιι5. οἵ βοχίτιβ Θιτ τι ππ6 

ΟΟ15]. ἘΜῚΠ οὐ ΦαΙθιιβαπ ἅ}115 Μ55. χατὰ τὴν μιεσύ- 

ὝειΟν. Ἷ 
» Ἀερ. βοχίιι5 ποταμοῖς οὖσα. 



ΙΝ ΠΕΧΛΕΜΕΠΟΝ 

᾿ ᾽ “ιν "- 
ἐκ τοῦ νέφους σχιᾶς τὴν Ψύξιν ἐπιτεινούσης, ϑετὸς 

7 Ἁ, - γίνεται, καὶ πιαίνει τὴν γῆν. Καὶ τούτοις οὐδεὶς 
- ι ἀπιστεῖ πάντως τοὺς ὑποκαιομένους λέδητας ἐννοή- 

ὅχατε- 
ε ΝΥ 7ὔ .-ὦὦ σας, οἱ πλήρεις ὄντες ὑγροῦ, πολλάκις κενοὶ 

, μ δ λείφθησαν, εἰς ἀτμὸν παντὸς τοῦ ἑψο!μένου διαχρ:- 
, Ἴ ᾿ - τ 

θέντος. ᾿Αλλὰ χαὶ αὐτό ἐστιν ἰδεῖν τὸ τῆς θαλάσσης 
Ἵ }Ὶ .-- Ἃ ὕδωρ παρὰ τῶν ναυτιλλομένων ἑψόμενον: οἷ τοὺς 
8 Ν κα Ὡς, ἕ ὃς" “ - Ἀ᾽ . Ε- ΓΙ ἤ ἀτμοὺς ἅ σπόγγοις ὑποδεχόμενοι, τὴν χρείαν μετρίως 

5» - 53" ἐν, ὩΣ δὶ μυ 
ἐν ταῖς ἀνάγχαις παραμυθοῦνται. Καλὴ δὲ χαὶ 
“Ὁ Ἂν 5 Ἐν ) -. Γ , Ε Ἁ δ ν - -ῸρῬ͵ 

ἄλλως παρὰ Θεῷ, ὅτι περισφίγγει τὰς νήσους, δμιοῦ 
Ν ᾿ Ὕ . 

μὲν χόσυον αὐτὰϊς, διοῦ δὲ καὶ ἀσφάλειαν παρεχο- 
’ὔ ὃ 4 6 - “ τ Ἁ - 5Ἃ ἸΏ 

μένη δι᾿ ἑαυτῆς" ἔπειτα καὶ ὅτι τὰς πλεῖστον ἀλλή- 
; Ξ 

λων διεστώσας ἠπείρους συνάπτει δι’ ἑαυτῆς, ἀκώ- 
- ,ὔὕ Χ 13 

λυτον τοῖς ναυτιλλομένοις τὴν ἐπιμιξίαν παρεχο- 
, 5. ΣΝ “- 

μένη: δι᾿ ὧν καὶ ἱστορίας τῶν ἀγνοουμένων 
΄ μ ᾿ ΄ τη "» 

χαρίζεται, καὶ πλούτου πρόξενος ἐμπόροις γίνεται, 
δὴ δὴ ο , ,ὕ ο “ 

καὶ τὰς τοῦ βίου χρείας ἐπανορθοῦται ῥᾳδίως, ἐξα- 
Χ Α - τ. - 

γωγὴν μὲν τῶν περιττῶν τοῖς εὐθηνουμένοις πα- 
" ΄ , ᾿ ῳ “» 

ρεχομένη͵, ἐπανόρθωσιν δὲ τοῦ λείποντος χαριζο- 
7 - 3 ἢ » μένη τοῖς ἐνδεέσι. Καὶ πόθεν ἐμοὶ ὅλον ἰδεῖν. υετὰ 

- , εν 7 ν ΡΗ 
ἀχριδείας τῆς θαλάσσης τὸ χάλλος, ὅσον τῷ 
«Ψ ῸὉ τω ὔ Υ͂ ΝΆ Ἅ. ἢ 

ὀφθαλμῷ τοῦ ποιήσαντος κατεφάνη; Εἰ δὲ θάλασσα 
᾿ ᾿ - ως τὰ π 

χολὴ χαὶ ἐπαινετὴ τῷ Θεῷ. πῶς οὐχὶ χαλλίων 
3 , 45 ,ὔ “- "τν 
ἐχχλησίας τοιαύτης σύλλογος, ἐν ἣ συμμιγὴς ἦχος, 
τ" , τ δ τον 

οἷον τινος χύματος ἤϊόνι προσφερομένου, ἀνδρῶν 
τω ᾿ καὶ γυναιχῶν καὶ νηπίων, χατὰ τὰς “ πρὸς τὸν Θεὸν 

Ὁ δ ὦ» ᾽ὔ Ἢ " 

ἡμῶν δεήσεις, ἐχπέωμπεται. Γαλήνη δὲ βαθεῖα 
ἄς ἢν ᾿ , “ δι» 
ἀσάλευτον αὐτὴν διασώζει, τῶν πνευμάτων τῆς 

, "» ᾿ ἢ ξ, 
πονηρίας ταράξαι αὐτὴν τοῖς αἱρετιχοῖς λόγοις μὴ 
ἈΝ ΑΡ θέ Γ ὑπ “π τ “- ΠΕ - 
δυνηθέντων. ΤΓένοισθε οὖν ἄξιοι τῆς ἀποδοχῆς τοῦ 

͵ Ν' » ᾿: 

Κυρίου, τὴν εὐταξίαν ταύτην ἐπὶ τὸ εὐπρεπέστα- 
ὲ Ν , 1 -Ὁ-Ὁ 5 -ὩῬΐ -ῸὉ» ,ὔ τον " διασώσαντες, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ 

κ - Ρ " ὙΡΆΥ "ὦ τὸ 
ἡμῶν, ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ κράτος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ς Τὰ Μί58. 86ὲχ 6 ποβίυἹβ ρυθίον (οι εῖ. ἘΔ χατε- 

λήφθησαν. 

ἃ Βερ. βεχίιιβ σπόγγοις ἀποδεχόμενοι. 

" 

»ν 

ἨΟΜΙΠ,. ΙΓ. δι 

τὰ νὰ γ Ι σου δ] οπθιη ᾿η θη ἀθηΐθ., μ᾽ να ἢ, ἃς 

ἴουγᾶπι ρἰπριιθίδοϊτ. Αἰ τι6 15 ΠΘΠ]Ο ῬΓΟΥΒ.15 Πθιη 
ἀδιγδοίανιβ δϑὶ, {πὶ δάἀηιοῖοβ ἰβπὶ Ἰοεῖθϑ οοηβί- 
ἀογάνουῖ : (αἱ ΒπμηοΙ Ρ]οηϊ,, 60 ἰοΐο «ποά οο- 

«ιοθαῖαν., ἴῃ νΔΡΟΥ 65 γΌβο 0, 5888 06. νου Γ6- 

ὨΙΔΠ56ΓΘ. Οὐ δἰ} ᾿ρϑ8 1 ΠὨ]Δ} 15 ἈΠΌ ΠῚ ἃ Πᾶν ]- 

ΘΑΠΕΠτ15 ΘΟ ΠΟΟΘῈ νἱ 4606 ΠἸοθὲ, 4] νὰ ρου 65 ΒΡΟῸΠ-- 
115 ΘΧΟΙΡ᾿ Θμἴ65 7) [π΄ ΠΘΟΘβϑι ἈΠ} Ὲ15. πϊουπηαθ Ρ6- 

παγίδι οἰοναηΐ. Ῥα]ονιπ οϑὲ δα θη εἴ ἃ1}10 πη 0 

ἀρὰ Ῥθαπι, {πιο οΟΠΒ ΓΙ ηρὶς δὲ οοθροθὲ 1Π51}|85, 
οἷβ ἴὰϊ ΟΥ̓ΠΑΙΠΠῚ., [ἘΠ ΠΔ 56 ΟΡ Γα ΘΠ} 5111] ΡΘΓΡ 56 
ἰρϑίιπι ἐπι ρθυθη5 : ἀθῖπθ Θυϊλμη., 4ιιοα ἐοΡΡὰ5 
ΡΠαν᾿πυπη ἃ 56 Ἰανίσθι (ἰδία πί85 ΡΘΥ 58 ΘΟΠ]ΠΠΡῚΣ, 
86 παν ΙρΔ ΠΕΡ Ὲ15 ΘΧ ΡΟ  ΓΠΠῚ ΘΟΙΠΠ]ΘΡΌΠΙ ΠῚ ̓γϑοϑίαϊ : 
ΡΟ {π|5 οἱ Πιἰδίου 5. ΓΟΡΙΙΠῚ ἸΘΠΟΙΑΥΕΠῚ ἰΔΥΘΊΓΕΙ", 
δὲ ἀϊνι 5. πιθροδίουῖθτι5 ραγὶῖ, δὲ [Δ 0116 υτΐθθ τη6- 
ἀθέιν πϑοθϑβι τα 15. : ΦΌΪΡΡΘ 115 {π| ΤΡ ΘΟΡΙὰ 

αἰ Ππαπιηΐ, τὰ Ἰανοίταν τι Γ65 5 ρου ἤτια5. 8110 ΘΧρον- 
τοπῦ : ἱπα Ισοπῖθιι8 γθρο, αἰ ἰά «αοά 5101 ἐθθϑί 
οσοιηράγθηῖ. 5864 ἀπάϑ μλ 1 ΠΙοϑὲ ἐοΐδηι πηδ}}5 Ρ1]-- 
οὔ Ιποῖα., ἡπαπία οΟΠ τον ]5. Θοαο γἱϑὰ οδϑέ, 
56 άπ|0 αἴψαθ ἀοουνδίθ σΟΠΒΡΊΟΟΡῈ ὃ Οτιοά 51 ΠΔ 6 
ῬΌΠοντπι ἃς ἰδ ἀ8}0}16 6δὲ ἀριιὰ Ῥθαμ : ΠΟΗΠΘ ρΡι]}- 
ΟΥΟΡ δϑὲ Πυαθοθ σοηβθϑϑι5 Πα θη α : ἴῃ {π|Ὸ 
ῬοΥΤΪΧ ἴτι8 50 Π115. ὙἹΡΟΥ ΕΠ. Π] ΠΟ. π τ 116 Εἱ ἱπἔλη-- 

απ, γϑὶαὶ Πποῖπβ συ] βάδην δα ΠΠ {π|5 1151, ΡῈ. 

ποβίγαὰ5 δά Ῥριηιὶ ῬΥΘο ΟΠ 5. δι  ἰτὰρ ῦ Πππο 
ἀπο σΟΠβουγαΐ ἱποοηοιιβϑιιπὶ ΓΟ πΠ ἃ ἰγδη-- 
4.115, οὶ τ] [8115 ΒΡ ̓ ν π|5. οαιπὶ ΠδΟΡΘΕ]ΟΙ5 
ἀοριηδίθιι5 ρου αυθαν 6 ποῖ ροϊπονῖπι. ΕἸΔ 5 1ρ1-- 

τὰν Ποιηϊηὶ ἰαπιάθ ἀἰρηὶ., ἀἰβοὶρ!πᾶπι Ἰϑἴαμη 46- 

σϑη ἰϑϑίπηθ ουβουναηΐοϑ,, ἰη ΟΠυϊϑῖο 7658 ΟΠ] η0 

ΠΟΒΙΡΟ,, ουἱΐ φρ]ογία δὲ ἱπηρονίτιηι [ἢ ϑϑθου]ἃ 58δοιι- 

ἸοΓαπ. ΑΠΊΘΗ. 

« Μιυῖ Μϑ5. πρὸς τὸν θεόν. ΑΒΡοβὲ ατὐιϊουϊαβ ἃΡ εαϊ 

ιἰ5. Ῥασῦ]ο ροβὺ Ἀθρ. «αϊπίιι5 αἱρετικοῖς λογισμιοῖς. 

ΓΟ ΟΙΡ. βθοππάᾶιβ διασώζοντες. 

πο -π π΄ 195. - Ὁ 55 

ΟΜΊΙΛΙΑ “. 

"Περὶ βλαστήσεως γῆς. 

Καὶ εἶπεν ὃ Θεός: βλαστησάτω ἡἣ γῇ βοτάνην 

χόρτου, σπεῖρον σπέρμα χατὰ γένος, "ἢ καὶ ξύλον 

ἃ Τ)οοϑβὲ {λξα]ιι5 1π Δ] αΙΡ 5. Ν55. (οἿ5]. ρυΐπιιι8 ὁμι- 

λία ε΄. 
»}ἰὰ οαπῖο Βα511. εἰ  αἱσαΐα οἴη Ποϑίγι5 οοΐο Νῖ55., 

ΗΟΜΠΙᾺΑ Υ. 

1)6 δογτηϊτιαζίοτιθ 671,8. 

τ. Εἰ αἰαὶξ Τοῖς : Οογπιποῖ ἐόντα ἤουϑαπι 

{δπὶ, βοπευϊτιατιδ δθηιθῖι ἡπιαία ΒΘ 1ιι5., Θὲ ἰϊστιίην 

ΦαϊΡυ8 Δα]απσομαι βαμΐ (οπιθεῖ. εὐ Βοά]. ἘΔ οαπὶς 

1 ΧΧ κατὰ γένος χαὶ καθ᾽ ὁμοιότητα. 564 ἴῃ 56 πο πΕιθ τι 

11α, καὶ καθ᾽ ὁμοιότητα, ΤοΡου απ ἔτι οἵ ἴπ οαπε5εἴ τη Νῖϑε, 

Θχρο γ᾽ πα ον 



ἔα σι 

Τ)εὶ φγέοος- 

Ρτο ΠῚ 

Ιὸσο Γἀ1|ν 

τύ το] τὶ 

ΟοΥγπαΐα5. οἱΐ 

βοῖΐθ αμἱϊ- 
«αῖον, 

δῦ 

“ηιιοιξονιιτα, ψαοίθτις [πμοίτεην γαῖα σότιῖι5, οτε- 

7πι5 5θηῖθτι ἐπι ἰρ5ο. Ἠδι ᾿πορίθ ροϑβίθαςσιδπι [θυ Γὰ, 

«δροϑβὶῖο ἀάτιεθ ροπάθν,, ᾿π θυ αἰθυῖτ,, 7π|558 εϑὶ 

ῬΓηΟ ΠοΡΡά ἢ, θ᾽ πεθ Πρ τ} ΘΘΡΠΉ ΠΑΡ; (πος 

Ἰρϑῖιπ 58 πὸ δἰ ἰδ Πτιη ΠΘΡῚ ν] θιητι5. ῸΧ ΘΠΙΠ 
11 τπππὸ ΘΠΊΪ558. 5. 86. ῬΥΙΠλῖιπη {ΠΠππ| ͵|4 ΡΡΘθοθρίτιη,, 
γοας ἸΘχ αι πη Παία1 86 ΘΚ 511, 1Π|126 51 {{π|0 ἴθ γ- 

ΓΘ, ἃσ 6 ΘΈΠοΡΆ ΠΩ, ἔραοΠΙ5 16 1π΄ ῬΟΒΓΘΓΙΙΠῚ 

(ΘυΘ ἢ ν]ὴ σοπτα} 1. Οἰδγηιίτιοί ἔογτα. ῬΥΪΠητι πὴ 
«Π4ΔΠ| δὲ [ἢ ΘΓ ΠῚ] Π15 ΘΟ ΠΘΓΑΙΟΠΘ σον ΠΔΠΟ: 
ἀδιμάθ, οἴη ῬΓΟΠΊ ΠΟ ΐ θ Δ. ] τη} ΘΟΡΠΊΪΠΔ, 

ὨΘνθὰ ἐξ : ροϑὲ οαρίο ᾿ποΡοη ηἴΟ, [Ὁ ΠῚ1Π} οϑὲ [πη 

ΟΠ} 11 11ΠῈ  ΡΆΠ.ΪΠὰ 51115 11 ΠΔ ὩΓΈΟΙ}15. (Ἰ511}-- 

δαπηπιν, οἵ δα ΘΙ Ώ 1 Π15. ἸΒ6π|6 ΡΟΡ [ΘΟ ΟΠ πη ροι- 
γϑηϊαμ. ΗΘ ϑοιπὶ ΘΠΪ ΠῚ ΡΑΡῚ ΡΓΌΓΒΙΙ5 ΓΔ ΠΟΠΘ, 
0. ὙἹΡΟβοιηΐ ΟἸΠΠηΪὰ. (σδηηιπθὲ ἰθῦτα Πποῦϑαπι 
76πὶ. Τονγὰ ΡῈ} βθίρϑατῃ ργοίογαις σου ΠΑ ΓΠΟΠΘΙῚ, 

ἢπ1|10 ΔΎ ΧΊ ΠΟ Δ] ΠππΠ 66 ἐπ σθη5. Οποπίδμι ἃ θ᾽. π- 

ἔπι ΠΟΠΏΙΜΠ]1 5016}, ἀπ πὶ ρ6 ιν ΘΑ] ΟΡ 5 ἃ [ΡΟ ΠΟ ΠΘΠῚ 

ΨἸΠ} ΘΧ [Π}15 ρα Ρ ΠΡ τ115 ἀὦ σι ρου Ποίθτη ἔρὰ Ϊ τ, ΘΟΡτΤὴ 

{π|26 ΘΧ ἴθυνὰ ῬΡΟΘ ΟΊ Π ΠΟ ΙΗ Ισδ 1 6558 ; ̓60 ἰ6]- 

[π|}015 ΟΥ̓ Πα [15 5016 Θϑὲ ἈΠΕ ΠΌΠΟΙ; τιῦ 115. {|| ΘΡΓΟΡΘ 

δορί διιηΐ, 5016 π} ἰδ η) πᾶ Δ ΤΟΥ ἃ νἱΐαπι 
ῬΘΥΓΠ ΘΠ ΤΠ τ Διο ΠῚ εἰ δϑιπαπὲ Δ ογαγο. Τί τι6 

581 ῬΘ ΘΙ ΙΆ511Π} 100515 [ὈΘΡῚϊ.. ΟΠ ΠΘΠῚ ἰΘΡΡΔ ΠῚ ἃ Πίθ 

1ρ511π15 50}15 Θχου ἔπ} ἔπ||556 ΘΧ ΘᾺ ΓΤ, Θ Ἰ 8 Π} 1 Π10-- 

δος 

ΕἸσα ιν 6 050. οοποορίαμη. Δα] Δ ΟΠ ΠῚ ΡΘΗ] -- 

τθηΐ, ἄτι γϑη]οΐ οἷ5 ᾿ἢ ΒΘ Π 6}, ΟΥττπὴ 1{ΠΠ|5 [Ὁ ΠῸ 

ΘΕ ΠΙΘ 0] 6556 ροβίθυ ρθη. Νιιμ ᾿σττι ῬΘΟΟΥΡΙῖι5 
«αϊάθιη ργεραναἴτι5 οϑὲ Ραϑίτι5., Ποϑίγιι τη ΨΟΙῸ ἃ]}1- 

γηθη τη} ρυ νυ Ἰἀθητῖὰ πι}}}ἃ ν]βιιπὴ οϑὲ αἰ σητιμη ἢ Τὴ 

μ κὐ ἐφ ριθν ῖ (αἰ ΡΟθτι5 Θαυ 5 116 ῬΡδράγαν ῬΑβι]Οπθ ἢ. ΕἸ] 

"ΠΑ ΧΙΤῚ6 αἸν 1185 0 ΘΟ πη ἃ ρᾶγαξ. Ναμη ρθοογὰ 

ἴπα 41] ράβοῖε, ΕΠΡῚ ϑιιρ6}] Θ  Π]Θὴλ νἹΐθ δάαιιροι. 

ΠοΙπ 6 5Θη ] Πτι ΟΥἔτ5 Φαϊ ΑἸ οϑὶ, Πἶδὶ υἱΐω 

« Βορι ἀυϊηΐι5. οἵ βοχίιβ οἱ (0910. βθσιη τι στα 
Ξὶ 
το (015]. βοσιπάο μετὰ ἀναπαύσασθαι τὴν γῆν. ΕσΤΕ 

οὕπτη 1115. φαδίτιον Νῖθθ. ποῦ ΠιΆ]8 ποΐς ἀναπνεῦσαι. 

ϑδηβαβ δοάοιῃ τοῦτ. 

ἃ ΑπρΊοὶ Νῖ55. τοῦ γεννᾷν αὐτῆς. Ρ] υνῖπηϊ Μ55. αὐτῇ, 

"επο. ΑἸ ἄπο Νί55. αὐτὴν καί. 

ς Βα οτπὶ 4υϊηςιιο 55. συνεργείας. ΠΘρ. 4αϊη [5 

ΔΗΓΙ ΕἸββιτητ8. οὐπὴ 6ο. βοχίο συνεργασίας, ομίια 

πε α ἱπαϊσεπς. Παυά σοπίεπηποηάα Ἰοοῖο. Ἀο6ρ. οοἴα- 
γαιβ ἐνεργείας. 

Τα πα} Μ55. ΕΔΗ τὰ περὶ γῆν ἅπαντα. Τ᾿ δ πὶ 

ΟἹ}. βοοπ 5 διεχεχύσμητο, ἘΔῚΕΠ οὐ Πα ιι5 Μ55. 

Τουΐοο πιοῖὸ διαχεχόσμητο. Ἀδρ. τον 5 διαχεχόσινηται. 

8 ἙΔΙο Ῥαγ5. ὁ γὰρ τὰ χτήνεά σου διατρέφων, τὴν 

σή». Ορίμης φυαϊάοπι : 5664 πα]}Π|5 Νῖ5. πάπς {ποίαν 

βΟν ρ  πγᾶπι. ΠΘΡῚΙ ΟΥΊΠΗ 115, [ΟΥΤΠτι5, «αππίτι5. οἵ βοχίτι 

οαπι (Ὁ}}». δοοιιπο ὁ γὰρ τὰ χτήνατά σου παρασχευάζων 

Ω 

ΒΑΒΗῚΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΟΑΡΡΑΒΠΟΟ. 

Ρ 

ἈΠΟΗΙΕΡ. 

χάρπιμον ποιοῦν καρπὸν κατὰ γένος, οὗ τὸ σπέρμα 
αὐτοῦ ἐν αὐτῷ. ᾿ἈιἈχολούθως μετὰ τὸ “ ἀναπαύσασθαι 
τὴν γὴν ἀποσχευασαμένην τὸ βάρος τοῦ ὕδατος, τὸ 
πρόσταγμα αὐτὴ γέγονε βλαστῆσαι πρῶτον βοτάνην, 
ἔπειτα ξύλον - ὅπερ ἔτι καὶ νῦν δρῶμεν γινόμενον. 
Ἢ γὰρ τότε φωνὴ, καὶ, τὸ πρῶτον ἐχεῖνο πρόσ-- 

ταγμα, οἷον νόμος τις ἐγένετο φύσεως, χαὶ ἐναπέ- 

μεῖνε τῇ γῇ, τὴν τοῦ ὦ γεννᾶν αὐτῇ καὶ χαρποφο- 
ρεῖν δύναμιν εἰς τὸ ἑξῆς παρεχόμενος. Βλαστησάτω 

ἢ γῆ. Πρῶτόν ἐστιν ἐν τῇ γενέσει τῶν φυομένων 

ἣ βλάστησις᾽ ἔπειτα, ὅταν προζύψη μιχρὸν τὰ 

βλαστήματα, βοτάνη γίνεται εἶτ᾽ ἐπειδὰν αὐξηθῇ, 
χόρτος ἐστὶ, κατὰ μικρὸν διαρθρουμένων τῶν φυο- 

μένων, καὶ μέχρι τῆς ἐπὶ τὸ σπέρμα τελειώσεως 

προϊόντων. Τὸ γὰρ χλοερὸν χαὶ ποάζον παραπλή-- 

σιόν ἐστιν ἁπάντων. Βλαστησάτω ἣ γὴ βοτάνην 

χόρτου. Καθ’ ἑαυτὴν ἣ γἢ προφερέτω τὴν βλά- 
8 τ ἣΝ Ψ 

; στησιν, οὐδειλιᾶς 5 συνεργείας ἑτέρωθεν δεομένη. 

᾿Ἐπειδή τινες οἴονται τὸν ἥλιον αἴτιον εἶναι τῶν ἀπὸ 
τ - - Ὁ Ὁ τ Ἂς Ἁ 

τῆς γῆς φυομένων, τῇ ὁλχῇ τοῦ θερμοῦ πρὸς τὴν ἐπ:- 
» - , , 

ἄνειαν τὴν ἐχ τοῦ βάθους δύναμιν ἐπισπώμενον, 

[. 
[ εἾ τ - Ἁ « αν 

συ ησις᾿ ἵνα καὶ τοῦ προσχυνεῖν τὸν ἥλιον, ὡς αὐτὸν 

-- “Ὁ ῸὩν ’ 

ιὰ τοῦτο πρεσδυτέρα τοῦ ἡλίου ἣ περὶ γὴν διαχό- 

Ν, πον - - ΄ « Τὰ 

τὴν αἰτίαν τῆς ζωῆς παρεχόμενον, οἱ πεπλανημένοι 

παύσωνται. ᾿ὰν ἄρα πεισθῶσιν, ὅτι πρὸ τῆς ἐχεί- 
ἘῈΝ Ὁ 

νου γένεσεως τοι περὶ τὴν γὴν πάντα διαχεχό- 
σμτητο', χαὶ τοῦ ἀμέτρου περὶ αὐτὸν θαύματος χαθυ- 

φῶσιν, ἐνθυμηθέντες ὅτι γόρτου χαὶ βοτάνης 

νεώτερός ἐστι χατὰ τὴν γένεσιν. Ἄρα οὖν τοῖς μὲν 
βοσχήμασιν ἣ τροφὴ προαπετέθη͵, τὸ δὲ ἡμέτερον 

οὐδεμιᾶς ἐφάνη προνοίας ἄξιον; ᾿Αλλὰ μάλιστα 
᾿ ἢ ῳ Η ᾿ ᾿ 

μὲν ὃ βουσὶ καὶ ἵπποις τὸν χιλὸν προαποθέμενος, 

σοὶ τὸν πλοῦτον χαὶ τὴν ἀπόλαυσιν παρασχευάζει. 

ὋὉ γὰρ τὰ ὀχτήνεά σου διατρέφων, τὴν σὴν συναύ- 

ἔει τοῦ βίου χατασχευήν. ΓἜπειτα, ἢ τῶν σπερμά- 

χαὶ διατρέφων οἴο. (0151. Ξβεσαπάτι5 τὰ χτίυνατα,, τηδη- 

ἄοβο, ρῖὸ χτήματα. ἴῃ το {15 ὙΈΓῸ σΟΠΒΘ ΠΕ Οἵ πὶ 

ῬυΪονΊθι5. ΟΟΠΊοΙΡι5. Ἀδρ. οοἴανιβ ὁ γὰρ τὰ χτήματα 
σου αὔξων καὶ διατρέφων εἴο. ἘΜ το Β4511. στὰ 015]. 

Ρυΐπιο ὁ γὰρ τὰ χτήματα σου διατρέφων εἴς. Ἐχ φαῖριι5 

ἀπ: 6 ]ΠἸστέαν τη ΟΟΙρΊθιι5 οππ αἰ θ5 Ἰοσὶ χτήματα, ΠΟῚ 

χτήνεα. Ηϊπο βιβρίοϊο οὐἹέπν, πο οὐ η586 {ποα ἃ}185 

ΒΡ, τὖ ἐγ ΡΟσΤΆΡΠΙ ΓΤ ΔΠΖπΟ ὙἹτππτὴ ἴη6856, 1πτῃ- 
πηαΐαντηΐ 46 510 ποθ η 1 }}1}}, εἴ συ ΟΟ 6 ΠῚ ππ8Π} 1ῃ Δ] [ΟΥἾτι5 

Ἰοοιιπ βυΠ]δοουῖπ!. Ὁ ὰνὸ πο ἴοησο ἀϑιτὴ πἰ ογῸ- 

ἄσλμι χτήματα 65 Ὲ Ορογίονο, πο χτήνεα. σας τηᾶ- 

515 σομΠ ΓΠΊΟΥ ἴῃ βοηΐθητα,, {πο χτῆμιο σόπονα] πο- 

ἸΏ 6 Ὴ 51{, {π|0 5 στ οαξαν Ζαϊ{1 ἃ {πορίαμπη ῬΡΟϑ551- 

ἀοῖαν., οἵ {πο τ το πὸ, 1ὰ τὰ χτήνεα ᾿ρ5ἃ ΘΟΙθΓο- 

᾿ιοπάαι. Τὶ μας 5υιπΐ, π}Π}}} τὰ [δαί τητιξα πάει 

0556 ριαἴανίπηιβ, {1 αιίπάηο ἃΠδοἴτι5. ΟΥἹ, 11ὰ ΙΟ5 66, 



ΙΝ ΗΕΧΑΕΈΜΕΒΟΝ ΗΟΜΠ,. ν. τη 

τῶν γένεσις τί ἄλλο ἐστὶ, καὶ οὐχὶ τὴς σὴς διαγωγῆς 

παρασχευή; ποὸς τῷ πολλὰ τῶν ἐν πόαις ἔτι χαὶ 

λαχάνοις ὄντων, τροφὴν τ ἀνθρώπων ὑπάρχειν. 

Βλαστησάτω ἣ γὴ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρ- 

μα, φησὶ, χατὰ γένος. “Ὥστε χἄν τι γένος βοτάνης 
Ἐὐέροῖς διαφέρη, κἀχείνων τὸ κέρδος πρὸς ἡμᾶς 

ἐπανέρχεται; χαὶ ἡμῖν ἣ χρῆσις τῶν τα τον 

ἀφώρισται - ' ὥστε εἶναι τὸν νοῦν τῶν εἰρημεεγῶν 

τοίοῦυτον, Βλαστησάτω ἣ γὴ βοτάνην χόρτου, καὶ 

σπέρυα σπεῖρον χατὰ γένος. Οὕτω γὰρ καὶ τὸ τῆς 

λέξεως ἀχόλουθον ἀποχαταστῆναι δυνήσεται, ἄχα- 

ταλλήλως νὺν τῆς συντάξεως ἔχειν δοκούσης, καὶ τὸ 
5 

, 3 : ᾿ τ 3. 
ἀναγχαῖον τῶν ὑπὸ τῆς φύσεως οἰχονομουικένων 

διασωθήσεται. πος μὲν γὰρ βλ δ ηε ἐς εἶτα 
Ἁ 

ϊ 
ΤΥ ΞΣ 

χλοὴ, εἰτα Ἴες αὔξησις; εἶτα ὃ ἀπαρτισμ, μος 

τῶν " αὐξομένων διὰ τοὺ σπέρματος. Πῶς οὖν, ὑπο 

ιω 

“ 

πάντα εἶναι τὰ ἐχ τῆς γῆς φυόμενα σπερματιχὰ 
“ ἂ᾿ φχνς ξ 

λόγος ἐνδείχνυται, ὅπου γε οὔτε χάλαμος, οὔτε 
: γἰς “ Ὑ , 

ἄγρωστις, οὔτε ἣ μίνθη, οὐ χρόχος, οὗ σχόρο- 
Α ΕΣ 4 2.3 - 

δον, οὗ βούτομον, οὐδ᾽ ἄλλα μυρία γένη φυτῶν 

σπερματίζοντα φαίνεται: Πρὸς δὴ τοῦτό φαμεν, ὅτ Ἐρ! φαίνεται; Πρὸς δὴ τοῦτό φαμεν, ὅτι 
᾿ Η͂ τ - -ἄ - 

πολλὰ τῶν φυομένων ἐχ τῆς γῆς ἐπὶ τοῦ πυθμένος 
" ἡ ᾿ πα «ὔ Εὰ Ἅ, Ν “- χαὶ τῆς ῥίζης ἔχει τὴν δύναμιν τῶν σπερμάτων. 
ω , Ὲ ᾿ 
ὥσπερ ὅ χάλαμος, μετὰ τὴν ἐπέτειον αὔξησιν, 

-ΤΈΡῚ ὌΡ Ἐν. 9. 1. Ψ’ 6 ἢ ἀπὸ τῆς ῥίζης ἀφίησί τινα προθολὴν, σπέρματος 
, » -Ὁ - 

λόγον ἔχουσαν, πρὸς τὸ μέλλον. Τοῦτο δὲ ποιεῖ καὶ 
τ} Ζ [.} ΟΥ̓ -- Ξ ,ὔ 

ἄλλα υυρία, ὅσα διὰ γῆς ἘΠ: ἐν ταῖς ῥίζαις 
δ όδον ἣν χέχε ϑῃ,  ς τὴν διαδοχὴν χέχτητα!. “στε παντός ἐστιν ἀληθέστε- 

Ν δ... δ “ » 
ρον τὸ, ἑἕχάστῳ τῶν φυομένων ἢ σπέρυα εἶναι, ἢ 
Ν ,ὕ σ΄ τὦω 

δύναμιίν τινα σπερματικὴν ἐνυπάρχειν, Καὶ τοῦτό 
δὴν Κι Α , Ἀ - 
ἐστὶ τὸ, Κατὰ γένος. Οὐ γὰρ ἣ προδολὴ τοῦ καλά- 
1290 ἐλαί 32 τεῦ - ἣ χλλὸ 3 “ἡ '' δὴ 
ι ᾿αίας ἐστὶ ποιητικὴ, ἀλλὰ ἐχ καλάμου μὲν 
ε Ι͂ “Ὁ -Ὁ 

ἕτερος χάλαμος; ἐκ δὲ τῶν σπερμάτων τὰ συγγενῆ 
τ Υ: - 3 

τοῖς χαταὐληθεῖσιν ἀποόλαστάνει. Καὶ οὕτω τὸ ἐν 
τοὶ ας λοις. ΓΈΡ “Θὲ νοῦν ΄ τῇ πρώτῃ γενέσει προύληθὲν παρὰ τῆς γῆς», μέχρι 
- ἮΝ .-- ΕῚ ,ὕ τ ἮΝ ἣΝ τ» 

νῦν διασώζεται, τῇ ἀχολουθία τῆς διαδοχῆς φυλασ- 
᾽ὔ --Ὁ 7 τ τ 

σομένου τοῦ γένους. Βλαστησάτω ἣ γῆ. Νόησόν 
3 - τ ᾿ , . μοι ἐκ μιχρᾶς φωνῆς, χαὶ προστάγματος οὕτω 
Ζ' ἣ, , 

βραχέος, τὴν χατεψυγμένην καὶ ἄγονον ὠδίνουσαν 
πὰ , Ἁ Ἢ ͵ὕ [- 

ἀθρόως χαὶ πρὸς καρπογονίαν συγχινουμένην, ὥσπερ 
Α τινὰ σχυθρωπὴν χαὶ πενθήρη ἀποῤῥίψασαν περιύο- 

᾿Ὶ ΄, Α - 

λὴν, μεταμφιεννυμένην τὴν φαιδροτέραν καὶ τοῖς 
ΕῚ , ὔ - 

οἰχείοις χόσμοις ἀγαλλομένην, καὶ τὰ μυρία γένη τῶν 
»» ΄ ς 

φυομένων προδάλλουσαν. Βούλοιλαί σοι σφοδρότερον 
Ὁ , Ὁ τ» ῸοΨ 

τῆς χτίσεως ἐνιδρυνθῆναι τὸ θαῦμα, ἵν᾽ ὅπου περ 

Β΄ (0]Ρ. βεοιιπάιιβ τροφὴν ἀνθρώποις. 

ι πὰ (οάϊοοβ ποη ρᾶιϊοὶ. Ἐδηο Ῥαν5. ὡς εἶναι. 

Ηκδο ϑουρίπγα νεῦρα, βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρ- 

του, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος, γἶδα 5ιιπί Βα5110 ἃ} 

τἰδι τα [0 Ἰοψαεμαι σοποο ἀοῆοοίονο. [στιν εὰ δ 

ΒΡ ΤΩ ΠΠΓ1065 ΤΟ Θτ} 85 ΓΟ ἸσονῸ αἴ ΓΟΥΟΟΑΤῸ ΘΟΠΔΓΙΓ, 

Ξ- - 

Ω 

ἴπι28 ρραναία59 ΑΘΟΘΩΙ ἀπιοεῖ οἱ] τιρὰ ΘΟΡ τὶ (1180 

ΔάΠτιο που θ6 οἱ οἱθνὰ ϑιηΐ, Πποιηῖηιπη Θαϑίδηϊ ἃ}1-- 

1] ΘῊ ἔτ}. 

α. (φγηϊίτιοὶ ἰοττα ποτϑαπι ἔοπὶ, 5θηλπιαπηδ «Ὁ ἐς Ὁ 

56ητοτι, ἸΠ|}, 5 Θοιετιεϊτιτη σϑτι5. Οτιατη Δ 1 16:1-- 

ἔπ ΔΙ Φπο ΠΟΥ πο πτι5. ἈΠΙΠΙΔ ΠΕ 115. ΓΘΙ 115 

ΡΓοάθβε, ταιηθπ ΠΠΟντιτη τ} ΠΠ|ῶ5 ἃ ΠῸ5 ΓΘυΘυ  {π|, 

ΠΟΡΙ5Π1ι6. 56 ΠῚΠΠ Ἀ55Ι ΠΑ ΓΠ5. Οϑΐ τ|5115.: 8160 τιῖ 

[815 511 δουτιηι {τ|26 ἀἸοΐὰ ϑιιπΐ, 56 Π5115 : (θ᾽ ηττιθὶ 

(ἜΤ ἰογϑατι [οπὶ, οἴ 5θπιθτι 5 θην τι [ἰ σατι5 56οτίτι- 

εἰττη σϑτιι5. ἸΝΆτη ἰΐὰ οἱ νυ ο τη ΟΥΟ ἃς 56}165 

γΘβειτπ| ροτουῖε (πτιπὸ Θπὶπὶ σΟΠ ΒΕ 0Π10 ἱπθρία ἃς 

ἱπΠΟΟ ΡΤ ΙΘΠ5 6556 ὙἹ 6 0}, ἃἴ {116 ΠΘΟΘβϑα τὰ {{π|26- 
ἄτη ΘΟΡΙΠ {126 ἃ Παΐθπνα αἸΒΡΘΠΒΔΉ[Π, ΟΟΠ56- 

«πππῸ ΘΟΠβου ΑΒ ει. Ῥυϊτητ πὴ συ θη ΘΘΡΠῚ1-- 

παίίο, ἀδίπάο νἱγθπ5 Πυθα : ἔππὶ [6 Πὶ ᾿ΠποΡ ΘΠ] 6η- 

{π||, ῬΟΒ ΡΟ μ]Ο. ἀΌΒΟ Πα 10 Ρογθοοπιθ. ἃπιροβοθη- 
{{π|ΠῚ ΡῈ’ 586 116Π. ΟἸἸΟΠΙΟ40 1Θ1πιν, Πα υ πη, 

ΟἸΠΠἶὰ ΟΧ ἴθυγα Παβοθμ ἃ, [π᾿ 566 ἈΠῸ Οβίθη- 

ἀϊι Βουῖρίαγα, σπὶ ποπ6. ἀγιηάο, πθάπιθ βογὰ- 

ΠῚΘἢ., ΠΟΙ6 ΠΙΘη ἃ , ΠΟῚ ΟΓΟΘΙΒ, ΠΟῚ Αἰ ΠΠΠΠΠῚ, 

ποὸπ Ρυοῖηοπ, ΠΟΊῸ6 ᾿πηιπηθῦα Αἰ Ὀ] Δ ΠΙΔΡΊΙΩΙ 

σθηθγὰ 56Π16Π ργοάποουο νἱἀθαηῖιῦ 58πὸ δ ΠῸῸ 

ἀἰοίνητιβ, τητ]τα οχ ἴθυγα ΠαβΟθπ ἃ ἴΠ 1115. 5115 

ΡΑΡΈΡιιβ δὲ ἴπ τ άϊοθ Ὑ]ηὶ ἃ 0 ὙΠ ΠΟΙ ΘΘΙΏΪΠ ΠῚ 

᾿ποιιάθνθ. ἘΧΘΙΏΡΙ οαιιθα, γι η 0, ῬΟϑὲ ΔΠΠΙΙΠῚ Τα 5εἰγρί]ιι5 

ΔΈΟΙ, Ργοἤ]θοιιμη ἀαθηχάδιῃ {|| 1π [πππιγ τ} Γὰ-- ἘΡ ἘΕΕΕΕ 

ΠΟμ ΘΠ θην ηἷ5 Βαθοῖ, ἃ γϑάῖοθ μη ΠΕ. ΤᾺ Διιζ6 ΠῚ τὸ νἴγιις το- 

[ποῖϊπιπὶ δὲ 4118 ἱππτιμηθρᾶ, {π|88 Ρ6 1 [ΘΓ ΠῚ {1506 ν- Ὡἰμ5Π5. 

δα, π᾿ γα ΠἸοΙθτι5 σασοθϑϑίοποηι σοποιάτπε. ΟτὰγΘ 

ΟΠΙΠΪ ΤῈ 4 ψουῖπι5. δϑῖ, ἴΠ βἰ πσι 5. 5ΠΡΡΊΠ 15 πὶ 

5ΘΠΊ6Η, ἃ 56 Π}1Π8 6} {πιὰ {ὯΠ| ὙἹΡ ΓΘ 1Π6556. 

Αἴ4πε πος οϑὲ {ποα ἀἸοῖ τιν: ὕμαία δότιι5. 5161- 
ἄθιῃ 116 ἀγτιπ 1 π|5. ργο]θοῖτ5. πο πα αατη ΟἸΠΥ ΔΗ, 

ΡΡΟάτιοῖς : 564. 6Χχ ἃΡ ΠΕ 1Π6 ἁγτιη0 11ἃ Πα ΒΟΙἔπιν; 

“εν 

αἴθ εχ β6ι] ηἶθι15, σορπαΐα. 115. 4188 ἔΠΠΟΓᾺΠΕ 
Ἰαοῖα, σογιηηίπαηξ. ἘΠ τὰ «πιο ἴῃ ΡΥΪπιὰ 56π6- 
ΡΠ ΟΠ6 ἃ ἴδγγα δάπππὴ δϑῖ, 1 ΘΠ ΠῚ ΠΙΙ1, 56 ν ἃἴο 

ΡΘῚ 5110 5510 15 ΘΟΠΒΘΩ ΠΕ ΟΠ ΘΙ σΘΠΘΙΘ, ΘΟΏ5ΘΙ- 
γαῖαν. (ἰδγτιΐτιοὶ ἐθγγα. Ο(Οσιΐοϑ υθΠπὴ ἔδυ γα πη [ν1-- 

Θοβοθηΐθῃι, οἷ ἱπέδοιπάδηι, Πὰς γοο6 ρᾶννὰ θγε- 

οδρίοσιιθ δάθο ὈγΟνῚ οο δϑεϊπη ρα ἸΘ πέδη, οἱ 

αὐ δἀοπάπμπ [τοΐπτη σοποϊΐαΐαιη, οἵ υθ αι} τη βίο 

«ποάδηι ἂς Πρ Ὸ ΟΥ ἁπηϊοῖα ἃ ]θοῖο, 5ρ] 6 ἸονῈ 

γοϑίθ ἱπάτ|, ἃς ῬΓΟΡΓΙΒ ΟΥ̓ ΠΔΙΠΘΉ 15. ΘΧΒ.Π ἘΔ Π ΘΗ]; 

Οὐοα πὶ ργωβίοί, Ῥυΐϊμηιμη 48 5πὸ ραν ]οα]ατ χαί ἀπ - 

ἄτι : ἀεϊπθ. παγτπὶ υοοιιπὶ σπεῖρον σπέρμα ΟΥ̓ ΠΟΙ 

᾿πγονς. [6 σο [οχίιμμ. 

4 (]"». Ξοοιπτι5 απ Ηδς. οσίανο τῶν αὐξανομένων, 

"»Ξις πὰ} {1 155. Πρροῖ τῆς τη οὐποπο ας. 

Κὶ γιεἰ 5 



Ε5α. ἠο.6. 

Ἰλογυτα ἴνπ- 

1}}8 Π 4 1}} ΠῚ 

τὰ σοῃϑίδη- 

ιἴὰ 

κ 

ὃ 5, ΒΑΘΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΙ ΟΑΔΡΡΑΌΟΟ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

᾿πΠ εἶτα Ρ]απίδυιιη) σθπθῦα ΡΥΟΟΡΘαΡῸ. 010 ἰῃγ- Ὁ ἂν εὑρεθῇς, καὶ ὁποίῳ δήποτε γένει τῶν φυομένων 
ΡῬΥΪπιὶ ἴῃ τα γε ῃθι ἢ Πτ15 οὐ Θαἔτιρο5. Δα Πλ] Δ ΟΠ ΘΠ, 

4{ὸ πΡΙΟσπΠΠ1|6 ΓΘΡΘΡΙΑ 15, ΘΕ οὐ] οΠ] π|6 ΘΘοιι- 

γΟΥ 5. Ῥ]πίαγιι πη. σΘΠΘΥΪ, ὈΪΆΠ6. ΟΥ̓ ΘαΙ[Ον 5. ΠΘΙῊΪ-- 

ΠΟΙ15. Ῥυϊμηιπι (46 οὐ μου θαπὶ [ΘΠ] οἱ Πο-- 

ΓΘΠῚ ΘΟΠΒΡΘΧΘΟΙ5, γΘηΪαῦ {01 1Π πη θη ἴθι ἢιὰ ηὰ 

Πδίπνα, Πᾶπο ΒΑΡ]  ΠΓ15 Ἐβαϊδθ ἸΠΠΑΘΊ ΘΠ. γ6001"- 

ἀδπιῖ. Οηιτῖς Θα]Ὸ τιῖ ζδτιετη,, οἱ οπιτῖς σἰογία ἢο-- 

πιϊνὶδ τι {05 [οπὶ. Νάτα. νἱΐα θγθνιῖαβθ, δὲ ριο- 
ΒΡΘΥ ΓΔ [15 τι πηὰ π86 [60 118, ΠΡ ἀϑ4πι6 παι ἐπ 

ἀσπγαιπινα ΔΟσΟΙ "ΠΟ ΔΕ 551 πὰ τὰ ἃρι ΡΓΟΡ ἢ Θἴδμι 

ΒΟΥ ἴα 688 ϑ᾽ ΗΠ πάθια. Ἡ άἴ6 {π| Πορθὲ οοῦΡο- 
γ6, 41] ρῦδ ἀ6110115 ΘΔ ΠΟ Οϑ115 6ϑῖ, {1 ΘΟΙΟΥ̓ΘΠΙ ᾿Γ80 

τοΐαιῖα ον οἰ ΠΟ οϑοθῃ θη ΡΓδ 56 [δρί, 48] νιρϑὲ 
δὲ δοοὺ οϑί, δὲ οὐιι5 ποτ} 5. 5{ΠΠῸ}1 ᾿πηροίτι5, ΠϊῸ 

Ἰά θη οὐ 5 τη 56 ΡᾺ 1115 Θϑί, ἃ [ΘΠ ΡΟ ἡηᾶγοϊἦτι5, 

ἁτιΐ τ] 100 αἰ5ϑο εει5. Οὐ ϑρίαμι αἰ 1 Παγι σορὶὰ 

Ἰπο] γα, ρα πη τι6 δα αι] του τι. ΟἹ ΡΟΙΙ 5 [8 Π111]-- 

αππιάο : αἄδϑὲ Ποϊοντιπὶ ἀιηϊοουῦτ πὶ σγδίαπι 1{Π1π|5 

γΘΠΔΠΕπ|ιπὶ ΘΟΙἰ [αἴτι5. : {ΓΘ πθπῖο5. ϑι1πὲ ο0η- 

5 ΠΡ. οὶ, ΠἸ{π|6 Θ᾽ πα] Δ 10 015. ΡΠ Π οἷο Θυπ1Π : 

Δ 65Γ ἀΘΠΊΘΠ 56 ΕΠ 0 1ΠῚ 1ΠΠ1ΠΠΠΘΙΟΓΙΠ1, 611 ΡΔΡ- 

{ΠΠῚ ῬάΓ Δ Π4Ὶ ΟἸΪ σναί!α, ῬΑΡΓ ΠῚ ΟἿ 4188 ΠΘΟΘ551- 

[αἴο5 1051 δἀβίδῃες : {1105 ἄπιπ οἵ ἈΡΊ6η5, δ ᾿ΓΘ τι πὴ. 

ΡΠ ΙΘη5 5θοῦτη γα Π 1, 1Π 56 ΟΟΟΙ ΓΘ Πιι ΠῚ σΟΠΟΙίαΣ 

᾿ηγ ἀϊαη). Αἀάθ ἀἸν 115. δ πὶ οἰν 1] 6 πὴ Δ] πᾶ πὴ 

Ροϊοϑἔαϊθηι, διιΐ θεῖα 6] αἴο5 ἃ ΓΘ σΊ 115 ΠΟΠΟΡ65, 

ἀππ| ΚΘ τη} σα ΠΟ ΠΑ ΓΠΟΠΘΠῚ, ἅτ ΘΧΘΡΟΙ ππ|Π| 11-- 

ΡΘΥ απ : ΡΥ ΘΟΟΠΘΙὴ Ππηιᾶσπὰ νΌ06 ἃΠἴθ ᾿ρϑῖπ οἰα- 

τη Δ η ΓΘ} : ᾿Ἰοΐον 5 απο δὲ ᾿πκ6 5110 1115. ΠΙΠΟΓΘΙα 

ΘΙ Ἰ55: 11} ᾿Πίογθηΐθθ, ΡὈ]ασα5, ΡΕΒΠΟΔΙΟΠΘ5 

ῬΟΠΟΥΙ, ΘΧ51Π14, ψίποιΐία : 6 {απ} Ὲ5 ̓ πτο]θγὰ- 

ὈΠΠ51116 5] } οἴονιι πηθίτι5 ΘΟ ΠΟ Θβοῖῖ. Οὐ] γ 6 Ὸ 

Ροϑὲ ποοῦ {{πᾶ ποχ, δι τιπὰ [6 Ὀ}15.,. ἅπ|| 9] 6 α}1115, 

ἃς Ρα] ΠΟ Π5. 1Π|Π Δ Π]Π]α 110... ππιπο ΠΟΙΏΪ ΘΠ ΘΧ 

ΠΟ Πἰ 15. ἀγρία. ἃάτιοιε,, 1160 ΟἸΠΠΠΘΠῚ 

11Ππ|8. βοθπαπὶ πιαϊ, ἀἴιι6 σ]οΡίὰ 118 σθῖὶ 50η1- 

ΠἰτιΠ 6556. ΘΟΠΥΪΠοΙίπν, Οὐᾶρ ρΡορίμθία Πιτηᾶ-- 

ΠδΠ} 9] ουαπὶ σατ «6 Ὀ1]15θῖπηο ΠΟΥ6 ΘΟΠΙρΑΡΑΥ ΐ. 

ὅ. (ογπιϊποί [ΡΤ ἰοῦ απ [οτιὶ, 5 Θηιίτιατι5 56-- 

πότ 5Θοιιτιαίπεπι σϑτι5 οἱ δϑοιετιπεπι δἰπιὶ τάϊπιοπι. 

« ΒΘΡῚΙ ρυίπηιβ εἴ «αϊπίιι5. ἐνυπόστατος. ἘΔΙΓι οαπε 
4115 ΝΜΙ58. ἀνυπόστατος, θεη6. Νῖοχ ἔγεβ Ν85. αὔριον αὐὖ- 

τός. (οάοχ Οοτπηθεί. αὔριον οὗτος. 

ἀ ἘδΜΙῖο Ῥατνὶσ. χάριν θηρευόντων. ἈΘΡῚ Ῥυίπλιιβ, ἴοτ- 
τἴπι5, 4! πίτι5 οἱ βοχίαβ, “6 πα πιο (01. βθοπ 5 οατη 

(151. υὐτόάαθ δὲ οπὶ απ οπο Βα51]. χάριν θεραπευόν- 

τῶν, παι ἐΠἸβϑίπη}}} βεπβι, Βοσ. οοἴανιιβ τὴν αὐτοῦ 

χρείαν θεραπευόντων. (οἄεχ Οοπιρεῖ, τὴν ἀπ’ αὐτοῦ 

χρείαν θηρευόντων. 
Ὁ τὰ Μίβ5. τὰ. Προϑὲ ἢ ἴῃ βάπ15 αηΐο ἐθνῶν" 

τ ΩΣ “4 τῷ 

παραστῆς, ἐναργὴ λαμόάνης τοῦ ποιήσαντος τὴν 
ΡΞ" - ᾿ 1 ψ “Ν , 
ὑπόμνησιν. Πρῶτον μὲν οὖν ὅταν ἴδης βοτάνην, 

, Ν ΤΑΙ , 3 τω - 

χόρτου χαὶ ἄνθος", εἰς ἔννοιαν ἔρχου τῆς ἀνθρωπίνης 
“ - ΄ οῸ τ 

φύσεως, μεμνημένος τῆς εἰκόνος τοῦ σοφοῦ Ἣσαϊΐου, 
[ - Ν ἑὰ ἐς φ ᾿Ὶ Ὁ 4 ἡ 3 , 

ὅτι Πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, χαὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου 
3, γεν Ἀ - , - - 

ὡς ἄνθος χόρτου. 'Γὸ γὰρ ὀλιγοχρόνιον τῆς ζωῆς, καὶ 
΄ -- , 

τὸ ἐν ὀλίγῳ περιχαρὲς καὶ ἱλαρὸν τῆς ἀνθρωπίνης 
“- 7 7 

εὐημερίας, χαιριωτάτης παρὰ τῷ προφήτη τετύχηχε 
Ὁ Ὕ ““" ,ὔ 

τῆς εἰχόνος. Σήμερον εὐθαλὴς τῷ σώματι, χατα- 

σεσαρχωμένος ὑπὸ τρυφῆς, ἐπανθοῦσαν ἔχων τὴν 
δ᾿ τ» . «“« ͵ὕ τ τ 

εὔχροιαν ὑπὸ τὴς κατὰ τὴν ἡλιχίαν ἀκμῆς, σφριγῶν 
, 

χαὶ σύντονος, χαὶ “ ἀνυπόστατος τὴν δρμὴν, αὔριον 

ὃ αὐτὸς οὗτος ἐλεεινὸς, ἢ τῷ χρόνῳ μαρανθεὶς, ἢ ς οὗτος ἐλεεινὸς, ἢ τῷ χρόνῳ μαρανθεὶς, ἢ 
,ὔ ᾿Ν λυδ ἢ ὋὉ δεῖ ςοἰόλεπτ ΓΑ͂Ν. ̓ .. ᾿ ᾿Ι͂ΞΕ νόσῳ διαλυθείς. Ὃ δεῖνα περίόλεπτος ἐπὶ χρημάτων 

τεριουσίᾳ ̓  χαὶ πλῆθος περὶ αὐτὸν χολάχων " δορυ- 
, ,7 - φν , 

φορία φίλων προσποιητῶν τὴν ἀπ’ αὐτοῦ “ χάριν 
-Ὁ , Ἁ "Δ 

θηρευόντων᾽ πλῆθος συγγενείας, καὶ ταυτῆς χατε- 
Α - , , Ὁ 

σχηματισμένης " ἐσμὸς τῶν ἐφεπομένων μυρίος τῶν 
τἅ , ᾿ωηἅ 

τε ἐπὶ σιτίων χαὶ τῶν χατὰ τὰς χρείας αὐτῷ προσ- 
᾿ “ΝΜ ᾿ Ἁ 

εδρευόντων,, οὺς χαὶ προϊὼν χαὶ πάλιν ἐπανιὼν ἐπι- 
ἥι τ ω ῃ ἘΣ Ἂν - δ ᾿ ,ὔ Π 7 0 

συρόμενος ἐπίφθονός ἐστι τοῖς ἐντυγχάνουσι. Πρόσθες 
Ὁ , Ἅ Ὁ 

τῷ πλούτῳ χαὶ πολιτιχήν τινα δυναστείαν, ἢ καὶ 
6 Ἄ “« Ἄ τὰς ἐκ βασιλέων τιμάς" “ ἢ ἐθνῶν ἐπιμέλειαν" ἢ 

στρατοπέδων ἡγεμονίαν" τὸν χήρυχα μέγα βοῶντα 
κ ΚῊ τῊΣ ΉΤΙς ἘΦ ἍΑΣ, ΓΎΚΡΙ, »" ν Δ 2 

πρὸ αὐτοῦ" τοὺς ῥαύδούχους ἔνθεν καὶ ἔνθεν βαρυ- 
, ,ὔ " - τι ,ὔ [} , 

τάτην χατάπληξιν τοῖς ἀρχομινοις ἐμθάλλοντας τὰς 
, νὸν , ΠΕΡ ΉΦΕ ἈΡΕῚ ἷῈΣ » 

πληγάς: τὰς δημεύσεις" τὰς ἃ ἀπαγωγάς" τὰ δεσμω- 
οἦ ΞΡ 2, Ι͂ΞΞΕ απϑ [ - ς ᾿ ᾿ 

τήρια, ἐξ ὧν ἀφόρητος ὃ παρὰ τῶν ὑποχειρίων 
, τ Ἐ, -» : 

συναθροίζεται φόῤος. Καὶ τί μετὰ τοῦτο; "Μία νὺξ, 
Ἂ γε κ “ μὴ , 

ἢ πυρετὸς εἷς, ἢ πλευρῖτις, ἢ περιπνευμονία, ἀνάρ- 

- 
ς 

σι τς ,ὔ "πὶ , Ἁ ΕΣ ΕΙΣ 

παστον ἐξ ἀνθρώπων ἀπάγουσα τὸν ἀνθρωπον οἶἴχε-- 
» ΕΙΣ ται, πᾶσαν τὴν χατ᾽ αὐτὸν σχηνὴν ἐξαπίνης ἀπο- 

" ! , 

γυμνώσασα, χαὶ ἣ δόξα ἐχείνη ὥσπερ ἐνύπνιον 
“Ὁ, 7 υ͵ 53 7, - ΄ ᾿ 
ἀπηλέγχθη. “Ὥστε" ἐπιτέτευχται τῷ προφήτῃ ἣ πρὸς 

τὸ ἀδρανέστατον ἄνθος ὁμοίωσις τῆς ἀνθρωπίνης 

δόξης. 

Βλαστησάτω ἣ γὴ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον 

σπέρμα κατὰ γένος χαὶ καθ᾽ ὁμοιότητα. "τι χαὶ νῦν 

Ῥαιΐο Ῥοβὲ 11 οὕτὰ ααδίιοῦ Μ55. τοὺς ῥαδδούχους. 

ΑἸ φααίπον τοὺς δαδδοφόρους. 

ἃ Ἄδερ. 5οχίιβ οἵ πἴογάιια (ο151. οὐσῃ (0]Ρ. βθοιη ἄο 

τὰς ἐπαγωγάς, ἰά ε51, ρώπας, οσαρεἰνίταίοπι, 6ὲ οπιχῖα 

Ζιι ἱπζεδννγὶ ροσϑιί τπαία. διαίχη Ν58. 5δ6χ συναθροί- 

ζεται. ἘΔ ἀθροίζεται. 

Ρ»]ία (οάϊοοβ 58οχ. ἘΔῚΠ ἐπιτέταχται,, τηα]6. Μοχ 

ΟΟἹΡ. βοσιηάιτι5 πρὸς τὸ ἀδρανέστερον. Γ[Ῥαυ]ο ἀπο ῥσὸ 

εἄϊίο ἀπηλέχθη βογῖρϑὶ ἀπηλέγχθη οαπὶ Βορ. 416, 015]. 

228, εὖ δίπιθοπο Γοροίποία. 1 



ΙΝ 

ζ΄ , “ον ἢ τάξις “ τῶν φυομένων μαρτυρεῖ τῇ πρώτη διαχο- 
᾿ «ς Ὶ , - ͵ ξ , 

σμήσει. Ἢ γὰρ βλάστησις καθηγεῖται πάσης βοτάνης 
᾿ “ , Ὗ Α αν Ὁ ς“ ἊΡᾺ ,7ὔ χαὶ πάσης πόας. Εἴτε γὰρ ἀπὸ ῥίζης ἐχδίδοταί τι 

ἐχ τῆς κάτωθεν προδολῆς, ὡς χρόχος χαὶ ἄγρωστις, 

ἀναύλαστῆσαι δεῖ χαὶ ἐπὶ τὸ ἔξω προχύψα!: " εἴτε 
οὗ 2 -ο 

ἀπὸ σπέρματος, χαὶ οὕτως ἀνάγκη πρῶτον βλάστη- 

σιν, εἰτα βοτάνην γενέσθαι, εἰτα χόρτον χλοάζοντα, 

εἶτα τὸν χκορπὸν ἐπὶ ξηρὸς ἤδη καὶ παχείας τῆς 
ἃ ΣΑ͂Σ ςὰ , ΠσΝ , Γ “ω " 

χαλάμιης ἀδρυνόμενον. βλαστησάτω ἣ γῆ βοτά- 
Ω, ,ὔ 

γὴν χόρτου. Ὅταν εἰς γὴν καταπέση τὸ σπέρμα 
Ν - 

συμμέτρως νοτίδος χαὶ θέρμης ἔχουσαν, χαῦνον 
-ν Ἷ - 

γενόμενον χαὶ πολύπορον, τῆς παραχειμιένης γῆς 
περιδραξάμενον,, τὰ οἰχεῖα καὶ σύμφυλα πρὸς ἑαυτὸ 

ἐπισπᾶται. ᾿Εμπίπτοντα δὲ τοῖς πόροις χαὶ πεέριο- 

λισθαίνοντα τῆς γῆς τὰ λεπτότατα μόρια, ἐπὶ πλέον 

ἀνευρύνει τοὺς “ ὄγχους αὐτοῦ ὥστε ῥιζοῦσθαι μὲν 
Ψ᾿ ΚῚ Ἂ Ῥ ἢ Ἂ ἢ μ. , 3 ,ὔ 

εἰς τὸ χάτω, ἐπὶ τὸ ἄνω δὲ προχύπτειν ἰσαρίθμιων 
-» 7. τὦων. 

ταῖς ῥίζαις τῶν χαλάμων προδαλλομένων - θαλπο- 
, ΟΝ τὸ ,ὔ , - 

μένου δὲ ἀεὶ τοῦ βλαστήματος, συροιμμένην διὰ τῶν 
- κ . - - Ὁ Ὁ 

ῥιζῶν τὴν νοτίδα, τῇ δλχὴ τοῦ θερμοῦ συνεπά- 
τὼ τ - ι -ὰ 

γεσθαι τοῦ τροφίμου τῆς γῆς ὅσον μέτριον, χαὶ 
τοῦτο χαταμερίζειν εἰς χολάμην καὶ φλοιὸν χαὶ 

ΑΥ - » 
τὰς θήχας τοῦ σίτου, καὶ αὐτὸν τὸν σῖτον χαὶ τοὺς 
3 ΄ 5 ᾿ χν ΟΝ Ξαρδοι --» [κ᾿ 
ἀνθέριχας" χαὶ οὕτω χατὰ μιχρὸν τῆς αὐξήσεως 

δ - ΓΩΣ 

γινομένης, ἐπὶ τὸ οἰχεῖον μέτρον ἕχαστον τῶν 
, “ μ, -Ὁ- - 5, 

φυομένων ἀποχαθίστασθαι, εἴτε τι τῶν σιτη ρῶν, εἴτε 
- ᾿ - Ε -- ΘΝ δ ΕῚ ἢ 

τῶν χεδροπῶν, εἴτε τῶν λα χανωδῶν ἢ φρυγα- 
-Ὸ , ,ὔ ᾿Ὶ : - 

γιχῶν τυγχάνοι. Εἷς χόρτος χαὶ μία βοτάνη ἐξαρχεῖ 

τὴν διάνοιάν σου πᾶσαν εἰς τὴν θεωρίαν τῆς 
ΕῚ Α Ὁ -Ὁ 

᾿ἐξεργασαμένης αὐτὰ τέχνης ἀπασχολῆσαι" πῶς γό- 
“ ’ τ δ᾽ 

«νασι δισζώννυται ἣ χαλάμιη τοῦ σίτου, ἵνα ὥσπερ 
ΛΙΟΑΝ , τ’ τοὺ Ν ἌΝ, Ὁ ΕῚ ], ,ὔ 

σύνδεσμοί τινες ῥᾳδίως τὸ βάρος τῶν ἀσταχύων φέ- 
τ - “ ἢ 

ρῶσιν, ὅταν πλήρεις ὄντες χαρπῶν πρὸς τὴν γὴν 
, ἢ Ὁ δὴν , ΠΟ, 4 

χαταχλίνωνται. Διὰ τοῦτο ὃ μὲν βρόμος διόλου κενὸς, 
, ΚΕ ΥΥΘτ ἰὸς ΡΝ , αν ΡΣ 
ἅτε μηδενὶ τὴν χεφαλὴν βαρυνόμενος" τὸν δὲ σῖτον 

» Ἂ , 

τοῖς συνδέσμοις τούτοις ἣ φύσις χατησφαλίσατο. ᾿Εν 
Α , » ᾿ , 

θήχη δὲ τὸν χόχχον ἀποθεμένη ὡς μὴ εὐδιάρπαστον 
- ε , Ε ΔΉ ΛΩΣ ,“οω 
εἰναι τοῖς 5 σπερυμολόγοις " ἔτι χαὶ τῇ προδολῇ τῶν 

ἀνθερίκων οἷον ἀχίσι τὰς 
, ἀφίστησι βλάδας. 

2 

ἐχ τῶν μικρῶν ζώων 

Ζ τ 

Τί εἴπω ; τί σιωπήσω; Ἵν πλουσίοις τῆς χτί- 
- ΕΝ Ἁ τ 

σεως θησαυροῖς ἄπορος μὲν ἣ εὕρεσις τοῦ τιμιω- 

ὁ 51. Μβ88. Τ)δοϑδὺ τῶν ἴπ δ 115. διαϊϊπη Ν55. σχαϊεὶ 
ἐχδίδοταί τι. Τ)εβ!ἀογαίαν τι ἴῃ οΠ15. 

4 ςρ. 5οχίιϑ χαλάμης βαρυνόμενον. 
ὁ Ἐ4ΠῚΠ τοὺς ὄγκους αὐτοῦ, νἱ ἀο]ϊοεὶ σπέρματος : {πᾶ τη 

Ἰοοιϊομπιοπι Ἔχ μιθοῖ φάσις (οἶ5]. ρυίπηιιβ., βοοαπᾶα 
πιᾶπιι Θπλθηαἴτι5. Α11] βορίοπι (οάϊοο5 αὐτῆς, νἱ4.}}- 
οοἔ βοτάνης. Θξαϊίπι ἅτιο ΝΜΙ55. ἄνω δὲ προκόπτειν. ἘΘΠῚ 
οαπὶ 4}115 Νῖ85. προχύπτειν, γοοίϊα8. 

Γ 51 ὁ Μβ85. 8ὲχ, ορίϊπιο. Ἐδιεῖο Ραγὶς. ἐξειργασμένης. 

ΗΠΕΧΛΈΜΕΒΟΝ 
κ 

«. 9 

Ἐπ Διηπιιηλ Παϑοθη τα. οὐἶο ΟΥ̓ Ἰπδ ]οπθι θΥ]-- 
ΠΊΔΠῚ ἰθϑίδίιι" : {]ρΡ06 που θᾶτη ΟΠ ΠΘΙΩ; ΟἸΏΠΘΩΙΘ 

συ. δηΐθοθα!ς σου] Δ [10. ὅ51νγ6 θηῖπη 416-- 

Ραμ ἃ γδάϊοθ οχ Ἰπίθυϊου! ργοϊθοῖα ρυονριπηρὶΐ, 

τὶ ΟΥΟΟῖΙ5 “οἵ σγαιηθη, ἴἀ ορογῖθί σΘΡΡΏ] Π81Ὸ, οἴ 

[ὉγΡἃ5 ῬΡΟΠΊΪΠΘΓΘ. : ΒΙν6 ἃ 56Π}1Π6 ΘΊ ΘΠ {π|1,). ΘΙ8 1 

510. ΠΘΟΘΒΒΔΙΟ Πέ ῬΥΙΠλτΠ σοΡΠ] Π [10 ; (61 Π66 

᾿χθυ])α., ἔπππλ ψΙΊΡΘϑοΙὕ [Ὁ Πιι ΠῚ; ΡΟΒ ΓΘ ΠΟ {γποίτιϑ 1ἢ 

ἉΓΙΔῸ 1ᾶ1 οἵ οὐᾶ550 οὐ] π|Ὸ {πρρθϑοῖῖ. ΟἿ γηιϊτιθῖ 

γώ ἰιογϑαπι [επὶ. (ὐιτὰ ΘΘηηθ πη ἴῃ ἴθυγαιη. πιι- 

ΠΊΟΓΘ δὲ οά]οῦα πηοάθγαίο θυ ΘΠ πη ἱποια1ΐ, [ἃ-- 

χιίμ δνδίθηβ, ἃ6. θ᾽ Τ1η}15 Ὀ]ΘΠιιπι ΠΘ ΑΓ θιι5 , 

[ΘΡΓΔ ἢ} ΔΑ] ΟΘ ἢ θη. ΟΠ ΡΒ] ΘΧτη, ῬΙΟΡΓΪ 5101 οἱ 

οορσηαία ἃ 56. αἰἐγαΐ. ὙΘΥιμἢ) ἰΘΠτι]551}η 88 θυ 85 

ΡΑΡΓΘ5. πηθα 115. 118. 418} 6580, οἱ οἷβ 5686 1η56- 
ΓΘη65,. ΔΊ Π1115 ΤΠ Ἶ ΘΠ. ἰρ51τ|8 ἀΠαΐαηΐ : Δά60 ας 

ἀθούϑιμη {] ἀθηλ ἀσαξ ΓΔ 1065, 5.511} ΨΘΙῸ Ρ1Ὸ- 

Π]ηθαΐ, ἴοΐ οὐ] Π}15 νἹ  ο]]οθῖ, {ποῖ γδά!οθ5 ϑηΐ, 

ΘΙ θη ἴθ 115. ΤΘΡΘβοθη 6 δτιθη 56 ΠΡ ΘΟ ΠΏ] ΠΘ, 

Αἰτροίτιβ θ6 1. ΓΔΑ ΠΟ65. ΠΙ ΠΟΥ, Ρ61 ΘΑ] ΟΥ 15. αἰ νὰ-- 

σΠ]οπϑῖ τηοάογαίμηη ἐ6 ἔθργὰ ἃ] πέϊι δα ποῖ; 

ἀπὸ 1π Οὐ] πητιη}, δὲ 1π ΠΟΥ ΘΘΙη, οἵ τῇ ΡΠ ΘΠ 
1Π 6085, οἵ 1 ᾿ρϑίιη {Ποῖ η, οἵ ἴπ ἃ ϑἰα5 αἰ5ρ6ι- 

{{ππ|ν. ΑΙ 6. {186 }1]γ6Ὁ ΤῈ5. ΠΆΒΟΘΠ5 ἹΠΟΡΘΠΊΘΗΪΟ 510 

Ῥαι]αίίηι δοσορίο, δα Ἰἀοπθαιῃ ῬγΟρΙΙΔΙΏΠῈ6 ρ6ι- 
ΘΗ ΠΠΘΠΒΙΠΆΠ 7) 506 δ] {γππ6 Π 1, διΐ ἰϑστι- 

ΠΏ] 15... 811 ΟἸΘΥῚ5. 7 ἃτιΐ [ΓΠΠΟΙ5 σΘητι5 ρου Ππϑαΐ. 

{ΠΠτ|η} [Ὁ ΠῚ, Που θά τι6 πηὰἃ ἰοΐα) ἔτ} Π]6Π-- 

ἴθ} ἰῃ Θὰ, 6Χ 4τ|ἃ ργ αἴ, ΓΘ οοηϑ  θγαηἃ, 

ΟΟΟΘΕΡΔΙ6 ρμοΐδϑί : {πο 060 σΘΠΙΟΙ 115 Ῥ ΘΟ Πσ ἔπ" 

{γ 1 ΟἸ] 115, {πὸ νο α νιποῖ!α (προ δ 1 

ΗΟΜΙΙ,.. Υ. 

[Δ 1]}1π|5 5ΡΊΟαν τ ΠΊ ΡΟΠτι|5 [γα ηΐ : οη [Ρ ΟΠ 15 τὴς 
Βἴνηθ. ἀἰἶτῖ- 

ῬΙΘΠμ65, ἢ ἴθι ρα ὈΓΟΟΙπαηΐαν. ΟἸΔρΓΡΟρίοι ἄνο- 
ἢὰ 4ιυ6Π1 ΟἸΠΪ]ΠΟ 6ϑὲ Ὑδ οι, Οἵ1]}1|5 56 1668 οἀριιὶ 

"6 ΠΈῈΠ|ὰ ραν θίαν : ΘΟΠ γα, ν ΠΟ 118. Π15. {υΠ ΠΟῚΠΠῚ 

ΘΟΙΩΠληΪνΙῦ παΐπρα. [π᾿ [ΠΘοὰ Ψ6ΙῸ ϑΡΆπτη τὸ-- 

σοπάἸά τε, πι6 [Δ 0116 ἃ ἔτι 1] 6915 ἀν! θτι5. ΕἸ ρίαν. 
ΤηβΈρ 61" δὲ ΔυΙβίδΓ} ΘΗ ΠΘΠ 18, (1851 ΟἸ5Ρ141- 

ῬῈι5,. ΔηΙΠΊΔΙ πὴ ΡΑΡ ΟΡ ΠΟΧᾺΠῚ ΔΙ Θὲ δἴσιιθ 

ἀοδενηρηΐὰ. 

4. Ουϊά ἀἄϊοδηι ἢ 4αϊα 51|]16 πιο Ργθίθυρο ἢ ΤΠ 

ΟΡυ] θη [15 ΟΡ ΘΔ ΟΠΙ5 {Π|65811}15. ΡΥ] ΠΠΟ1]6 φα!άθηὶ 

Ἐδιο Β6511. οὐπὶ ἀποθιις ΝΜ955. ἐξεργασμιένης. 

8. (1. βθοιιηή τι τοῖς σπερμιολοόγοις τῶν ὀρνίθων. Μοχ 

(ΟἹ. βεοιπά 5 οαπὶ ἤθρ. οοἴανο ἄπορος μὲν ἡ αἵρεσις, 

αἰ (οὐδ ἐδὲ ορίίο πιείϊογιιπι. Τιοοῖϊο ορίιπηα. ἘΜΠῚ εἰ 

(151. αἴογαιιθ εὐ ΠΡ Ῥυΐπητιβ οἵ [ογ 5. ἄπορος μὲν 

ἡ εὕρεσις : οὰϊ ἸδοίΙου ἴανοι Εὐπιβία Πτιι5, ἀπιχὴ γοσεῖ : 

σε φιίάεπι εἰ {]1οἱ]ἰ5 ἀδοεφιμείϊο πιοίϊογιπι. Τ᾿ οτι 
Οοάοχ Οοπηθεῖ. τοῦ τιμιωτάτου. 

Ἔδς νεῖ πιῖ- 
πἰπΊα [ἢ 

σοηίθπιρία- 

[πὸ ᾿πάπ- 

πε ἀειϊπογο 

Ροίεβι, 



Ἐιπὶ δαὶ 

ποχῖὰ, ὭΘἢ 

σὐπίϊηπο ἰὰ- 

ΠΟ Θὰ Υἱ- 

ἀπ ρογαηδα 
διιη ἴν 

ΤΠ οἰ} πο ἢ 

05. ἃ ΠΟΧΙΪ5 

ὀανοῖο, 

 ᾿ϑενάνί ριὸλδς 

00 5. ΒΑΒΙΙΙΙ ΟΕΒΑΚΕΙ ΘΑΡΡΑΠΟῦ. ἈΠΘΟΠΙῈΡ. 

οϑ᾽ ῬῸΠῚ Ῥ δΟϑ Δ ΠΠΟΥ ΘΙ ΤΠ ΘΠΪΓΘ : 51 [ἀ πη 6 ΟἸΜΝΕ]-- 
{π|’, Υἱχ 7δοιπιρα 1ΠΠπ|5 Ῥοῖθϑὲ το] ραν]. (συ ηεϊτιθὲ 

ον ἤονϑαπι {οτιῖ. ἘΠῚ ϑιατ τὐπὰ οἴππὶ ΘαΠ1|0τ|5 

ῬΓΟΪαΙα ϑιηῦ ποοῖνα, οἱοιαὰ οἴμ [γι ΠΠΘ ΠΟ 5, ΟἸπΠὴ 

Θβοι ΘΠ {15 ΓΘ 15 ΠΟ ΘΟ τι5. ΔΟΟΠ 11}, τη ΠΕ} 8-- 
ΘΟ ἃ, βᾷρᾶνθ 5 διισοι5. Οὐ ἸρΊται3 σνδ αι Ὁ 

{18 ΠΟΙ ΠΤΘΡῚ ΟΠ 6 πῖ65, ΘΟ ΠΟΘ ἢ Ὁ} Θὰ {{π|88 
ποδί νἱοθ Θχ Π]Ποϑὰ 81:Ππ4, ΔΟσΙΘΆΙτητι5 ἢ ΠΠπ4 

ἀπ ΘΠ ΠΟῚ ΓΘΡΙ ΑἸ Πλτι5, {ποι ΠῸΠ ΟΠΊΠΪὰ ὙΘΠΓΡῚ5 

ΠΟΒΓΡῚ σΡα α ογθαία διη1" ῬΟΡΓῸ ΠΟΡῚ5. (τ 46} 
ἀἰδϑπαίαᾳ Δ]πθηἴὰ ΟὈγἸὰ σιηΐ, Οἵ ΟΠ ΠΙ} 115 ὈΓῸ)6 

ποία : 5 πσιία ὙΘΡῸ {{π|28. ΘΟ 1 511, ΡΟΡ Τὴ 

(ὐδηηληλ ΡΔΙΠΟΠ ΘΠ π᾿ ΟΥΘατΙ0Πη6. ΘΧ ]οηΐϊ. Νιιηι 

ΘΠΪΠῚ {4π||ἃ Γαι} η115 58 Πστ115 ΤΟΧΊοιιπ {1}0Ὶ 651, 60 

ΔΗ] Πγ8] 1ΠΠπ|4{3 οὐι]11ι5 ΤΌΠΟ ἴῃ το Θὲ [ἀΠ15 ΓΟΡτΙ5 
νὰ ποϑίγα ᾿π| σοί, αὶ ΠῸῚ ΡΡΟάτπιοῖ, ἀπ ρροάιι- 

Οἵ! ) ΘΧΘΔΠΘΊΙΘ 6556 ΟΡΟΡτ ἢ 56 ΠΡῚ σοη τα 6 υ- 
Π8}15 ἃ ἀηγοϑίϊοα γαῖ ἃ γὸ5. θα 14}65 γ᾽ απ ὰ5 

5{{{π|01 τ. ΝΠ Ζα] Θηϊ τὴ. ΟΥ̓Ὸ5. “ἤθη. οἱ σαρΥδ 

50 η! Θὰ {{π|ὲ8 δῖ15. γἹΐθ Ποοθηΐ, ἐἰθο πὰρ, 5010 

560 ηϑιι: ΠοχΙὰ ἊἰἸβοθυ ΠΘηΓΘ5 : {Π0Ὶ νΘΙῸ οὐ αθϑι οἱ 

ἍΠ0Ὸ., δὲ ἃ.5 πη οα, 4ποκ πΠΠ|Ὸ οοὲ οἰ ουοιβ, οἱ 

ΘΟΥ ΠῚ {{| ἴ6 Δη νυ θυ ἴ ΘΧΟΘΙΏΡΪ] 1. «το πο 

[σὰ ΠΟΘΙ ΟΡ ΔΑ ΠΊΟΠΘΙ5. ΕΠ ΠΟ] Ο. οϑὲ, εἶς, 

{π|250, ἃ νΘΠΘΠΪ5. σαν "6 ἢ ΝΠ] ατιΐθη ΠΟΥ ΠῚ 

(γιιϑένα, ΠῚ Π}}} 50 1ππΠΠ| ̓Ὸ πῃ [ποθ δα πα. Αππ| 

ΘΠΙΠῚ Δ]Π1Οτ1 [ΠΥ ΓΟΡ ΠῚ Δ Π] ἃ ΠΠπΠ 1 511} 1 δ γα πὶ 

ΔΠΠΠ] ΘΠ α11}}5 τι} ΘΔ} ΠΟΠ15 [0515 ἃ πηθάἴοα αὐτὸ αὐ 

(ἀο!Ππἰθηὰ5 “ιιαϑάδηι ἐσ γο Δ ΠΟ Π65. ἱπνθηῖα διιηΐ. 

ΝΠ) οἰοιιία ψ ΘΙ τ} σἴπ ηϊ., δ᾽ ΓΠΊΘ ἢ Ὁ ΠΘΗΪ 

οχια. ἀἰθο παηξ ΟἿ} ΘΟΡΡΟΡῚ5. ΘΟΠΘ ΓΙ ΠΟΠΟΘΙΠ. 

αὐτὴ ΘΠ]Π} 1Π ΘΟΙ ἢ ΘΟΡ6 ᾿Π51Π| ἔθη τ165 πη θα τι5. 

«ἰθνογαῖαη ΟἸου ἢ ῬΥἾτι5 ΘΟ ΠΟΟΧΘΙΟ, {ππ8Π| Πρ 5115 

[νῖστιβ ΡΥ ΠΟΙρ 165 ρᾶγίθ5 αἰησαϊ. ἩΘΙ ΘΟ τι5 νΟΓῸ 

ΘΟἰαΠΙΟΙΠΠῚ {τ ΡῈΡ [ΘΠ ΡΟ Δ ΠΟ ΠΙ5 ΡΙΟΡΡΙθ αΐθιη 

ΠΟΧΔΙΏῚ Οἰασῖτιη!, ἃ] πη πττι Θϑῖ. ΟἸ] ΠΟΙ] ΠῚ ϑηΐ 

[ν80 1ρ88 ῬΓῸ [ΘΠ ΡΟ 5. ΟΡΡΟΡ Πα θ᾽ ΠΟΠΠτΙΠῚ- 
«πιὰ ΠΟΡῚ5 ΟΠ πιο} 111. ΝᾺ ΠῚ ΡῸΡ ΒΔ ΠΕ ΓΑ ΘΟΡ ΠῚ 

᾿ππποιιηΐ ΘΟ Π.Π 111} ΠΊΘΩἸΟΙ : ΘΟΠΒΟρ της ᾿Πἄθιη νο-- 

ΠΟΘ η [65 ΟΥ̓ ῬΟΥ ἢ “Ο]Ογ 65 Ομ. 714η1 γοΓῸ ποη- 

Ὡ1}}1 οἱοι τα Οἰδἐππεθυιιπι γα] Οϑα ἢ} ἈρΡρΘίοπ ἰαμη, 

ἁἴαιιθ Ἰηγθίθνα 5. ον ἐπ] Π65. ἢθο Ραιιοαϑ Π6}16-- 
ῬΟΓῸ ΘΧϑαρρανηξ. Οταγθ {πιὰ ἴθ Οχ β πα} 5 

Πα θογ6 ΟΠ ἃ ΟΡΘαΙΟΙ ΘΠ. ΔΟΟ ΙΒ ΟΠΘΠῚ., δὰ {ΠῚ 

1 ΡΔΓΙΔΡ ΤΠ. ΔΟΊΟΠ15 ΔἸ Δ Π]ΘῊ [Π1ΠῈ| οΟϑϑιΐ. 

δ. Οονππθὶ ἔθου α ἤονϑαηι {δτιῖ. Οτιοῖ ἈΠ πθη τὰ 

5ρΟη ἴθ Πα τι 80 ΘΙΏ ΘΙ ΒΘ ΗΓ [15 γ 15 ΘΙ Ο]ΘΟΙ ιν, 

δῖ. ΒΟΡῚΙ ὈΥΙηλ15 οἱ οοίαντιβ οἴ (Οἶ5]. βοοιιηἶο 

ΟΥ οὐ (ΟΡ. 1πᾶρπλ Ξοσιπῆο. ἘΠῚ δἰ αἰἸ πο! 
" 

1535. ἢ ἄναιμον, πλιι [1] 6. 

ἠδ 

τέρου, δυσφορωτάτη δὲ ἣ ζημία τοῦ παρεθέντος. 

βλαστησάτω ἣ γὴ βοτάνην χόρτου. Καὶ εὐθέως 
, Ὄ . ἕω 

συνεξεδόθη τοῖς τροφίμοις τὰ δηλητήρια" μετὰ τοῦ 
-Ὡ Ὁ“ ͵ὕ σίτου τὸ κώνειον : μετὰ τῶν λοιπῶν τροφίμων ἕλ- 

λέδορος, χαὶ ἀχόνιτον, χαὶ μανδραγόρας, χαὶ ὃ 
Ὁ ΄ δ. ἐν γι}, (Ὁ δ, δῖ ΑἸΕΡΝ - τῆς μήχωνος ὁπός. Τί οὖν; ἀφέντες τὸ ἐπὶ τοῖς 

-" , Ὁ 

χρησίμοις τὴν χάριν ὁμολογεῖν, ἐγχαλέσομεν τῷ 
5 ἘΣ ὥσὺς ἀν τὸ λιν τῷ τς δημιουργῷ ἐπὶ τοῖς φθαρτιχοῖς ἡμῶν τῆς ζωῆς: 

-" Ν Ὁ Ἁ 

ἐχεῖνο δὲ οὐ λογισόμεθα, ὅτι οὗ πάντα τῆς γαστρὸς 
ἕνεχεν τὴς ἡμετέρας δεδημιούργηται; Ἀλλ᾽ ἡμῖν 

μὲν αἱ ἀποτεταγμέναι τροφαὶ πρόχειροι χαὶ πᾶσιν 
Ὁ ὃ ,ὔ 

εὔγνωστοι" ἕχαστον δὲ τῶν γενομένων ἴδιόν τινα 

λόγον ἐν τῇ χτίσει πληροῖ. Μὴ γὰρ ἐπειδή σοι 
ῳ- 7, ᾿ ΄, τὰ , “] “ΜΌΝ Ἃ δηλητήριον τὸ ταύριον αἷμα, τούτου ἕνεχεν ἔδει ἢ 

δ φνσω ᾿ - Δ δ Α ᾿ "“, 

μὴ παραχθῆναι τὸ ζῶον, ἢ ἃ παραχθὲν ἀναιμον 

εἶναι, οὗ τῆς ἰσχύος πρὸς τοσαῦτα ἥμῶν ἐπιδεῖται 
᾽ 7 ;ὔ 

ὃ βίος; ᾿Αλλά σοι μὲν αὐτάρχης ὃ σύνοιχος λόγὺς 
ΩΣ " ν 

πρὸς τὴν φυλακὴν τῶν ὀλεθρίων. Οὐ δήπου γὰρ 
, δ Ἵ ΑἾ πρόδατα μὲν καὶ αἶγες ἴσασιν ἀποφεύγειν τὰ χα- 

- 5 ὦ Ἁ λῚ , - 5, Νὰ Α 

χοῦντα αὐτῶν τὴν ζωὴν, μόνη τῇ αἰσθήσει τὸ βλα- 
ἘΞ Ἀ ποθ , Ἄ Ν᾿ ἢ ᾿ , ,ὔ ξι 
βῥερὸν διαχρίνοντα " σοὶ δὲ ᾧ χαὶ λόγος πάρεστι 
χαὶ ἰατρικὴ τέχνη τὸ χρήσιμον ἐχπορίζουσα. χα 

ἢ τῶν προλαδόντων πεῖρα τῶν βλαπτόντων τὴν 

φυγὴν ὑποῤβάλλουσα, χαλεπόν ἐστιν, εἰπέ μοι, ἐχ- 
- » Ἀ ᾿Ν Ἂν» ΕΣ ἊΝ ͵ 451 ΠῚ 

χλῖναι τὰ δηλητήρια; ᾿Πστι δὲ τούτων οὐδὲν ἀργῶς, 
πολ ΡΣ Σ ψενδυ νυ ΠΑ ἢ Ἐν οὐδεν ἀχρήστως γεγενημένον. γὰρ τροφὴν πα 
, ᾿ ΩΝ 5 7 Ὶ ᾿ - ε “ λ ρέχει τινὶ τῶν ἀλόγων" ἢ καὶ ἣμῖν αὐτοῖς παρὰ 

-Ὁν»η - ,ὕ “-Ὁ 

τῆς ἰατρικῆς τέχνης εἰς παραμυθίαν τινῶν ἢ ἀῤ- 
ς Ἶ, δ,9.»ῷΚ χῃὶ Α Α , . 

ῥωστημάτων ἐξεύρητα!. Τὸ μὲν γὰρ κώνειον οἵ 
.ν Ἁ τ , 

ψᾶρες βόσχονται, διὰ τὴν χατασχευὴν τοῦ σώματος 
. Ν [4 “ , 

τὴν ἐχ τοῦ δηλητηρίου βλάδσην ἀποδιδράσχοντες. 
᾿ ᾿ " δ: σέδλο τ », ἢ 

Λεπτοὺς γὰρ ἔχοντες τοὺς “ ἐπὶ τὴς χαρδίας πό- 
᾿ ν" 

ρους, φθάνουσιν ἐχπέψαι τὸ χαταποῦὲν, πρὶν τὴν 
οὦὦω -Ὡ , ε." 

ἀπ᾽ αὐτοῦ ψύξιν τῶν καιρίων καθάψασθαι. ᾿Ελλέ- 
ὔ Ἧ κὰν ἢ ͵ 

ὅορος δὲ ὀρτύγων ἐστὶ τροφὴ, ἰδιότητι χράσεως 
Ἶ Ω 25 “- ,ὔ ν ἣ δὲ δ᾽ 9. τἡ 

τὴν βλάδην ἀποφευγόντων. "ἔστι δὲ χαὶ αὐτὰ 
-- ΕῚ ΩΝ ᾿ τ ΞΔ ) λ ταῦτα ἐν χαιρῷ ποτε χαὶ ἥμῖν γρήσιμα. Διὰ μὲν 

Ὡνρ Ὦ Α 

γὰρ τοῦ μανδραγόρου ὕπνον ἰατροὶ κατεπάγουσιν᾽ 
.Ν } ᾿ ΄ τ᾿ 

ὀπίῳ δὲ τὰς σφοδρὰς ὀδύνας τῶν σωμάτων χατα- 
, Ε ἣΝ ΝΖ “- , Ὶ Ἁ 

χοιμιίζουσιν. Ἤδη δέ τινες τῷ χωνείῳ χαὶ τὸ λυσ- 
-Ὸ-ὉΝ - - ας ΜῊ , ᾿Ὶ “-Ὁ ᾽, 

σῶδες τῶν ὀρέξεων χατεμάραναν - χαὶ τῷ ἑλλεδό- 
ΠΡ ΎΤ , τὸ 

ρῷ πολλὰ τῶν χρονίων παθῶν ἐξεμόχλευσαν. “Ὥστε 
Ὰ , “ ᾿ ΒΞ 
ὃ ἐνόμιζες ἔχειν χατὰ τοῦ χτίσαντος ἔγχλημα, 

τὉῸ 3 Ψ ΤΑ "Ἢ Ἷ. ͵ 

τοῦτο σοι εἰς προσθήχην εὐχαριστίας περιελήλυθε. 

)λαστησάτω ἣ γὴ βοτἄνην χόρτου. Πόσην αὐ- 

τόματον λέγει τροφὴν ἐν τούτοις, τήν τε ἐν ῥίζαις, 

»]7ιὰ 56χ Ν|55.., θεπο. οχ ἀῤῥωστημάτων “εϑιἀογὰ- 

{{π| ἴῃ 6115. 

ς (οἤἸοὺ5 50χ τοὺς ἐπί. ΕΜῚ τοὺς ἀπό. 

κὰν 

βϑανευνεϑά αν. πρσ κτ 



ΙΝ ΗΧΑΈΜΕΠΟΝ 

᾿ χ 5 ς2 ὦ Ὁ Ω , ᾿ Χ ΕῚ - 

χαὶ τὴν ἐν αὐτῇ τῇ βοτανῇ, καὶ τὴν ἐν καρποῖς 
ψ , ἈΧ Χ Ἔα ΠΤ ΕΙ , Χ ,ὔ 
ἤδη; πόσην δὲ τὴν ἐξ ἐπιμελείας καὶ γεωργίας 
ΘᾺ. οὖ, Ὅς - ΠΝ ϑι. ἐκ ,, ἥυϊν προσγινομένην; Οὐχ εὐθὺς ἐκέλευσε σπέρμα 

χαὶ χαρπὸν ἀναδοθῆναι, ἀλλὰ βλαστῆσαι καὶ χλοά- 

σαι τὴν γῆν, καὶ τότε εἰς σπέρυα “ τελειωθῆναι, 

ἵνα πρῶτον ἐχεῖνο πρόσταγμα διδασχάλιον τῇ φύ- 
΄ Χ ᾿ εο 5» , -- Φ" 

σει γένηται πρὸς τὴν ἑξῆς ἀχολουθίαν. Πῶς οὖν 
Ν ὁ ῸἡὉ 

χατὰ γένος; “ φασὶν, ἣ γἢ προφέρει τὰ σπέρματα, 
:-Ὡ Ξ , Ξ , κ , 
ὅὃπότε σῖτον πολλάχις καταύχλόντες, τὸν μέλανα 

τοῦτον πυρὸν συγχοιλίζουιεν : ᾿Αλλὰ τοῦτο οὐχὶ πρὸ ρ γχομίζομιεν : ᾿Αλλὰ τοῦτο οὐχὶ πρὸς 
" 7 5 Χ Χ 9 ᾽ ς λ ΄. 
ἕτερον γένος ἐστὶ μεταύολὴ, ἀλλ᾽ οἷονεὶ νόσος τις 

χαὶ ἀῤῥωστία τοῦ σπέρματος. Οὐ γὰρ ἀπέθετο ἣ τὸ ἡ{ 
εἶναι σῖτος, ἀλλ᾽ ἐμελάνθη διὰ τῆς καύσε ὁ τος, ἀλλ᾽ ἐμελάνθη διὰ τῆς χαύσεως, ὡς 

» .Ὁ» ΩΣ - τω 

καὶ ἐξ αὐτῆς ἐστι τῆς προσηγορίας μαθεῖν. Τῇ 

ὑπερόολὴ γὰρ τοὺ χρύους " ὑπερχαεὶ ὃς ἕτέ-- ρθολὴ γὰρ (ρύους " ὑπερχαεὶς, πρὸς ἕτέ 
Ν ͵ ὍΣ 

ραν χαὶ χρόαν χαὶ γεῦσιν μετέπεσεν. Καὶ μέντοι 
Ν ᾽ὰ , ᾿Ξ ὮΝ τ 5 οὔ ᾿ χαὶ πάλιν λέγεται, ἐπειδὰν γῆς ἐπιτηδείας χαὶ 

"7 - , ἌΣ, Ν ΤΑ ΨΤ ν “᾿᾿ 
ἀέρων εὐχράτων λάδηται, πρὸς τὸ ἀρχαῖον εἰδος 

7, Υ, εἰ ἐπανιέναι. “Ὥστε οὐδὲν παρὰ τὸ πρόσταγμα εὕροις 
μὴ » 

ἂν ἐν τοῖς φυομένοις ἐπιτελούμενον. Ἣ δὲ λεγο- 
΄ ᾿ ᾿ Αι - μένη αἶρα. χαὶ ὅσα λοιπὰ νόθα σπέρματα τοῖς 

᾿, δ 

τροφίμοις ἐγκαταμέμιχται, ἅπερ ζιζάνια προσαγο- 
Ἁ , - - -Ὁὥ ον 

ρεύειν σύνηθες τῇ Γραφῇ, οὐκ ἐχ “ τῆς τοῦ σίτου 
“πω τ 5 ἘΦ 

μεταδολὴς γίνεται, ἀλλ᾽ ἐξ οἰκείας ἀρχῆῇς ὑπέ- 
ὙΆ ΕΖ , Ω Ἁ 2 7, - 

στη, ἴδιον ἔχοντα γένος. Ἅπερ τὴν εἰχόνα πληροῖ 

τῶν παραχαρασσόντων τὰ τοῦ Κυρίου διδάγματα, 
χαὶ μὴ γνησίως μαθητευομέ ᾧ λό: ἀλλ᾽ ἱ μὴ γνησίως μαθητευομένων τῷ λόγῳ, ἀ 
τ᾿ Ὁ τὰ ῸῸὋ ,ὔ ἶν 

ἐχ τῆς τοῦ πονηροῦ διδασχαλίας διεφθαρμένων, 
ΤΑ ΑΥ τ 

χαταιλιγνύντων δὲ ἅ ξχυτοὺς τῷ ὑγιαίνοντι σώματι 
.- Ἔ λ, [ἢ ΚΣ ἔνα, Ἰ-Ὁ ΩΝ λ 3 τῆς Ἐχχλησίας; ἵν’ ἐχ τοῦ ἀφανοῦς τὰς παρ 

ἑαυτῶν βλάόας τοῖς ἀχεραιοτέροις ἐμδάλωσιν. Ἤδη 
Α σ΄ - 

δὲ ὃ Κύριος χαὶ τὴν τελείωσιν τῶν εἷς αὐτὸν 
,ὔ Ὁ -ῸὉ 

πεπιστευχότων τῇ τῶν σπερμάτων αὐξήσει παρει- 

χάζει, λέγων " Ὥς ὅταν ἄνθρωπος βάλη τὸν σπόρον 
Ἔπο κΥ ΡΞ “ κ Σ 
ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ χαθεύδη, καὶ ἐγείρηται νύχτα 

Ε 

ΗΟΜΙΠ.. Υ͂. ΟἹ 

ἀπ} 1π ῬΔΑΠΟ1 1155 ΠῚ} 111 1ρ 58 ΠΟΡ θα, τὶ ᾽πὶ [νι- 

ΟΕ ιι5 ἢ ποῦ νΘΓῸ ϑ811η} {τι Θχ (Πρ θη τα οἱ ἃρνῖ- 
οὐΠτπιρα ΠΟΪ5. δοοθάπη!" ΝΟΠ 5ἰδί!η 71|551} ΒΘ ἢ 

οὐ [νιοίπιμ ΓΟ ΘΥΡῚ., 566 σΟΡΠΠΆΓΟ. οἷ ὙἸΓΟΘΟΘΡῸ 

[ΟΡ ΔΤ. {ΠῚ 116 ἃ( 5ΘΠ16Π ΡΟΡΎΘΗΙ ς τιὶ ΡΥ] 

111 ΡΥ ΘΟΘΡΙΟ δά [Ὀ{πραγη 510 ΘΘϑ! ΟΠ ΘΠ Θϑϑοῖ Πὰ-- 

{π|τὲ6 οι θ 1 Ιοοο.᾿Οι ΟΠ] 600 Ἰρτειν, ᾿παπιη!, Θυΐ ἤἰ οἱ 

{6}1π|5 ΘΘουι Π11Π} σΘητι5. ΘΠ 56] Πἃ 5, ΟΠ], ἀΪ556-- ΣΆ ἐπ 

ΤΠ Ο 5:00 6 {υἸ 60, ΠΙσ ΠῚ]. ΠΟΟ [ΡΠ] ΘΠ ἔπη} 60]-- οπάαπι 96 

ἸΙράτητι5 3 θυ ᾿ος ᾿ρϑῖὴ ΠΟ παι δὶ αὐ ἤν 
ἁἰππἃ σθητιβ5 ὑγΓἃ Π5Πηπι[α 10, 5641 ψ οἴ την τι5 ἀ]-- 

ἄδηη, ἃς 561}1Π15 τον! πιο. ΝΟΙ Θημη [ΡΠ ΘΠ ΠΠ 1 

6556 4651} : 564, τι δὲ οχ 1ρ88 ἃρρϑ᾽]ί!οπο ἀἸ56 οι 

οϑῖ, ρβϑὺ δἀτιβιοπθηι Πίρτιιμη δναϑὶΓ. ἸΝᾺΠῚ ΠΙ ΠΟ 
[σΌΡΘ. αὐ τιδίπιπη, 1 Δ] Πτπιπη ΘΟΙΟΥΘΗ ἃ ΒΔ ΡΟΓΘΙῺ 

ἀδσοηθνανιξ. Αἰἴσαθ ΘΕ ]ΔΠῚ 51 Ἰη0 0 Ἰ4οπθδμη ἴοι"-- 

[Ὰ1η, 86 Ὀ6Π6 ᾿Θ ΠΏ ΟΠ}. ΔΘΓΘΗΏ) ΠΔΟΓΠΠ}) 511, 

ΕΠ 5115 δ θΡ ΙΕ Π 8 ΠῚ} [ὉΠ] ΠῚ ΓΘΕ ΙΓ γιιη!. ΟἸΔΓῸ 

Ὠ1Π1] ργϑοο ρυϑοοθρίθππη {Ππ|Η| 1π γοτι5 πάβοθη-- 

Ἰντ15. ΠΟΡῚ ΘΟΙΏ ΡΟ Ια5. ῬΟΓΙῸ ἸΟΙ πατὴ “πο “Το τ}, 

ΘΕ ΘΠ 4π|ᾶ Δ] ΟΡ Πἃ 561 }1Π8, {1128 ΟἸΠΠ} ΘΘΟΙ]ΘῊ [15 
ΘΟὨ ΒΟ ΘΠ π|", {πὲ  π|6 ΠΠΙ ΠΟΙ ΡΑ 6. ΙΖ Πα 60Π- 

516 ν1 ΒΟΥΙΡ ἃ, ΠΟῚ ΘΧ {ΡΠ Θ ΗΠ ΠΟΙ. [06 

ΡΓονοππιηΐ, 564. ΘΧ ΡΓΟΡΓΙΙΟ 5110 515πππῈ ὈΡΊΠΟΙΡΙΟ, 

ῬΙΓΟΡΥΪ ΙΒ 16 σθητι5 ΟΠ ποηΐ. Οὐ: ῬΡΟίθοίο 1πη-- Πωγοιῖοο- 

ΘΊΠΘΙ ΘΧΡΓΙΠΙΠ ἢ ΘΟΡΙΠ1, {|| ἀΟοιπηθη ἴα Τ)ΟΙΏΪΠ] ἘΠΕ ΠΔΡ 

Δα α Πρ ηΐθ5, ΠΘΟ ΘΟ  ΠΠ16 5ΘΓ ΠΟΘ ΠῚ ΘάοοΙ!, 5664 

ἃ ΤΉ ]ΠΘ 1 ἀοΟΙΡΙ Πα ΘΟΥΓΙΡῚΙ, ἴαηη6 ἢ. ΟἸΙΠ} 58Π0 

ἘΟΟΙ ϑῖδθ. ΘΟΥΡΟΙΘ 56 10505 ρου ΙἸβοθηΐ, τι οἰαποιι- 

Ἰπππ ΘΥΓΟΡΘ5. 51105 1Π 50 ]1Ο] 0165. ρα ηϑ πη δηΐ. 

7 πὶ γοῸ οι ΐητι5. ΡΘΡΓΘΟΠΟΠΘ. ΘΔ) ΘΟΙΡΙΠ 

4{πὶ ἴῃ ᾿ρϑίθη ογθἸἀθυτιπξ, βθυη! πτιη} ἸΠΟΙΡΘΙΘηΪΟ 

ΘΟ ραγαΐ, ἀἸοθη5 : Ομοηιακηιοείιτη, δὶ ἤθη ῥΓῸ-- 7 ωγο. ἡ. 

7θοονξ 5δθπιθτι ἔτι ἐ6 71 Ω1}}.7γ Θέ ἀοΥπιϊαΐ, οἱ δα διαί 26.--28. 

ποοίς οἱ εἴθ, οἱ ϑδθηιθῖι ϑιγσραῖ, οἰ ἱπιογοδοαΐ, Ἅπίηι 

χαὶ ἡμέραν, χαὶ ὃ σπόρος ἐγείρηται, καὶ μμηχύνη- Ο ποϑδοὶΐ ἱρ56. {70 Θπῖπι [οΥτα [Πποε{οαΐ ρΥϊπιιίπι 

ἃ Ῥφρ, Ῥυϊηλι5. οἱ (01}ν. βθοιπτι5 ἡμῖν τελειωθῆναι. 

Τοιάοιη οατιο Βα511. οἰιπὶ πλα} {15 Νῖ55. ἵνα τό. ΑΒοβί 

ἀντῖοα ι5 0 ΘἀΠομο Ῥανῖβ. Ηοο 1ρ80 ἴῃ ἰοοο Πρ 

βοχίτβ οἵ οοίαγιιβ διδασχάλιον. ἘΝῚ ΟΠ αι θιιβ 8 πῃ 

4115 Νῖ58. διδασχαλεῖον, ποι ᾿ΐα νϑοίθ. Ηος οπίπι πο- 

ΒΊοτι 50] 10] πη, ἴθ {πᾶ Τανθηΐα5 ἀοσθίιν., ῬΙΌΡΥΙΟ 5ἰ- 

δυϊῇοαΐ : {πᾶτὰ πο οπθηι ππς Ιοοο ποι Ρ6]16 οοπ- 

ὙΘΏΪΤῈ ψΙΔοπί, τ ΟΡΙΠΟΥ, ΟἸΊΠ68. 

ες ἘΔΠΙΠῸ Βα51}. οὐαπὶ τα] {5 Ν55. φησίν. Ἐ΄]ιΠο Ῥα- 

υ15. φασίν. Μοποτα προὶ, Π]πά, φασίν, γὰγϑδίηηε ἸΘ οὶ 

ἴπ ΠΕ {|5 Δ55., 566] ΒΟΙΙΡΟΥ ἔουα γδρουῖνὶ φησί. ΝΝΤΠ1] 

τἄπη ἱπηρο 1 «ποπηῖπιι8 ΠΠι, φησί, ροβϑὶν νου, 

αἰπιιῖ, ἐπιιείισι, ΟΌΤη. ΠΟΤ ΤΆΤΟ πουηθη ΘΟἸ ΘΟ γτιπὶ 

510 δα 1 6}Π1σοη τι). ΕΧΟΙῚΡ}1 οατιδα, ϑθοία ΡΠ ]]ο5ο- 

ῬΠονσ. αἰΐ, ἁτΐ αἰιμιῖ. (Διο οὐσὴ ποῖ πὶ πα νον- 

οἴσσοηΐῖ δ πτονο5 Ῥαυ σΊθη5ο5, νυ οηΐαν δανίο ΡΙΟΡτῖΟ 

οοηίτα ἤάοιη Ν΄ῖ55. φησίν 1ῃ φασίν 5ΏΡΙ15 ῬΟΓΠλίαϑ56, 

«πιοῖτο5. ὙἹ 46] 1066 56 Π85115 ΠΠΠΠΘΥΊΠΗῚ πα} {1{π|{1π||5 Ῥόβίπι. 

Ἰα θαι. Τ)6 Π15. 5616] τη 586 58 {15 511. ᾿ΓΟΠΊριι5. τᾶ ]ὸ 

Ἰοσάγο ἃγ ΙΓΓ ΑΓ  Πλτι1", 51 ἀθίηοορβ δαϊζοσγιιμ εἴ σο΄Ἰοιιπὶ 

Μ35. δὰ ἴθ τ ἀἰβογεραμίαπη δοοιπαΐα. ποία ΠΉτι8, 

οὐχ ὩΪ81] τη ουϑὶῖ πος ἂπὶ 110 πιο Ἰοσαΐπτ. 

ἃ 819 ΝΜί835. Ὀ᾽ουῖ 6 ομηποβ. ἘΠ το Ῥαιῖβ. ἀπέθετο 

τοῦ εἶναι. ΕΔΙο Β451]. ἀπέθετο εἶναι. 

»1ὰ σισπαιο Νῖ58. ἘΔῚΠ νοτὸ ὑπεχχαείς. Ατ γοβῖτι5 

βἷς δα ψουρθαπι τηςουργοίαϊαν : δὲ «πὶ [Γίβονα ααι- 

γαπίϊ" : ἴὰ {πὸ ν᾽ ἀοῖαν. Ὗ ἸπβΉΠΠτιπὰ Ἰπηϊ αίτι5, 4811 

(ὐδουρ. βου ρβογαΐ, “1: Βονεο ρεποίναθίϊε ἐίϑιι ἀαλι- 

γαϊ. Τθιάδην Ἀορ. ῬΥΪπλ5 εἰς ἑτέραν. 

ε ϑις οαἄϊπίο Βα511. σασὰ τα }{15 Νί55. ΕΜ Ι[ο Ῥαν5. “ 

ἐχ τοῦ. Μοχ (]". βοοπη άπ εἰκόνα δυλοῖ. 

ἃ 1τὰ 4αδίιιον Νί55. ἘΜ εἴ ἀπιι5 Νῖ5. αὐτούς. 



ἐᾷλόσε.. 

Οεπ. 3. 17. 

Βοσα [ὑἰἱ 

αἰϊφσασπᾶο 
βῖηθ. βρίῃα 

02 5. ΒΑΒΙΠΙΠ ΟΕΈΒΛΑΒΕΙΣ ΘΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

μουν αηι, εἰοὶ πε ςρίσαπι, εἰοίτιδ ρθη {ππιπιθτι- Ὁ ται, ὡς οὖχκ οἶδεν αὐτός. πολι χ τὸς γὰρ ἡ γῇ χαρ- 

ἔτεηι ἔτι 5ρίοσα. (ον πεϊσιθέ ἰογΤα ἢ τ απ. ΤῸ ΤῚ ΠΙΏῸ 

ΘΕΆ ἔθ ΡΟΥ 5. ΤΠΟΙΠΘΠἴΟ ἃ ΘΘΡΙΠἸ ΠΑ ΟΠΘ ΘΧΟῦϑἃ 

ΟΡ, τὲ σΟΠΉΠΟΡ5. [6965 βουναραῖ, ΘΓ ΟΠΠΘΠῚ 

ἈΟΟΓΘΕΈΟΠΙ5. 5ρΘΟΙΘ ΠῚ ΡΟΥΘ 65, ΠΟΠ Ὁ5ΠΠπὶ σῸν- 
τηΐηα ἀθέαχη δ ρορ[δοθπθπι. Αἴσιθ ργαΐα {α]-- 

ἄθπι [θηὶ οορία θγὰπι ἀθργθϑϑὰ ; ἃ6 [Ὁ ἘΠ65 σαπηρὶ 

βθθ θιι5 ΠΟΙ θβοθηΐθϑ, ρεϊασὶ Ποῖα ΠΕ15 ἱπηασὶ- 

ΠΟΙ ΡΘΡ ΒΡΙΘΔΡΕΠΠῚ ΠΟ ΠΠΏ ΓΘΡΥΞΘΘΘΠ ΓΑΥΠΐ. ΟΠ Π15 

αι ΘΠ. ΠΘΡΡὰ , ἃ6 ΟΙΏΠΟ ΟἸΘΓΔΟΘΙΙΠ ΘΘΠῚΙ5, οἷ 5] 

ἀαϊά 1η ἔπ ΙΟΙθτ15. ἀπ ἴπ ᾿Θστι πη! Π] τι5. ΓΘΡΘΥ π|}", 

ΟΠΠΪ ΟἸΠῚ το ρα ἔπ ΠῸ 51 Πρ γὰ ἔΘΥΓΆΤη δι ηϊοα θαΐ. 

ΝΘΩτι6 ΘΠῚΠῚ 1ΠΈδ ΠΧ {}}π5 5 ΠΟ Θβ5115. 115 Ππ|26 ἔππῸ 
ῬΙΟΑπΙοΘ θα ἔτη" , ΘΡᾺΓ ΘΧ ΕΠ] ΘΟΘΠτι5., οἵππ ΠΘΩτ16 

ἈΘΥΙΘΟΪΆΡΕΙΠῚ ΤΠ] ΡΟΥ Πἃ, ΠΟΘ ΔΘ. 5. 1Π ΘΠΊρΡΘΡΪ65, 

ΠΘΩῸ6 4118 τ}1ὰ σαῖιϑὰ ΓΘ Ότι5. Πα η ΠΡ 115 ΠΟσοΡοῖ. 

Ὑ ΘΙΊΙΠῚ ΘΠΪΠῚ γΘΡῸ ΠῚ Πα ΤΟΥ τι ΠῚ} {οἴ τι ΠῚ ἔ{Π ΠῚ 1Π|- 

ΡῬοαϊπηθηπΐο ποῖ δαὶ [6]Ππ|γὶ5 [Θυ ΕΠΙ τα]. 5 Πθθοο 

ΘΠΪΠ) ΔΠΕΖυΪΟΡὰ διιπὲ ρϑοσαῖο, οὐτι5 γάτα δά 

ἢος 511Π|115 «ἀΠγ ΠΑ 11, τιῦ ρᾶποιη ἴῃ ϑιάονο ποϑίγὶ 

γα] πι5 ΟΠ ΘΔ Πη115. 

6. 5εά Εἰ ἰίβττιν, γγποιξεγιιπι, Ἰπιχυῖε, μαοῖοτις 
7πιιοίπιτηι, οἰι7τ|5 5Θη τὶ 67τι5 δσἱὲ ἐπὶ ἴρ5ο σϑοτισιζιιγι 

Θόγι5 Θὲ 5 Θοιετιαίτετηι δἐτηῖ {ἰ{π|εἰἸτιθῖγὶ 5110) 61 ἐΟΓΤ τ. 
ΘΠ ἤΠῸΟ ψ ΡΠ Ὸ ἀθηβα ἃ ἢ ἔπ ΠΘΙΠΟΡ ἃ ΟΠΊΠίἃ : 0Π1- 

ΠΘΒΠ116 ΘΙΏΘΙ 5616 ὩΡΟΥ 65, {π|85 501Π|668 1π Ἰοηο᾽5- 
51ΠΊ8 1 Δ] ΠΕ ΠῸΠῚ Θ ΧΙ σΘΓ6. 50] 6ηΐ, ΔΒ οῖθ5, σο-- 

αν], οἰ ρ ΓΟ ϑϑὶ, ΡΊσθρο : ἸΓθιη, {γα 6 5. ΟΠΊΠ65 ΠΠ|6Ὸ 

ΘΟμ ΑΙ ἤθραπε δὲ ἐἰθηβὶ. Ῥγοάϊουθ θιϊαπ θ] αἴας 

4186 ἀἸουμ ἔπι} ΘΟΡΟΠΆΡΙ86, ΤΟβθία, ΠΥΥΤΙ οἱ αι}. 

Οἰηηΐὰ {1185 ῬΥΪτ15 ΒΌΡΘΥ [ΟΡ ΓᾺΠΊ ΠῸΠ Θχδια ρδηΐ, ἴπ 

ὉΠῸῸ [ΘΠΡΟ}}5 ῬιιΠΟΙΟ 60 θυ θπΠ ΓῸ τιῖ 6556, ΟἸΠΠῚ 

58ἃ (π85 1π|6 ΡΡΟΡΥἸΘἴαϊθ, τ ΔῈ] 65 15511}15 {πΠ] ρ πὴ 

ΑἸ ΓΘΡΘ ΠΕΠ15. ἃ}0 115 {τι ἀἴνθυϑὶ σΌΠΟΓΪ5 διηΐ, ἐ{15-- 

ογοῖα, ϑἰπσυα ἰἈ 6 ΠῚ ΡΡΟΡΙΟ ἘΠ οίοσο 1π9]- 

δηϊα. ὙΘΡἢ] γΌϑᾶ ἔΠΠηῸ 51Π6 5ρῖπὰ δγαΐ, ροϑβίθα 

6 (ΟἹΡ. βεοαπάϊιια βρίθοντα τοῖς λιΐοις, δε ϑοίϊνιι5 

οπιιδίϊ. ΤἩαυα τηα]ὰ Ἰεοῖῖο. ἘΊῚΕ οἴ 41}115 δῖςς. φρίσ- 

ἘΔΈΣ 

Πονγδδοιπί δοϑοϑίοθς δἰ οαπιρὶ. ΑΔ τηλνρίποιη Βοσ. 

ἹΠΞ πῃ ΠΡῸΣ 56 Π0}1 ἀρροβιξα βιαπὶ 1Πα, ἡ φρίξις 

σονται, ΠΟΥΤ δοδγίθς. 519. ΑἸΡΡΊ 5 8 δογα., 

λέγεται ἡ ἀνάστασις χαὶ ἡ πυχνότης τῶν ἀσταχύων , ἘΕ - 

γῸ «αἰϊοίίι" αϑιίαίίο αι ἐπ δίζας δρι αι. 

" Ἀεξ. ααϊαίεις ὕψος ἀνίστασθαι. Μοχ οαπἶο Ῥαγί5. 
χαὶ τὰ ταπεινά. πάντες δέ : 564 Π]π4, τὰ ταπεινά, ἀε5ιε- 

γαΐαν ἴῃ δα Π]οπὸ Β451]. εἰ ἴῃ οοἵο Νίος. (οἱ5]. τοία- 

Β[ΙΟΥ πεῦχα! καὶ πάντες δὲ θάμνοι : ὲ Ρατγἕοιυ]α χαί ἀοοϑὲ 

ἴπ Π1|5 Μῖ55, ϑαβρι σατηαν ἀπΐοτῃ 1]π6, τὰ ταπεινά, αα- 

«πξαστη ἔ]1586. ἃ ΤΥ Ροσγαρ ἷβ, ἀπὲ ἃ {αθισυῖβ5, ἐο σοη- 
510, ταῦ ἀπτ Π{Π|6515 σι απὶ ἴῃ ΒΑΚ: σεγθὶβ σορουῖνο- 

ταν : 5664. Ῥγορίογοα {πα {πᾶτὰ 641 πθοθϑθα ποὴ ἔα], 

ΟῸΠ 51Πη6 π|1ἃ ἀσοσβοίοης οαἰϊς ΒΌΡΟΓΠιΟ Θοπϑρί σα 511 

ποφορεῖ πρῦσεον χόρτον, εἰτα στάχυν, εἶτα πλήρη 
σἴτον ἐν τῷ στάγχυϊ. Βλαστησάτω ἣ γἢ βοτάνην. 

β ἐὰν ἊΝ , ας. ε δον - Ἃ ἜΛΑ 
Καὶ ἐν ἀχαριαία χρῦΝΘ ῥοπὴ ἀπὸ τῆς βλαστήσεως 
ἀρξαμένη ἢ γῆ, ἵν᾽ φυλάξη τοὺς νόμους τοῦ χτί-- 

σαντος, πᾶσαν ἰδέαν δ ησ εν διεξελθοῦσα, εὐθὺς 

πρὸς τὸ τέ ξιον ἤγαγε τὰ βλαστήματα. Καὶ λει- 

μῶνες μὲν ἦσαν βαθεῖς τῇ ἀφθονίᾳ τοῦ χόρτου, 
τῶν δὲ πεδίων τὰ εὔκαρπο “ φρίσσοντα τοῖς ληΐοις, 

πελάγους χυμαίνοντος ἐν τῇ χινήσει τῶν 
βοτάνη χαὶ πᾶν λα- 

5" ,ὔ 

εἰχόνα 
΄ οὦ-΄2ὦν ᾿ ἀσταχύων ἀπέσωζε. Πᾶσα δὲ 

ε ᾿ Ὗ 

χανηρὸν γένος, χαὶ εἴ τι ἐν φρυγάνοις, χαὶ εἴ τι 
-Ψ᾽ “ ΄ -» τὖν 

ἐν ὀσπρίοις, κατὰ πᾶσαν τ ϑαρετ τότε τῆς ἧς 
-» , 

ὑπερεῖχεν. Οὐδὲ γὰρ ἀπότε ΡῈ τ' ἦν ἐν τοῖς τότε 
- 5 “3, 

προύληθεῖσιν, οὔτε γεωργῶν ἀπειρίας, οὔτε ἀέ- 
“ ’ὔ - 

ρῶν δυσαρασίας, οὔτε τινὸς ἄλλης αἰτίας τοῖς γι- 
, ΄, ᾽ Ἁ “ΝᾺ "»,ὔ 

νομένοις λυμαινομένης. Οὐ μὴν οὐδὲ ἣ χαταδίχη 
τ - ,ὔ - ΓΟ ’ 

ἐνεπόδιζε τῇ εὐθηνίᾳ τῆς γῆς. Πρεσδύτερα γὰρ 
- ὅδε ἡ 8 , Ν᾽ Δ , 2 », Ὁ 

ταῦτα τῆς ἁμαρτίας δι’ ἣν χατεχρίθημεν, ἐν ἱδρῶτι 
"Ὁ , - “ , . ε τοῦ προσώπου ἡμῶν ἐσθίειν τὸν ἄρτον. 

γ , Α οὩ . 
Ἀλλὰ Καὶ ξύλον χάρπιμον, τηνι ποιοῦν χαρπὸν, 

οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος καὶ χαθ᾽ 
, 

ὁμοιότητα ἐπὶ τῆς γῆς. Ἐπὶ τούτῳ τῷ ῥήματι πᾶ- 
Ὁ , 

σαι μὲν λόχμαι χατετυκνηῦντο᾽ πάντα δὲ ἀνέτρεχε 
᾿ς »αρ)4κ4 , " ΕΞ Ἕ “, νΝ , 

οενορᾶ, τα τὲ προς μηλιστον υης διανίστασθα. 

“ 9' Ζ ᾿ [δ Α , Υ πεφυκότα, ἐλάται χαὶ χέδρο! καὶ χυπάρισσοι καὶ 
θόμνοι εὐθὺς ἦσαν ἀμφίχομοι 

- , ΝΑ 

πευχαι πᾶντες ος: 

- ᾿ ΑἿ , “ 

χαὶ δασεῖς" χαὶ τὰ στεφανωμστιχὰ λεγόμενα τῶν 
- ᾿ » ᾿ ν , ΛῪ. 

φυτῶν, α' τε τα ψρ οί χαὶ μυρσῶσι χαὶι οαῶναις 

-ω , “ἃ 
πάντα ἐν μιᾷ χαιροῦ ῥοπῇ, οὖχ ὄντα πρότερον ὑπὲρ 

3 Ἀ - Α -Ὡ Ὕ , 

τῆς γῆς» εἰς τὸ εἶναι ὅ παρῆλθε, μετὰ τῆς οἴχειας 
5 , Α Ν -» 

ἡ ἕχαστον ἰδιότητος, ἐναργεστάταις μὲν διαφοραῖς 
᾿ ξωᾷς δ ΄’' Ξ 5. , δ δὲ .᾿ “«- 

τξρο γενῶν γχῶριζόμενα, οιχειῷ ξ εχ 

᾿ 
Ὁ ὅτι τὸ 

κυ 

ὸ 

ἀπὸ τῶν ἕτ 

τὸν γνωριζόμενον γαραχτῆρι. Πλήν γε 
ΓΝ -- τ ᾿ “- ΄ 

δόδον τότε ἄνευ ἀχάνθης ἦν, ὕστερον δὲ τῷ χάλλει 

τι 11] π6515. Ῥοβέςαιδτη Θπῖπὶ Ἰοαιμι5. οϑὲ ΒΑΒΙΠ1ι5. ἐς 

1115 ἀνθ ουῖθιιβ, βίατιπη Ἰοφαϊίιν 6 Ῥ] ΠΕ15 ΘΟΓΟΠΆΓΊΙ5, 

4αάτιτη Ῥ]ογοπι6 ἔεγ σταριπΐ Ππτη]. ἈΠ γον Γὰ5 

γ τη 1Ππ4, τὰ ταπεινά, ἃ ὙΘΙΘΙΡῚ ἱπίονρσοῖο ἀσηϊ πὴ 
ΠπΟη {τ͵556. 

8 Πος. 5οχίτιβ παρῆλθον. ἘΔ οὐσ 41115 Νῖ55. πα- 

οἶλθε. Βεσ. ἰεγια8 εἰς τὸ εἶναι παρήχθη. ϑΓαϊπι 61] 

οαπι {γἸθ 15 ἀπὶ {παίπιον Νῖ55, χαριζόμενοι. ἈΘΟῚ ρυ]- 

Πγ115, Φαϊηἴ5. εἴ οοΐαγιιβ οαπὶ (010. βθοιπᾶο χαριζό- 

ΜῈΝ 

ἃ ὅτι τὸ ῥόδον. ϑοααπειβ. 658 Βαϑη]ατὴ. ΑἸ ΓΟβῖιις 

110.. 3 ἴῃ Ηοχαῦζιῃ., οὰρ. 11. [46πὸ ἀοσοῖ Αἀρτιβίϊπιτις 

4ὰοάας ΠΡ, 1 ἀε δμοϑὶ οοπίγα ΔΜ πο εθος σὰρ. 13. 

ϑε4 ροβίθα, αὐ ποίδξ Τλσειιβ, Ὁ. 3 46 (οποβὶ δὰ 

Ἰππτογαπη, οαΡ. 18, 5οη το π18 πὶ τηπιζαντ. 



ΙΝ ΗΠΕΧΛΕΜΕΚΟΝ ΗΟΜΠ,. Υ. ρ9 

τοῦ ἄνθους ἣ ἄχανθα παρεζεύχθη, ἵνα τῷ τερπνῷ νΕΙῸ ἢου]8 Ρυ ον πιά τηὶ ἔτ} βρῖπα δα )αποία., αἱ 

τῆς ἀπολαύσεως ἐγγύθεν ἔχωμεν παραχειμένην τὴν {ττιοη]δ8 νοι ρ Δ} (ονεῖ ἀο ον σομ ρατι5, ἀππτὴ γὸ- 

λύπην, μεμνημένοι τῆς ἁμαρτίας, δι’ ἣν ἀκάνθας Θογάδνοπηιιν ρθοοδῃ], οὔ}ιι5. οατιθ8 Δ ΠΟΟ ἀατηπαία 

χαὶ τριδόλους ἡμῖν ἀνατέλλειν κατεδικάσθη ἣ γῆ. ἰδιΡὰ ο51, τι ΠΟΡῚ5 5Ρ1Π85 ῬΓΟ ουΡοῦ ἀἴαιιθ ἐρΊ  ι}]05. ὅεη.3. 18. 

Ἀλλὰ προσετάχθη, φησὶ, Ξύλον χάρπιμον, ποιοῦν 8564, ᾿Ἱπαυϊπηΐ, 7πι55ἃ 65 ἴθυρὰ ργυοάποονο Ζίρητηι 

χαρπὸν ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὖ-ὀἠ ποι δνιιηι, [αοῖοτι5 Πτεοίτιην 5106. {ΘΥΓΩΠΙ, Οἵ} 115 

τῷ, ἐχδοῦναι ἣ γὴ πολλὰ δὲ τῶν δένδρων δρῶ- ὠ56ΠΊ61ι 671|5 511 {τι ἴρ50} Εἴ ἰαηθη ΠΟΙ] Γ65. ἃ1"- 

μεν οὔτε καρποῖς οὔτε " σπέρματι χεχρημένα. Τί Β ΒΟΡΕΒ ΘΟΡΠΙ Πλ115, ΠΘΩ 16 ἔα ΕΠ Ρτι5, ΠΟ] Π16. 5611 η]-- 
- "τῶ “ ἌΦας Ἴ . - 5 -- ᾿ 

οὖν ἐροῦμεν; Ὅτι τὰ τιμιώτερα τῇ φύσει προη- Ῥιι5 ργφάϊιαβ. Οὐ] οὐθῸ ἀἸοτα δαπι5 Οιοΐ ΡῸ5 

γουυένης τῆς υνήμιης τετύχηχεν᾽ ἔπειτα. ὅτι ἄχρι- {π| παῖιγα Ὀγοβίδηϊ 5. ὈΥΙΠΠΔΡΙἃ ΠΠΘΠΠΟΠΘ ἀι- 

» 

βῶς θεωροῦντι καὶ πάντα φανήσεται ἢ σπέρματι Ββηδία 5ιπ| : ἀοϊπάο, «ποά δοσιραΐθ οοηβ146- 
» 

χεχρημένα, ἢ τὰ ἰσοδυναμοῦντα τοῖς σπέρμασιν γαπὶϊ σομϑία Ὁ ἃτπξ ΟΠ ἃ 5616 θυ γθ,. αὐ νη 

ἔχοντα. Αἴγειροι γὰρ, καὶ ἰτέαι, καὶ πτελέαι, καὶ “υαπηδπη βθηλ  ΠἸθ115 ἐπ ]6 πὰ ΠάΡ ΓΘ. Νὰ Ρο- 

λεῦχαι, καὶ ὅσα τοιαῦτα, καρπὸν μὲν οὐδένα δοχεῖ ΡῸΠ πῖργδθ, 58 1065... ὉΠΠ}1, 4} ῬΟΡ᾿Π]Ι, δὲ ἅ1}18 

φέρειν ἐχ τοῦ προδήλου, σπέρμα δὲ ἕκαστον τού. δ] 5646 Ππὲ φΌΠΟΥΪ5, (ππιοι «ἀ] θη πα] 1} ἃρΟΥΘ 

τῶν ἔχον ἀχριδῶς ἄν τις ἐξετάζων “ ἐξεύροι. Ὁ Δἰου το ν θην: προ [Δ ΠΊΘῊ 51 4115 ἀΠΠσθητον δχ-- 

γὰρ ὑποκείμενος τῷ φύλλῳ χόκχος, ὃν μισχόν τι- Ροπάοιϊξ, 5 πρυ]ὰ5 ἰδίαϑ ΡΌΟΓ 65. 566 Π Πα ΡΘΡῸ 

νες τῶν περὶ τὰς ὀνοματοποιίας ἐσχολαχότων προσ- ΘΟΙ ΡΟΥΘ Ε. ἘΠΊ ΠΏγ Θ’Ὸ Θ ΔΠΙΙΠῚ {Ππιὰ «αοά [Ὁ]1Ὸ 

αγορεύουσι, τοῦτο σπέρματος ἔχει δύναμιν. Ὅσα 50] Θοἴτι πη δϑῖ., {πο πι6. ΠΟΙ Πα} 1ῃ ΠΟΡΉΪΠΙΡ 5 

“ γὰρ ἀπὸ χλάδων γίνεσθαι πέφυχεν, ἐντεῦθεν ὡς ΘΟΠἤΠΠσθη 5 ΟΡ υ ἃ Πανδηΐο5., τη Ἴβοϊιοτι ΔΡΡ6]-- “ηρολοηο- 

τὰ πολλὰ προδάλλει τὰς ῥίζας. Τάχα δὲ σπέρ- ἰᾶπὲ, Υἱμὴ ΒΘ Πἶ5. αἴθ νἱρεπίοπη ΟΒΕΙπθῖ. Οτιθο-- ἐρ δι βυβῖες 

ματος ἐπέχουσι λόγον καὶ αἱ τῶν ῥιζῶν ἀποφύσεις, α ΟἸΠΠΓ(ι6 ΘΠΪπι ἃ ΓΔ Π115 5016ΠῈ ΟΥἹἹ, ἱπά6 πὸ ΡΠπῸ]- Ὡ 

ἃς παρασπῶντες οἱ “ φυτοχόμοι τὸ γένος αὔξουσι. 1ηϊΠῈ γδάϊοος δα ππη|. Ἐουἕαϑ515 αι 56] 1Π15 

Πρότερον μέντοι, ὥσπερ ἔφαμεν, μνήμης ἠξιώθη ΓΑΈΟΠΘΙΙ ᾿αθθηΐ, οἱ ᾿ρϑὶ 4πὶ ὁχ υδάϊοιριιθ. ραΠΠπι-- 

τὰ συνεχτιχώτερα τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅσα ἔμελλε Ια πὶ 5 ΡΟ. : {π|᾿ὸ5 ἀπιπι ἀνε! πηι θ᾿] απ αυιιηι οὐ το-- 

τοῖς οἰκείοις χαρποῖς τὸν ἄνθρωπον δεξιούμενα, ΤΕ5; ΒΘ Ώ1Ι5 ΕΔΙΕΠΠ μ] Ὁ] ΠΡ] 1οαπτ. Ῥυῖτι5. [ΠΏ ἘΠῚ 

ἄφθονον αὐτῷ παρασχευάζειν τὴν δίαιταν ᾿ἄμ-ὀ ΑἸΧΙΠ.ΕΒ, 685 ΔΡΌΟΓΡῸ5. τηϑηηογαίϑ διπξ 7 {τι Πο- 

πελος μὲν οἶνον γεννῶσα εὐφραίνειν μέλλοντα χαρ- 581 γα ὨᾺ Ο]5 ΘΟ δον αηΐ, Πι Θ116 ῬΓΟΡΙΙ5 

δίαν ἀνθρώπου: ἐλαία δὲ καρπὸν παρεχομένη ἵλα- (γαῖ θιι5 ποιαϊπθπι ἀοπαηΐοθϑ, Ππσα]! θη τι} 1}}1 νἹ-- 

ρύνειν δυνάμενον πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ. Πόσα συνέ- εἴπη οὐαπξ βυρροάιϊίδιίαγο : ψΊΠ5 συμ θην σΘη6Γἃ- 

τρεχε χατὰ ταὐτὸν ἠπειγμένως ὑπὸ τὴς φύσεως ἴπτὰ Ὑἱπῖιπι, {τ|0 ΘΓ ἂΐ 601 ΠΟΙΏ]Π]5 Ἰ Πποαππιτη : 

παραγόμενα:; Ἢ ῥίζα τῆς ἀμπέλου: τὰ χλήματα Οἶδα γ61Ὸ οιαη 4π| να] πιπὶ [ἢ ΟἶθῸ ΘΧΒΠ]ΑγαΡῈ ρΡο- 

ἐν κύχλῳ εὐθαλῇ χαὶ μεγάλα ὑπὲρ γῆς χεχυμένα- υ [65 (νπούπιηι ἁΠαΐπιγα. Οτιοῦ [65 ἘΠ ΠΊΘΡ [ΠῚ {ΠΠ111Ὲ 

ὃ βλαστὸς, οἱ ἕλικες, ὃ ὄμφαξ, ἦ οἵ βότρυες. Ἀρ- ΦΟΠΟΌΓΓΘΡ ΕΠ; Ρτοάτιοία ἃ παῖινα ἢ ἈδαΙχ Ὑ]Π|5, ἴλας 

χεῖ σου τῇ ὄψει καὶ ἄμπελος συνετῶς δραθεῖσα ῬΑΙ μη 65 οὐ] σα] Πη} νἱ ϑοθηΐθ5, γα] θατιθ 5106} 

ὑπόυνησίν σοι τῆς φύσεως ἐμποιῆσαι. Μέμνησαι [ΘΥΓΑΠῚ Αἰ {π5]. ΘΘυ ΘΠ, Οἰαν οι 80... τινὰ ΔΟΈΡΡα, 

Ὑὰρ δηλονότι τῆς τοῦ Κυρίου εἰχόνος, ὅτι ἄμπε- ΓΆΟΘΙΗΪΙ. Ὑ τοὶ 5] {π|5. ΟΟΈ}15 αἰ θηΐθ φΟΠΒΡΟΧΟΙΪ5, 

λον ἑαυτὸν λέγει, χαὶ τὸν Πατέρα τὸν’ γεωργὸν; γε] Ἰρϑᾶ ἰθέσατιο 84 ΠΈΣΕ ἈΠΕΤΠΟΊΔΟΙΝ Γενοσαΐ. συ, 

χαὶ τοὺς χαθ᾽ ἕνα ἡμῶν διὰ τῆς πίστεως 8 ἐμ.-- ΜΘαπΙΒΙ. ΘΏ1ΠΔ Τ)ΟΠΉΠΠΙ δἰ ΠΉΠΠππ ἀἸπο πα, 41ἃ 56 γραη. τ. 

πεφυτευμένους τὴ ἘἘχχλησίᾳ χλήματα προσηγό- Ἰρδμπ ὙΠ ΕΤΩ, ΕἘΡΑΒΌΙη ἈΡΤΊΟΟα πα πτιποτιραΐ : το: ι --Ἔ. 

ρευσε" χαὶ προσχαλεῖται ἡμᾶς εἰς πολυχαρπίαν, Ἰΐθηη δἰ πρῖι]ο5 ΕΟ 6βῖδο ρον Πάθτη 1Π50Γ 105, ῬΑ] Π]]1ἴ65 

ἵνα μὴ ἀχρηστίαν χαταγνωσθέντες τῷ πυρὶ πα- ἈΡΡΘΙ]ανῈ ; αἴχτιο ἃ ττ! ππ| ἔγτιοίτιπι ἃ ΓΘ ΓΘ Πα τη) 

ραδοθῶμεν: χαὶ οὐ παύεται πανταχοῦ τὰς ἢ ψυ- την] αΐ Πο5.5 Π6 1Ππι{Π|1{8 {158 ἀδηη ΠΔ 1, 5:1 ΓΔ ΔΤΉΙ: 

χὰς τῶν ἀνθρώπων ταῖς ἀμπέλοις ἐξομοιῶν. Ἂμ- προ οδδϑᾶϊ ΠΟΙΏΪΠΙΙΠῚ ΔΠΪΠΊ85 ἘΡΙ116 ὙΠ 115 οοπη- 

» 601)». βοοιπᾶιπβ οὔτε σπέρμασι. ΑἸΙΦααηΐο ροβὲ (Ο]}. βοοιπάτϑ συνέτρεχε κατὰ ταὐτὸν τὸν καιρόν, 

1άοπι (οἴοχ οὐπῃ ἤδς5. βοχίο ἢ σπέρμασι χεχρ. Γ Οααίπον Μ885. οἱ βότρυες. ἘΦΤΕῚ σαπὶ ἀπὸ ἃ]. αἱ- 

ς 85. ἄυο ἐξευρίσκοι. Α111 ἄπο εὕροι. ἴετο Μ8. βότρυς. 

ἃ Τὰ βάτο Β451}. οἴτπὶ οοἴο ΝΜῖ55. 6 Πιοβγῖβ ῬΥεοΐου 8 (οάϊοοβ αἰ ψαοῦ ἐμιφυτευομιένους. Μοχ ΘΔ προχα- 
ΒοΩ]. Ἑάτο Ῥατὶβ. ὅσα δὲ ἀπό. λεῖται : αὖ εχ Νβ5. προσκαλεῖται. “ 

 Ἑατιο 4511. σαπὶ (Ομ θοῦ, δΕ σαπη τ} 15 4115 μ (οαϊοοβ ἴγε58 ψυχὰς ἡμιῶν τῶν ἀνθο. 

Μ85. φυτοχόμοι, ἘπΊ1ο Ῥανὶβ, φυτηχόμιοι, χη], ΠηΐΡα 



- 

0, 5. ΒΛΑΘΡΙΙ ΘΟΈΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

Εεαὶ, Υὴ τ: τε ιβεαῃεν 7ΤΊπθα παπιητιθ., ἰμάι:, μαρία 65ι αϊϊοοίο Ἐ πελὼν γὰρ ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ, φησὶν, ἐν 
λ7]αι.. 

ἐκ: 

Αὐὸτ Ρτο- 

χιπλὶ, 

ν οἹ ἐτεςΣ 

"ἐπὶ οοτπῖι, ἐπι ἴοοο ρἱπριὶ. Ἐὺ, ἢ ἴπιθατη ρμίατιίαυϊ, Θὲ 

56ρθηι εἰτοτιπια θα. ΑὉΪ Πα 5 ΠΠὰ Πᾶ5 ᾿Ϊαπ6 νυἱ- 

ΠΟΔΠῚ ἋἸοἰτ, 415 5606, ΠΙΔΠἰΔΓΟΥΊΠΗῚ 501}16 6} {πο ]ὰ 

. οἵ ΔΠΗΡΘΙΟΥΙΠΠῚ οὐτϑίοα εἰσοιπηήθαϊ. Ζηηπηιοὶ 

Θπΐην ἀτιϑοῖιις 1) οπιϊηὶ ἔτι οἰτοτεῖττι, {{τηι Θτιξπεγι Θιέτ)ι. 

. Ῥοϊηθ. ϑἕαπ, σΟΠΒΠ {15 ἴῃ Ἐπ οοΙοϑία ῬΥΪΠΏΠΠῚ 

ΔΡΟΒ[0115, ϑθοιηο ΡΡΟρΡ ΙΘΓ15, τοΡ0. ἀοΙΟΥΊΡιι5, 

4451 γ}1ὰ ΠΟΡῚ5. θῇ χῖς. ΑἸ πι6 ἈΠ ΠΟΤ Π. ἃς 
᾿θαῖου ΠῚ ὙἹΡΟΓῚΠῚ ΘΧΘΠΊΡ]15. 1Π 5110] 1π|6 ΘυΘχ 

ΠΟ Π] ΠΊΘΠΐ6Ι, ΠΘΟ ΘΔ ΠῚ ῬΓΟΒΙΟΡΠΙ 1111, ἃ} 

σΟΠΟμ] αι Ιοη6 αἸρ ΠΔ ΠῚ) 6556 5101ἴ. Ὑ 11 τι θ πη ΠῸΒ 

ΟΠαν [115 ΔπρΙΟΧ θτι5. οθῖι αι  τισάάαμ οἱαν!ο 15 ἡ 
ῬΙΟΧΊΠΠΠῚ ΠΟΒἐΓΠΠῚ ΠΟΙ ]ΘΟΙ, ἃ 0 [ἢ 0515 δοίζαῖϊο- 

5066, {0 751] ΤΠ ΘΓ] ΘΠ’ 5111} ΨΘΙΒ115 ΘΟ ΘΠ ΘΠ 65, 

᾿ηϑ5[81᾽ ΨΊἸΠΘΑΓΊΠῚ (π᾿ Ὰ ΓΠ]Ή 181} ΡΟ Θ5 ΘΟ ΠΟΘ Πθη- 

{1π|Π} ΠΟΘΠΊΘΙΙΡ505 ΓΘΙῚΠῚ Δ} 1551 Δ} γΘΡΠΟΙΡτ5 

Δάφαιθηητ5. Οὐπ δὲ ἃ ΠΟΡῚ5 ΘΧροβοῖῖ, τὲ ἀπ Π 

ἀοΙΟαΠΠλ11, 5115 Π ΘΔ η}115. ΤΠ ΟΠ] ἀπ 6} ἈΠ Π18, 

Οἵα Πλτ1Π 6] οἰ1}15 {πιὸ ΟΡ ΠΠΡῖ115 ΠΟΘΕ}15 511Π} ΟΠΘΙ], 

56. Ἰρϑᾶγη δχαῖ. ΟἸα ΠΟ. ὉΠῚ {|| ΘΔ ΠΟΙ ἃΠ10- 
ΓΘ}. Δ1Π 511 ΟΥσὰ ΑἸ γ 115. σι πππὴ ἀἰδροϑβαξ, 

Δπ| 41] Π]56Γ85. ἢ τι} 115 Θ]ΌΡΙΟΪ6. ΠΙΡΙἸπΘ πὶ οοη-- 
ΒΡ ΘΠ ἀπ οἱ ἈΒρον ΠΆΠ] θη ατιχ1ΐ, 15 γ 61} «6 Όβϑιιβ 

οϑί, δ. ἴθυγο πο [ΘΟ ΠΟ Π15. ̓ π8η1 Ροπάθνο οχ- 

Οἴ1550, ΓΟΘΡΙΡανῖ. Ορογίοθι δπιθι ϑϑοιιπά τη ΡΓῸ- 

ΨΘΡΒῚ] 56 Π ΘΠ Π1ΔΠ1, τ ΠΟΙΠΙΘ 511 ν Θϑοδηλτι5, μος 6ϑῖ, 

Ὠ}] 116 Ἰδοία πίον ἀθσαπητ5. ΠΘΊΠ6. 40 ΘΧΊθΠΙ5 
ΔΙΟΙΡΘΠ, 11)" Ἰτι 6, 566} δ᾽ τητι5 [ΡΟ π]Ο5], ὙΘΡΌΠτι6 

ἉΘΤΊΟΟἾΪδ ΒΡΘΟΙ ΠΏ] Πἃ ΟΡΘΙΊΙΠῚ ἈΘΘΘΥ ΘΠ.115. Τιι γΘΙῸ 

εϑἱοιε οἷἶυα {πποἰἰξογα εἷ5 ἐπὶ ἄόπιο 1) οὶ, πιθο τιηη-- 

4αδτη 506 ἀοπιι 6015, 566 ΒΘΠΡΟΡ ἴῃ ἴθ ἴρ80 Πα- 

Πυ»δὰ5 Πουϊἄδηη 54] [6 1 ΡῸΡ {θη}. 516. ΘὨΪΠ Πτι]τι5 

ΡΟ] αηΐο ῬΟΡ Θ τιἃ ΠῚ} 1] [ἃ [Π1} 115. 65. ὙἹ ΠΑ Π α 6] ; ἃ 6 

6]5. [δουηηξαΐθιη., ὩοΠλ τ] ΓΘ, δ᾽ ἘΠΡΘΥΥΪΠΊΔΠῚ 

ΟΠΊΠΪ [ΘΠ ΡΟΥΘ ἰΔΡΟΊΑΓΘ ΘΙΘΟΠΊΟΒΥ ΠᾺΠῚ. 

γονὴ δὰ ΡΠ οἰ οϑαβ. Οὐ Ἰ ΠᾺΠΟΠ65. ρου π||- 
Γοπὰ5. γθάθαιητιβ. τοὶ ἴππο ΔΡΌΟΓΙΙΠῚ σΘΠΘΡἃ 

ΘΙΊΘΥ56 6, ἃΠ1ἃὰ σα! ἀθη προ Γα, 4}1ἃὰ νΘΡῸ οοπ- 
ΕΓ 6 Π 415 θοῦ 5 Ιἀοποα, προο αὐ [ΡΥ] σαπάδς παγο5 

ἀρέα, 11 δά ογθιη ΠΟ ποῖὴ “6ϑπαία ! Τη Πΐ5 σπιν- 

5115 νΡΊὰ δῖ ῬΔΡΓΠΠΠΠῚ ΤΠ] ΠἸ5Ο Ὁ] 5016 ΡΟΣ 5 415- 

ῬΟΒΙΠΟ : 51 ΠΡ ΠΑΥ ΤΙ Π ἀἰι ΘΠ ΔΙ ΟΥτΠ ΡΡΟΡΙοία5 
Υἱχ ᾿ΠνΘΉΪ ΠΕΡ; Θὲ ΘΑΡΠῚ {1128 αἰ γ ου5] ΤΟ ΠΟΥ 5 βιηΐ, 

ἰ ἾΒερ. βοχίιι ἀνθρωπίνας δυνάμεις ψυχὰς δηλονότι 

᾿ξ γεῖ. 

κ παρεμθο). εἴ τ γραία, ἤηιπιίιοι ἀρ 9.6 έιι5 1)0-- 

γεϊσιῖ ἐπ οἰγν οἴ {{πηι67ι{{πι771 Θτε7γι. 

τς ἀνδρῶν ἀοοβῦ ἴῃ οα5 οἵ ἴῃ πα} {15 Νῖ55. : 5οᾶ 

εἰκία 

χέρατι, ἐν τόπῳ πίονι. δὶ, ̓ Αμπελῶνα ἐφύτευσα, 
᾿ “ῇ , 2 

χαὶ περιέθηχα φραγμόν. Τὰς ᾿ ἀνθρωπίνας ψυχὰς 

δηλονότι λέγει τὸν ἀμπελῶνα, αἷς φραγμὸν πε- 

ριέθηχε τὴν ἐχ τῶν προσταγμάτων ἀσφάλειαν, 

χαὶ τὴν φυλαχὴν τῶν ἀγγέλων. ἢ Παρεμόαλεῖ γὰρ 
γ΄ - ,ὔ 

ἄγγελος Κυρίου χύχλῳ τῶν φοδουμένων αὐτόν. 

Ἔπειτα χαὶ οἷονεὶ χάραχας ἣμῖν παραχατέπηξε 
, - , -“ 9 

θέμενος ἐν τῇ ᾿Εκχλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύ- 

τερον προφήτας, τρίτον διδασχάλους. Καὶ τοῖς 

τῶν παλαιῶν καὶ μαχαρίων ' ἀνδρῶν ὑποδείγμασιν 
ΕῚ εἵ ς Ὁ "ἢ - 

εἰς ὕψος ἡμῶν ἀνάγων τὰ φρονήματα, οὐχ ἀφῆχεν 
Ἅ -ὉὉ -»" ΨῬ ΄ 

ἐῤδιμας να χαμαὶ, χαὶϊτοῦ πατεῖσθαι ἄξια. Βούλε-: 

ται δὲ ἡμᾶς καὶ οἱονεὶ ἕλιξί τισι ταῖς περιπλοκαῖς 
“ΠΟ ΛΙ͂- -" ἢ ΠΡ Θ, Ὰ 

τῆς ἀγάπης τῶν πλησίον ἀντέχεσθαι, καὶ ἐπα- 
, " “ πὰ οἱ " κὰν ᾿ Ἁ 

ναπαύεσθαι αὐτοῖς, ἵν᾽ ἀεὶ πρὸς τὸ ἄνω τὴν δρμὴν 

ἔχοντες, οἷόν τινες ἀναδενδράδες ταῖς χορυφαῖς 
ξ ΟΥ̓͂Σ ’ ϊ- Ἂ » 4Ἃ - 

τῶν ὀψηλοτάτων ἑαυτοὺς παρισάζωμεν. ἥ᾽ ᾿Απαιτεῖ 
ον, ΄. δὲ ἡυᾶς καὶ τὸ χαταδέχεσθαι σχαπτομένους. ᾿ἸΑπο- 

σχάπτεται δὲ Ψυχὴ ἐν τῇ ἀποθέσει τῶν τοῦ χό- 
-“ Ἂ , “ς΄ ὦ .» 4. τὰ 

σμου μεριμνῶν, αἵ βάρος εἰσὶ ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 
, ,ὔ 

“Ὥστε ὃ τὴν σαρχίνην ἀγάπην ἀποθέμενος, χαὶ 
᾿ " } ,ὔ -ν 2 Ἄ Α Α δ ΕΖ, 

τὴν τθΩ6 τα χρήματα ΦΠΑΥΟΡ τὴν Ν το ουσ- 

“- 

τῆνον ον ὦ τοῦτο πεθηδῶ, χὰ ἀπόπτυστον καὶ 

Πα ὅπου Ἐπ ἘΕΙΚΊΉΝΕΣ τὸ μάταιον Ἐπ τοῦ 
γηΐνου φρονή ψατος. Δεῖ δὲ, χατὰ τὸν λόγον τῆς 

- 7 Ν 

παροιμίας; μηδὲ ὑλομανεῖν, ΤθυτΕΡα νὴ ἐπι- 

δειχτιχῶς πολιτεύεσθαι, μηδὲ τὸν παρὰ τῶν ἔξω- 

θεν ἔπαινον " θηρᾶ ἀρῶν ἀλλ᾽ ἔγχαρπον εἶναι, τῷ 
᾿Ὶ - 

ἀληθινῷ γεωργῷ τὴν ἐπίδειξιν τῶν ἔργων τα- 
. Α 

μιευόμενον. Σὺ δὲ χαὶ Ὃς ἐλαία χκατάχαρπος ἔσο 
ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, μηδέποτε γυμνούμενος τῆς 
ἐλπίδος, ἀλλ᾽ ἀεὶ θάλλουσαν ἔχων ἔξβι σεαυτὸν τὴν 

διὰ πίστεως σωτηρίαν. Οὕτω γὰρ τὸ ἀειθαλὲς 

τοῦ φυτοῦ μιμήσῃ, χαὶ τὸ πολύξαρσον δὲ αὐτοῦ 

ζηλώσεις, ἄφθονον τὴν ἐλεημοσύνην ἐν παντὶ χαι- 

ρῷ οὐ ϑἰκλβ, ον, 
““ ᾿ ράχες; “ 

Ἀλλ᾽ ἐπανέλθωμεν πρὸς τὴν ἔρευναν τῶν τεχνι- 
οὡ ΄ ο-Ὸ-Ὁ 

χῶν διατάξεων. Πόσα τότε γένη φυτῶν ἐπανέδραμε, 
τὰ μὲν ἔγχαρπα, τὰ δὲ ἐρέψιμα, ἄλλα πρὸς ναυ- Ξ γπα, τ ξΞ ἐρενιμα, προς νᾶυ 

- , 

πηγίαν ἐπιτήδεια, ἄλλα πρὸς καῦσιν: Ἔν τούτοις 

πάλιν ποιχίλη μὲν ἐν ἑκάστῳ δένδρῳ ἣ τῶν 
-- τ Ψ. ᾿ ᾿ 

μερῶν αὐτοῦ διαχόσμησις, δυσέφιχτος δὲ χαὶ ἣ 
Ξεεύρεσις τῆς ἐκύστου δια ΤΌΣ ἐξεύρεσις τῆς ἑκάστου ἰδιότητος, χαὶ ἣ θεωρία τῆς 
πρὸς ἕχαστον τῶν ἑτερογενῶν διαφορᾶς. Πῶς τὰ 

Ἰερίεαν ἴῃ ΒΟσῊ5. [ογεο οἱ βοχίο. Ῥαπΐο ροϑὲ οάοχ 
Οὐμθοῖ. οπὰ ΒΡ. οοἴαγο ἐῤῥιμμένους, πα ]6. 

ἃ Ἄρρ. βοχίιβ ἀπαιτεῖται. 

»..0}}5. Ξεσαπά τι5 ἔπαινον θηράσαι. 

δου νυσοον ἐν οὐσυσιορημοινκδη» "νου φυσι ψυσιουυνειυσο δ πιρδολβ απ βαναν» 4.» 5.5 πε ὑφόυνιτον 

ΐ 

" 



ΙΝ ΠΕΧΛΕΈΜΕΒΟΝ ΠΟΜΠ. Υ. οὗ 

τ , Α Ἅ 5Φ μὲν αὐτῶν βαθύῤῥιζα, τὰ δὲ ἀχρόῤῥιζα " χαὶ τὰ 
μὲν ὀρθοφυὴ καὶ μονοστέλεχα, τὰ δὲ χαμαίζηλα 

ΝῚ - 
χαὶ εὐθὺς ἀπὸ τῆς ῥίζης εἰς πολλὰς ἐχφύσεις 

διηρημένα. Πῶς ὅσων “ μὲν οἱ χλάδοι προμήχεις 

ἐπὶ πολὺ τοῦ ἀέρος ἐκτεταμένοι, τούτων χαὶ αἱ 
δίζαι βαθεῖαι, ἐπὶ πλεῖστον ἐν χύκλῳ διανεμόμεναι; 
οἷον θεμελίους τινὰς ἀναλογοῦντας τῷ βάρει τῶν 
᾿ « ,ὔ Ὁ , ’, Ὁ Ὁ 

ἄνωθεν ὑποτιθείσης τῆς φύσεως. Πόσαι τῶν φλοιῶν 
ς ᾿ , " ᾿ ἢ , “ -“ αἱ διαφοραί; Τὰ μὲν γὰρ λειόφλοια τῶν φυτῶν, 
ν μον «ΡΥ Ν Α ᾿ ᾿ "ὦ 

τὰ δὲ ῥηξίφλοια - χαὶ τὰ μὲν μονόλοπα αὐτῶν; 

τὰ δὲ πολύπτυχα. Ὃ δὲ θαυμαστὸν, ὅτι καὶ τῆς 

ἀνθρωπίνης νεότητος χαὶ τοῦ γήρως εὕροις ἂν 

χαὶ ἐν τοῖς φυτοῖς παραπλήσια τὰ συμπτώματα. 

Τοῖς μὲν γὰρ νέοις καὶ εὐθαλέσιν ὃ φλοιὸς  περι- 
“ - Ν ν᾿ « ὦ τέταται " τοῖς δὲ γηράσχουσιν οἷον ῥυσσοῦται χαὶ 

τι ἈΕ, Χ δ Χ ', ΕῚ ᾽ ἐχτραχύνεται. Καὶ τὰ μὲν χοπέντα ἐπιόδλαστάνει " 
,“ ᾿ἱ , Ὁ )ὼ [ Αὶ “ λ 

τὰ δὲ μένει ἀδιάδοχα, ὥσπερ τινὰ θάνατον τὴν 
Ἁ ΄- ὔ Ἀν Υ̓ 7 

τομὴν ὑπομείναντα. Ἤδη δέ τινες τετηρήχασιν 

ἐχτεμνομένας ἢ χαὶ ἐπικαιομένας τὰς πίτυς εἷς 

δρυμῶνας μεθίστασθαι. Τινὰ δὲ χαὶ τὴν ἐκ 
φύσεως χαχίαν ἐπιμελείαις γεωργῶν θεράπευόμενα 

ἔγνωμεν " οἷον τὰς ὀξείας ῥοιὰς, χαὶ τῶν ἀμυ- 

γδαλῶν τὰς πικροτέρας, ὅταν “ διατρηθεῖσαι τὸ 
Ὁ “}ὔ - 

πρὸς τῇ ῥίζη στέλεχος σφῆνα πεύχης λιπαρὸν 
-Ὁ - ͵ ,, ΄7ὔ ,ὔ 5 

τῆς ἐντεριώνης μέσης διελαθέντα δέξωνται, εἷς 

εὐχρηστίαν μεταδάλλουσι τότε τοῦ χυμοῦ τὴν 
᾿ Υ, " ᾿ 
δυσχέρειαν. Μηδεὶς οὖν ἐν χκαχίᾳ διάγων, ἑαυτὸν 

ἀπογινωσχέτω, εἰδὼς ὅτι ἃ γεωργία μὲν τὰς τῶν 
φυτῶν ποιότητας μεταύθάλλει, ἣ δὲ χατ᾽ ἀρετὴν 
ΩΣ τ ᾽ὔ “Ὁ 

τῆς ψυχῆς ἐπιμέλεια, δυνατή ἐστι παντοδαπῶν 
536 , 3 φ « ἊΝ λ Ἁ ἀῤῥωστημάτων ἐπικρατῆσαι. Ἢ δὲ περὶ τὰς 

καρπογονίας διαφορὰ τῶν χαρπίμων φυτῶν το- 

σαύτη, ὅσην οὐδ᾽ ἂν ἐπελθεῖν τις δυνηθείη τῷ 
, Α , » 

λόγῳ. Οὐ γὰρ μόνον ἐν τοῖς ἑτερογενέσιν αἱ 

διαφοραὶ τῶν χαρπῶν, ἄλλ᾽ ἤδη, χαὶ ἐν " αὐτῷ 
- ὙΝ δῶ Η ᾿ 7 ΠῚ ᾿ 

τῷ εἴδει τοῦ δένδρου πολὺ τὸ διάφορον - ὅπουγε 
ε λ χλλ τ δι “Ὁ  ΄ὦ {5547 
χαὶ ἄλλος μὲν χαραχτὴρ τοῦ χαρποῦ τῶν ἀῤῥένων, 

“ ὯᾺ - Ὁ Ν - ου Ν 

ἄλλος δὲ τῶν θηλειῶν, παρὰ τῶν φυτουργῶν δια- 
’ 2 κέχριται, οἵ γε χαὶ τοὺς φοίνικας εἰς ἄῤῥενας χαὶ 

ΙΑ τ 

θηλείας διστῶσι. Καὶ ἴδοις ἄν ποτε τὴν παρ᾽ 
ὦ .-εὦ ΡῚ 7 - 

αὐτῶν ὀνομαζομένην θήλειαν, χαθιεῖσαν τοὺς 
Ν Σ ΕἸ .- ᾿ Φ τ 

χλάδους, οἷον ὀργῶσαν, χαὶ τῆς συμπλοχῆς 
-Ἕ , τὦω ᾿». Ἀ το 

ἐφιεμένην τοῦ ἄῤῥενος, τοὺς δὲ θεραπευτὰς τῶν 

“. 11ὰ 4αδίαπον Νῖ55. Πεοϑῦ μέν ἴῃ 6115 οἱ ἴπ (0}}. 

βοοιηᾶο. 

ἃ Πΐὰ 5οχ Νῖββ. ΕΔ παρατέταται, πο ἰΐα γθοῖο. 

ὁ ὅταν... . σφῆνα πεύχης εἰο. Ητππο Ἰοσαπη ραπο 
ΔΙΠΟΥ ΟΧΡ τα Ααθγοβῖιβ 10 8. ἴῃ Ηοχαΐμ. οᾶΡ. 18, 

πιῖπι. ὅ0 : “πιγϑααἰΐς σιιοζιιο, ἴπίαϊς, ἤθ6 ΘΌΠ 6 ΡῈ 

πιϑεϊσανὶ ζδγιμχίμ)" αϑνϊοοῖίςθ, τι δὰ ἀπιαγὶς εἰμῖοος 

Παπι ζριιοίιιδ, τι οἱ ϑν οὕ πὶ 67τι5 γααίοοπι αὐ νους, 

ΤΟΝ, 1- 

Η) 

ΔΊ 
Α 

ἀϊβονηθη νἱχ ἀπ νουταν, Οπομηοίο αἰϊδο αι-- 

Ῥογο5. ἴῃ ργο[ιπάτιη ἀραηΐ ΓΔ 1065, 1126 Θαϑ 6} 

Ιη 5: ρογῆοῖο μα θαηΐ, Πδ Γθοίδ ἀϑϑιιγρδηΐ, 5 [16 
ἀΠ15ΠΠ}}0685 ; 1160 ἀδρυ πη πίτιΡ Πιι 1, ἴα τι 5.8 {11} 

ἃ ῬΔΠΙΟ06 ἴῃ θ]1165 σαι 1065 ἀν Ἰ ἀπ πν. Οτιοτηο0 

4παΡιη. ΓΆΠῚΪ ῬΓΟΙΙχὶ δαηΐ, ἃς6 1Π ΔΘΡῸΠῚ γα] 46 

ΘΧΡα551, Παγτιπ δἰ Πγη ῬΓΟ τ Π186 51π| γ 1665 οἱ 1ὰ-- 

Ἐ|551η16 ἴπ ΟΡ Ῥθιὴ αἰβι ΡΠ τιΐοθ : ρου πη 6 48 851 ἔπη- 
ἀατηθηΐα αιεάδπη οποῦὶ ᾿τπηροπάθηςι δοοοην- 

πιοάαΐϊα 510] 6 οἰσϑϑϑὶ παῖιιγα. Οποῖ οογίϊοιτη ϑιηξ 
ἀἰβουϊτηϊπὰ [ΝΑΙ 4115 ἀΡΡΟΥΊ 115 16 ν 15, 1115 ΒΟ Π 6 

οϑὶ οουίθχ : [156 τπιπῖς 0, 1165 τα] ΠΡ ]1οὶ ἐθοιηἴαΡ 
φογς6. Οτοά γ6ΡῸ πλάτη δϑὶ, δὰ “τι Ρ] ἢ Ε15 
δοοϊἀτπιπξ, δα σΟΙηροτῖαβ τηϑο παι ἀἸ5ρ αν} Ταγθα- 

τ ΠΟΙΏΪΠΠ1ΠῚ ἃς 56 Πϑοίπ ἀοοϊάθγθ. ἘΠΙπΠῚ. νΕΙῸ 

ΠΟΥΘ]]15 ἂο ν᾽ σα πΈτι5 οουίθχ οἰγοῦτη Θχ ΘΠ Ἰ{ῈΓ : 

ἘΠῚ ϑϑπιιογὶπε, “τι ϑὶ ΓιθΟϑα5 δὲ Ἀ5ΡῸΓ δυδα!ϊὶ. Εὲ 
ΑΠ1δ6 σον Παπὲ ΠΠοθὲ 1ΠΟἾ528 : 8128 Διιἔθιη οἰ ἐΓὰ 51|0-- 

ΘΘΘΒΙ ΟΠ ΘΠῚ οἵ ΡΓΟΡΑΘΊΠΟΠῚ ΓΕΙΠΔΠΘΗ ἔν ΟΕΡΒΕΓΆΤΩ ΡΟΓ- 
᾿πθ πὶ τποΓ[θ πὰ Παδπη ἃ πῈ| ΡΟΓΡΟ55885. {8Π| Ὑ6]Ὸ 

ϑπ0ο͵585. ἀπτ Θὰ ΠΊ ΘΟ 5ἴ85 ΡΙΠτι5 συ] ἀλη 9}»- 
ον αγιηΐ ἴπ Πιογοθῖα υϑγεῖ. ῬΟΥΡῸ ΠαἰαγΆ]Π1ἃ 6πιᾶ- 

τ ἀλη ἃΡΡΟΓιιπὶ γ 1 ΔΟΤΙοΟΙάσιιμη αΠΠ Θ πὰ ο- 

ΤΑΥΤῚ ΠΟΥΤΠΏΤΒ ; ΟΠ] Π5ΠΠΟΑΪ 51 Π| Π1Ὰ}} ριιΠ10 88 ΔοΙ[80, 
δὲ διυυ σά α]25. ὉΙΩΔΥΊΟΓΘ5, Πτ|85, ΠῚ ρονρίοναϊο δὰ 

ῬΔΑΙΟΘΠῚ ἔΓΠΟῸ ΡΙΠΘΊΙΘΠ Ῥ]ΟΘδ5 ΟἸΙΠΘΊΙΠῚ ΡΘΡ Πη6- 

ἀϊατα πιθά]Πατὴ ἃ αοίατη 5:50 ρου πη, ἔπη 5160] 

ΔΟΟΓ ΙΓ ΘΠ. [π ΒΟΠΊΠΗ τι511}} ἐΡα Πϑιμταπξ. ΝΘΠΠΟ 

ἰσίταν ἴῃ νἱο ἄθϑθπβ, 46 58 1088 ἀβϑρογεῖ : παιά 

ΠΘβ6Ἶπι5 ΡΙαηαγιμηι {τι} 1165 τιῦ ον] σα] πιρὰ Θομ- 

τασιίαυῖ : ᾿ΐα δηϊμηὶ ἀΠΠσθη ἃ, {τ|28 ᾿π ΘΟηϑΘ ποθ π ἃ 

νἰγίαϊο Δα μη! θ6πάα 6ϑί; ἱπΠυη ταο5 ΟΠ Π65 ΘΙ ρΟΓαΙ 

Ροβ56. Αἕνθνο ἰδηΐα δϑὲ [ΠΡ ΓΕ ΑΥΊΙΠῚ ΔΡΌΟΥΤΙΠῚ 1ἴΠ 

δάθπαϊϑ [ρας θιι5 αἰ ογθη δ, τι Π6 ροϑϑὶῖ ΦαΙ 6} 

(υἰϑαδπι οαπὶ γ ΡὈ 8 ΘΧ Ρ]ἸοαγΘ. ΝΠ ΘΠΪΠῚ 50{Π|ΠῈ 

'π᾿ ἀΥΡΟΡΊθτι5 ΡΌΠΘΡ ἀἰνθυϑὶθ ἀἰνθυϑιταθ ΤΘΡΘΡΙ Εν 

(υππούπαπιπι : 564 'π ᾿ἰρ8ἃ διὰ ΠῈ ἃΓΟΥ 5. 5ΡΘΟΙΘ π}1|]-- 

{ππὶ δϑὶ ἀἸβου! ΠΏ] 15; σπαπάἀοαυάοτμη ἃ]1ἃ 1ῃ τηᾶ-- 

γἰαπη, 4118 πὶ [δι πασιιτὰ ἔριοπι ποῖα ἀἰβε ποῖα δϑὲ 

ἃ 5τρίππι οὐ] του ιι5, «αὶ 50 ]]οθὲ ῬΑ] μηὰ5. Θἰἰδ ΠῚ Μς οἱ Γοποῖ- 
πὰ ἴπ ἃτΡὸ- 

ἴῃ ΠΙΔΓΕ5 80 [Πα πὰ5. αἰνι ἀαηῖ. Αἴάιιθ ΔΙ αᾶπάο 

ν᾽ ἀθαβ ϑᾶτῃ {1|85 ἃ0 ᾿ρ5ῖ5 Γϑυπΐηα πιιποιρδῖαν, 46- 

τα ϑπίθμι γα πηο5, νϑὶαὶ ΠΡ ἀπ οοποιίαΐδη, πηὰ-- 

δὲ ἐπὶ πιδεϊζειπι ἱπϑουαγέ δι" οπεἴτι 6715 αὐ Ῥο} 5., ζπαπε 

Ονεοὶ πεύχην,, πο5 ρίοσαπι εἰϊοίπειιδ : ψιιο ἔαοίο ϑιιοοὶ 

απιαρίζῖο «ἰεροτιίξι)". 

Ὁ Ἄορσ. φαϊπέτι5 ὃ γεωργὸς» αϑ)ϊοοία. 

» Ἐδτῖο Βα4511. οἵπὶ ὀοΐο Νῖ55. ἐν αὐτῷ τῷ εἴδει. Ἐπ1- 

εἶο Ῥαιῖϑβ. ἐν τῷ αὐτῷ εἴδει. 

ὁ δὶς Νῖββ. ἴτοβ. Ποοβὺ χαὶ ἴῃ Θχοιιβὶβ. 

τις. 



0Ο 5. 

τίβφιθ ἀπηρίθχυπι ἃρροίθπίθηι. Υ1ἀθα5 ἰάθη μᾶ- 
ΓᾺΠΊΟΘ ΔΡοτυιπὴ. οὐ] ογ65. νοεῖ απδοδμη τηᾶϑβοι- 

ἸΔΥ ΛΠ 561 Πἃ {{|85 ῥ5 6765 νΟΟΔΠΓΙ, ΓΆΠΉΪ5. 6118 

ΤΠΊ ΠΝ ΘΓ ; 510 116 ᾿ρϑ8 1 ([|ᾶ5] ἴῃ γ᾿] ΠΟ Π5 56 Π511 
σΟΠΒΕπΐατα, ᾿ΓΘυ ἢ γα Π]05. ΘΥΊΘΘΥ, δὲ ᾿πι]τι5. ἂν- 
ῬοΥΪ5 σοι ηΔ ΠῚ} δ ΡΥΌΡΥ ΙΔ [ΟΡ ΠΊᾶμ ΓΟ ἾγΘ. ῬΟΡΡῸ 
ἸἀΠρϑιιη δἐΐαγη παυραηξ 46 ἢοῖ5. Τπά46 Δ}} φυϊάθη) 
ἔσο 5 )νγθϑίγο5. πιχία ΠΟΡίΘ 565 σοπβουιηΐ : 411] 

ΨΘΙῸ ΒῬΊΌΒ505 σΔΡΡΙΠοὶ [ὑπο οϑὶβ 80 ἀουη ϑιοἷ5 ἢ οἱ5 

Δ]Π σα πίοβ, ᾿ρϑᾶγπιη πηθάθπειν ᾿πΠ γ πα 4}, ἸΔη 116 

αἰ Ππιθπίθιη, ἀο ον μθϑοθπίθπη [ὑπο 1 Θ᾽ Ό5515 οᾶ-- 

ῬΥΙΠΟΙ οοπιποηξ. Οὐ νυ] 5101 ΠΠπ|4 Ππαξιιγοθ Θχ θμη- 

Ρἴαπι 9 Οτιοά ΠΟ5 ψῈ] 4} 115. «αἱ ἃ {146 4]16η] βιιηΐ, 
ἱπηρθίιπ απιϑπιάδηι ἃο νἸσόνοιῃ δὲ ἀδηάτηι Βοπο- 
ΓΠΠῚ ΟΡΘΙ ΠῚ ΘρΘΟΪΠΊΘἢ 5850 6. ΔΟΟΙ ΕΘ αἰ [ΘΠηιι8. 
ἘΤΘΠΙΙη 5ἱ υἱάθυϊθ θιιπι, {πὶ ἀπξ ν ΐαμι δἰ ἢ ΠΙ σΔ ΠῚ 

Αδὶῖ, ἀπ ΟΡ Ρν θύβαη ΤαδΙ Δ 1 ΠοΘ Ὁϑὶ πὴ ἃ} Εο- 
Τπιϊαπᾷα. οἸθϑία ἃ ϑοῖϑϑιιθ θϑῖ, ΡΡΟθ: 80 ΘΟΠΕ ΠΘΠΕ5 ν ἴδ, δὲ 

ι ΒΞ - Ξ ἈΚ ΡΝ ᾿ 
Τρ αι ΧΟΙ 86 ΤΠ Ά}15 ἀἸ50 ΠΡ} }Π88 51] Οϑ 11 ΠῚ 6556 ; {πᾶ 
Ρ 8 )0Πη8ἃ 

μωροιῖοο- ΠΊΔΟΙ5 ᾿ηΓ6Ππ46 56] ΐθ πη, πὶ ἔα Οὑ ΓΟ γο ἴσο οχ 

ΣΘΝ ΣΣ σΔΡΥΙΠοονιιηι ᾿γθοβοητα ΘΟ Προ η τὶ γὶγθ5, οἱ ἀθῇιι- 

αἰσουαπη, ὙΨΠῚΠ) ΘΟΠΙ 6 ΠΕ], [Γπουαπιάτι6 ἀΠΠΠ ΘΠ Εἴτπι5 ΘΠ] Θ-- 

1, 51Π}}}15 δυδάδβ. 

8. Ταῖὶοϑ ἰσίτπιν ϑιιπι οἰγοᾶ σΘΠΘΥ ΙΙΟΠἰ5. ΠΟ τ Πὴ 

ΑἸ ΠΓ Ρ θη ἶδο. Ὀ] απ ανιι πὶ... τὶ ράποα δἀπιοάαιῃ ἐ6 

ΡΙ αν πλ15. ἀἸοαπητιβ. Τρϑουτιηι ἀπ 6 1 [ποτ η γἃ-- 

γἱθίαίθηη, ἤστιγαϑ, ΘΟ] ΟΡ 5, ΒΔ ΡΟΓΈΠ ὈΓΟΡΓΙΘἰαΐθ μη, 

τ τι56 Ὁ} 5616. Ὁ }1{αΐθ η} {115 ῬΘΟΘΉΘΘΡΘ. ΡΟβδι 9 

Οὐομηοίο αυϊάδιη ππ41 σΟΟΖ Δ ΠΕ} ἃ 5016, {8 
γ6ΙῸ ΡΠ] 115 ΘΟΠ θοῦ, ΘΟ] Θαη ταν 9 οἱ {π|ὰ- 

ΓᾺΠῚ ἈΥΟΥ ΠῚ ἴθ ΠῸΡ δϑὲ ἰποΐιι5, 1 115 ΟΥ̓ΆΘ5Ι1ΠῚ 5ιἷ 

(Ὁ]11΄ ἐθστι πη Π πη], ν᾽: 1π ἤο0 9 ΠΕΔΡΙΙΠῚ γΟΓῸ 

ἔγαοῖτι5 σι Π| ΠΡ ἸΟΓ 5. ἰΘν 51} [ὉΠ] ΟΠ ἔπι γῆ  η, 

πὶ ἴῃ ππιοθ ἢ Νι 1{ΠΠ15 ΟὉ ἀ δ αἴθπ ϑα 51 ἀἴὸ πγὰ- 

7ΟΓ6 Ορῖιβ5 δγαΐ : Π15 ψ6ΓῸ ΔΙΏ]Οἴτ18 ΟΡΆ55101 ῬΓΟΡΊΘΙ 

ἔγοπάϊιπι ππ] Ὀγ απ Ὠοθοι 556. ΟἸΟΤΊΟ60 αἰ [Π 551} 

511 ν {15 [Ὁ] πη}, αὐ ἀνὰ δἰ ΔΘ. 5 1Π|π|0}158 Ρϑϑιϑίαξ, 

δὲ γδΠπ|ΠῈ 5015 ΡῸῪ 1ΠΠ1π|5 ΓΑ  Γἀ ΘῈ ὉΠ ΡΘΡΕΪΠῚ ϑιιϑοῖ- 

ΝΉΙ τοπιο- Ταῦ ἢ ΝῚΠῚ] 51Π6 οατιϑα., ὩΪΠ1] ἰθηη 6 [δοίπ πη 688 : 

τὰ Τλοίατι χη ηἶα ἃ} ᾿π6 8 }0}}} «παάδπη) βαρίοπῆα ργοβοῖ- 
οιπίαν. ΟἸμθ Δ ΠῚ} ΟΥ̓ΔΠΟ ῬΟϑ551} ΟἹ ΠΙὰ ἀ55θί[{| 9 

Οποιηοάο ΟΠ Δοσιγαΐθ γΘΟΘΉΒΘΓΘ Ῥοβϑϑ1: ΘΠ 5 

Βαπιᾶπἃ, Δ460 τι ρΡΟργϊοϊαΐθβ σοσποβοαδῖ, βθοου παῖ 

Οαγα ϑἰπρι]ογιμη ΑἸ γπ 185, οἵ σου] 5 οδτιϑα5 

οοΡο ῥγοΐονδι ἢ 1 πὰ δαπᾶ ΡῈ γδαϊοθιη αἰἰγὰοία, 

ἃ Τὰ βεχ ΜΙἴ55. ἘΆ1Π ἀγρίους. 

6 Τὰ Πεσ. οοἴανιι5 στη (010. βεοῦπαο οἱ (οπιβρεῖ. 

ἈΑΡαβὶ βούλεται ἃ} 6115. 

ΓΈΛΙ οαπὰ τιπὸ ἃπΐ αἸΐοτο Νί5. τοὺς χαρπούς. Αἱ 

(οπιθοῦ. οαπὶ ἃ}115 {παΐπου Ν55. τὸν χαρπόν. 

5. (01}». Ξεοιιπτι5 γυμνὰ πεπαίνετοαι τῷ ἡλίῳ παραδει- 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΡΒΑΒΕΕΞ ΘΑΡΡΑΏΟΩΟ. 

" 

ἈΒΟΘΟΉΙΕΡ, 

- - ω φυτῶν ἐμόάλλοντας τοῖς χλάδοις, οἷόν τινὰ σπέρ- 
τοὺς λεγομένους ψῆνας, 

χαὶ οὕτως οἷον ἐν συναισθήσει τῆς ἀπολαύσεως 

ματα τῶν ἀῤῥένων, 

, Ὁ γίνεσθαι χαὶ ἀνορθοῦσθαι πάλιν τοὺς χλάδους, καὶ 
πρὸς τὸ οἰκεῖον σχῆμα τοῦ φυτοῦ τὴν χόμην 
᾿] , ΛΝ “τ ἂν τ ᾿ φὦ ἀποχαθίστασθαι. 'Γὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα χαὶ περὶ τῶν 
συχῶν φασιν. Ὅθεν οἱ μὲν τὰς ἃ ἀγρίας συχᾶς 

τοὺς ὀλύνθους 

ὥς (ἢ“ 

παραφυτεύουσι ταῖς ἡμέροις . οἱ ὃ 

ἐχδήσαντες, τῶν εὐχάρπων χαὶ ἡμέρων συχῶν τὴν 

ἀτονίαν ἰῶνται, ῥέοντα ἤδη χαὶ σχεδαννύμιενον τὸν 

χαρπὸν τοῖς ὀλύνθο:ς ἐπέχοντες. 1 σοι τὸ παρὰ 

τῆς φύσεως “ αἴνιγμα βούλεται; “Ὅτι χρὴ πολλάκις 

ἡμᾶς καὶ παρὰ τῶν ἀλλοτρίων τῆς πίστεως, 

εὐτονίαν τινὰ προσλαμέάνειν, εἰς τὴν τῶν ἀγαθῶν 

ἔργων ἐπίδειξιν. ᾿Εὰν γὰρ ἴδης τὸν ἐν βίῳ ἐθνιχῷ., 

ἢ ἀπό τινος αἱρέσεως ἐνδιαστρόφου τῆς ᾿Εχχλησίας 

ἀπεσχισμένον, βίου σώφρονος χαὶ τῆς λοιπῆς 
, ΠῚ ᾿ ᾿ 26 ΕῚ ΄, - 

χατὰ τὸ ἠύος εὐταξίας ἐπιμελούμενον, πλεῖον 
τω Ἂ, - 

σεαυτοῦ τὸ σπουδαῖον ἐπίτεινον, ἵνα γένη παραπλή- 

σιος τῇ χαρποφόρῳ συχῇ, ἐκ τῆς τῶν ἀγρίων 
᾿Ὶ παρουσίας ἀθροιζούση τὴν δύναμιν, χαὶ τὴν μὲν 

δύσιν ἐπεχούσῃ,, ἐπιμελέστερον δὲ ζ τὸν χαρπὸν 
3 , ἐχτρεφούση. 

Ὡ Ν- το " " , τὦω 
Τοιαῦται μὲν οὖν αἵ περὶ τὸν τρόπον τῆς γε- 

γέσεως αὐτῶν διαφοραὶ, ὡς ἐλάχιστα εἰπεῖν ἀπὸ 
) , 4 ων ᾿ -Ὁ- - , μὴ 5 ΄' 

πλείστων. Αὐτῶν δὲ τῶν χαρπῶν τίς ἂν ἐπέλθο! 
ΝΥ Α “ 

τὴν ποικιλίαν, τὰ σχήματα, τὰς χρόας, τῶν 

χυμῶν τὴν ἰδιότητα, τὸ ἀφ᾽ ἑχάστου χρήσιμον ; 

Πῶς τινὰ μὲν γυμνὰ 8 πέπτεται τῷ ἡλίῳ, τινὰ 
ἊΝ Ψ 9' , ,ὔ τω τ 

δὲ ἐν ἐλύτροις χεχκαλυμμένα πληροῦται ; χαὶ ὧν 
ε ς λὲ Χ Ν - ἴΧΧ . 

μὲν ἁπαλὸς ὃ καρπὸς, παχὺ τοῦ φύλλου τὸ σχεπα- 

στήριον, ὡς ἐπὶ τῆς συχῆς;: ὧν δὲ οἱ χαρποὶ 
Ἂ ἢ “- , 

στεγανώτεροι, ἢ ἐλαφρὰ τῶν φύλλων ἣ προδολὴ, 
΄ το σ » 

ὡς ἐπὶ τῆς χαρύας- Ὅτι ἐχεῖνα μὲν, διὰ τὸ 
ἀσθενὲς, πλείονος ἐδεῖτο τῆς βοηθείας, τούτοις δ᾽ 

και ᾿ 

ἂν προσδλαθδὴς ἐγένετο ἣ παχυτέρα περιδολὴ ἐχ 
τῆς ἀπ᾽ αὐτῶν σκιᾶς. Πῶς χατέσχισται τῆς ἀμπέλου 
᾿" - .“ εἶ ᾿ δ᾽ 3 ΓΝ. ,», 

τὸ φῦλλον, ἵνα καὶ πρὸς τὰς ἐχ τοῦ ἀέρος βλαύας 
᾿ς - ο-Ὸὖὔὕ2Οὔ - 

ὃ βότρυς ἀντέχῃ, καὶ τὴν ἀχτῖνα τοῦ ἡλίου διὰ τῆς 
- , 

ἀραιότητος δαψιλῶς ὑποδέχηται ; Οὐδὲν ἀναίτιον " 

οὐδὲν ἀπὸ ταυτομάτου" πάντα ἔχει τινὰ σοφίαν 
᾿ - , Ὁ 

ἀπόῤῥητον. Τίς ἂν ἐφίκοιτο λόγος; Πῶς ἀνθρώ- 
“-" ΄ ἌΞ 6 7 Ἀ ος « 

πινος νοὺς πάντα μετ᾽ ἀχριδείας ἐπέλθοι, ὥστε χαὶ 
χατιδεῖν τὰς ἰδιότητας, χαὶ τὰς πρὸς ἕκαστον 

.- - ᾿ 

διαφορὰς ἐναργῶς διαχρῖναι,, χαὶ τὰς χεχρυμμένας 

χνύμιενα, γειιεῖα Φογεσοσιετεῖι)", δὲ 50]ϊ ἐαροπαηίμι". Βορ. 

ἰογίιη5 πέπτεται τῷ ἡλίω παραδειχνύμιενα. 

Β (ΟἹΡ. βεοιπάιπ φύλλων ἡ περι ολὴ, ζοϊίογειστε ἀτηῖ-- 

εἰμι. Τιοοἴϊο ορτπηα. ἘΔΊΕ απ 8115 Μ55. ἡ προθολή, 
Βορ. [ον αἱ ἐλαφραὶ τῶν φύλλων αἱ προθολαί. 

“πῶς, τῷ ψὰ 

“Αι ὑῶν: 

. 

"υφϑθν. οἵ 



ΙΝ ΠΕΧΑΕΜΕΒΟΝ ΠΟΜΠ,. Υ. 0Τ 

αἰτίας ἀνενδεῶς παραστῆσαι; Ἔν ὕδωρ διὰ τῆς 
δίζης ἑλχόμενον, ἄλλως μὲν τρέφει τὴν ῥίζαν 

ϑ-. ἣ 5 , -" " - ΄ ᾿" 

αὐτὴν, ἄλλως δὲ τὸν φλοιὸν τοῦ στελέχους, χαὶ 

ἄλλως τὸ ξύλον, καὶ τὴν ἐντεριώνην ἑτέρως. Τὸ Ἢ 
ἧς 

Ξ»».Ἃ, Χ ΩΣ ,ὔ Ν ν᾽ 32 ΄ 

αὐτὸ καὶ φῦλλον γίνεται, χαὶ εἰς ἀχρέμονας χαὶ 

χλάδους κατασχίζεται, χαὶ τοῖς καρποῖς παρέχει 

τῷ αὔξησιν, καὶ δάκρυον τοῦ φυτοῦ χαὶ ὀπὸς ἐχ 

ἃ τῆς αὐτῆς τ προέρχεται" οἷς πόση πρὸς 

ἄλληλά ἐστιν ἣ διαφορὰ, οὐδεὶς ἂν λόγος ἐξί- 
ἌἊλλ ἕ τ Α Ν Ὁ ὶ 

χοιτο. λο γὰρ τοῦ σχίνου τὸ δάχρυον, “χὰ 

ἄλλος ὃ ὀπὸς τοῦ βαλσάμου : καὶ νάρθηχές τινες 
ἜΚ ἘΠῸ 5... Ἂ 4, Ψ " ὦ Ἴ 
ἐπὶ τῆς ποτ τα, χαὶ Λιβύης τ ὀπῶν γένος 

ἀποδαχρύουσι. Λόγος δέ τίς ἐστι, χαὶ τὸ ἤλεχτρον 

ὀπὸν εἰναι ΓΟ εἰς λίθου φύσιν ἀποπηγνύμενον. 

Μαρτυρεῖ δὲ τῷ λόγῳ τὰ ἐμφαινόμενα χάρφη χαὶ 
7 .» "ᾧ το ΒΩ 

τὰ λεπτότατα τῶν ζώων, ἅπερ, ἁπαλοῦ ὄντος Β 
τοῦ ὀποῦ, ἐναποληφθέντα κατέχεται. Καὶ ὅλως τὴν 

}} χατὰ τὰς ποιότητας τῶν ὀπῶν διαφορὰν ὃ μὴ τῇ 
“ Ν ᾿ 5.7 , ε ΄ νὴ ἃ 

πείρα διδαχθεὶς, οὐδένα ἸοτοΣ ΟΠ ΊσΕΙ τὴν Ἔ 

Ἐπρυστεῖντα. Πῶς πάλιν ἀπὸ τῆς αὐτῆς. νοτίδος 

ἐν μὲν τῇ ἀμπέλῳ οἶνος τυν στα τα: ἐν δὲ τῇ 

ἐλαία τὸ ἐγ κι Καὶ οὐ τοῦτο μόνον θαυμα- 
Χ τς ΘΝ Η ΕΝ Ἃ 3 ΄ ΕΥΤΕΡΤῚ 

στὸν, πῶς ὧδε μὲν τὸ ὕγεο ἐπ που: ἐχεῖ 

δὲ λιπαρὸν γέ ἔγονεν, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ ἐν τοῖς γλυχέσι 

χαρποῖς ἀμύθητος ἣ παραλλαγὴ τὴς ποιότητος. 

Ἄλλο γὰρ τὸ ἐν ἀμπέλῳ γλυχὺ, χαὶ ἄλλο τὸ ἐν 
-. » ν ’ὔ ᾿ ,ὔἷ 5 , 

υηλέᾳ,, καὶ σύχῳ, καὶ φοίνιχι. τι σε βούλομαι 
Α Δ 257 “πὰ } Ὅτε τὼ -“ ᾿ σ 

περι τὴν εζετασιν ταυτὴν φι ᾿οτεχνησαι;, πὼς το 

Ἂ ὋΦ0. δῇ ὧν Ὁ λ .7 3 τω 3 , [] 

αὐτὸ ὕδωρ νῦν μὲν λεῖόν ἐστι τῇ αἰσθήσει, ὅταν 

ἐν τοῖσδέ τισι τοῖς φυτοῖς γενόμενον ἀπογλυκανθῇ " 

νῦν δὲ πληχτιχόν ἐστι τὴς γεύσεως, ὅταν δι’ 

ἄλλων φυτῶν ἐνεχθὲν ἀποξύνηται. Καὶ πάλιν 

εἰς τὴν ἐσχάτην πιχρότητα μεταδάλλον ἐχτραχύνει 
λ " « 3 54.) Ἂν ἦν ἈΥῸ δ 

τὴν αἴσθησιν, ὅταν ἐν ἀψίνθῳ ἢ " σχαμμωνίᾳ 
᾿, εχ Ὁ " - , ΕΝ -"- τ» 

γένηται. Καὶ ἐν μὲν ταῖς βαλάνοις, ἢ τῷ χαρπῷ 
-» , 

τὴς χρανείας, πρὸς τὴν στυφὴν καὶ αὐστηρὰν 
͵ »" 

ποιότητα μεταδάλλει " ἐν δὲ ταῖς τερεδίνθοις, 
Ν -" , Ν ὦ [ κ " .- ἤν ’ 

χαὶ ταῖς χαρύαις, πρὸς ἁπαλὴν χαὶ ἐλαιώδη φύσιν 

μιεθίσταται. 

Καὶ τί δεῖ τὰ τῷ λέγειν, ὅπου γε ἐπὶ τῆς Ὁ 
-Ὗ Ἁ 

αὐτῆς συχῆς πρὸς τὰς ἐναντιωτάτας μεταύαίνει 

ποιότητας ; Πιχρότατον μὲν γάρ ἐστιν ἐν τῷ ὀπῷ, 

γλυχύτατον δὲ ἐν “ αὐτῷ τῷ καρπῷ. Καὶ ἐπὶ 

τῆς ἀμπέλου στυπτικώτατον μὲν ἐπὶ τῶν ἀἄχρε- 

μόνων, ἥδιστον δὲ ἐν τοῖς βότρυσιν. Αἱ δὲ κατὰ 

ἃ ες. ἰογίτπβ ἐκ τῆς τοιαύτης αἰτίας. ΙΡΙάοπι Βοσ. 

«υϊπίπϑ5 προσέρχεται 

ΡΟ". βεοιπάιτιβ ἢ ἀσκομμιωνίᾳ : {ιᾶπὶ {ποι 16- 

οἴϊοπιθση θα μιλεῖ 4αοπὶ Βορ. βοχίιβ, 5661 ββοὰῃ 15 
οὐν5. ΔΤ, (015]. αἴογάας εἰ ἈΘρΡῚΙ του τι οἱ «αϊηΐτιβ 

σχσιυνυνονία,. Εἰ σατητηοτῖα δι ο η, 5611 βοατητη οπθᾶ, ΠοΥΡὰ 

ΑἸ Ρ παι ΡΣ ἔρϑᾶμη ΓΔ σθ πη, , ἈΠ ΓΘΡ ρα Ποὶ ΘΟΕ - 

61, ΑἸ 1ζϑυ" ΠΙσπιιη, αἰ ον πιθ ἀπ} 8π|. Ἑδάδιη εἰ 

(ΟἸπατὰ ἢ , οἱ 1Π ΤΠ] 5 ἃ 1 ΠΉΠΟΙ 5 ΓΆΠΊΟ5 (ἰ1- 

5οἰ Πα ἰτι;, οἱ ργεθϑίας [ΡΟ 115 ᾿που ΘΠ ἢ πη} : ἰὰ-- 

ΟΡ: ΘΔ} δ ϑιισοιιθ Ὁ] πἴθ ΟΧ θα 6 ΠῚ Οατιϑᾶ 

ῬΓονυθηϊαπξ : {τ|8 Ππίτιηι ᾿η ΟΡ 86 αἰ ραπε ΠῈ]- 
1115 56 0 ΘΧΡΙΙΟαγ 6 ροϑ5:. ΑἸϊὰ οϑὲ δηΐπῃ [ΘΠ 1501 

ἸΔΟΡΥ Πηδ, Δ|1π|5 ΠΡ ]5Ά τη] 5] Ο.15 : απο ἄτη ΘΔ ηὶ [6- 

γα] ἴῃ Ζργυρίο οἱ ἴῃ Του ῖὰ 5ΠΠ1ὰπ| ΑἸ σποοο- 

ΤΠ ῬΌΠιι5. ἘΘυ ἢ ΖΠΟΩΙι6 ΘΙ ΘΟΕ" ἸΠῺ 51Π0Ο111 6556 

ῬΙδητανιιμη ἴπ Δ Ρ᾽ 15. Πδίυι ἃ} ΟῸ ΠΟΡΘίπΙΠ). ῬΟΡΡῸ 

ΟΡ᾿ ΠΟ ΠΙ5 μα]115 ἐθϑ πη ΟΠἶτ1ΠῈ δι1Π| [δϑίπιοδ ἴῃ 1050 

ΔΡΡραγθηῖθϑ, ἃ0 βίο]: ἐδ ηι 5518, {1887 ΡΓῸ- 

Ρίουθα ψαοά ἴπ ἴθ ΠΟΡῸ ἃ0 Π10}}} 500 οοηβθάουϊηΐ, 

ἀδαποηΐαν πο] 526. ἘΠῚ Π δι Πηἃ, {1 ΠΟ ΘΧΡ6- 

τἰπηθηἴο δἀοοίπι5 οί, {πιὰ Πίπη} 1Π|6} 56 ἀἸβουθρθηΐ 

5ΠΟΟΟΥ ΠΑ ταΐθ5., 15 Δα δουτη] νἱηῖ δὲ εἰ οὰ-- 

οἰδ ΧΡ] απ ἀδγὴ Πα]]τιΠὶ ΓῈΡΘΡ ἔα Γτι5. δϑὲ 56 Π|0-- 

πθη]. Οτιοιηο60 ἰΐουιιμη ἃ δοάθη πη ῦῈ πη νἹΐΘ 

4υϊάθιη νἱπτιηι ΡΡΟαπιοῖ τι, ᾿π Οἶδα δπίθιη οἰ θιι ἢ 

ΑΥΖῈΘ ΠΟΗ 1( 501π| ΠΙΆ 1ΠΠῚ δ5ΐ, {ΟΠ Δ ΠῚ} ρᾶοῖο 
Ππιπηον ἢἰς ἀπ1ς15, 1Π1Ὸ Ῥἴπ σι 5 Ἔν βου; 566 (πιο 
δἴἴαπι ἴη ἀπ] οἰ τι [πιο  θτι5 ἸΠ ΠΡ ΓΔ 1115 οϑὲ {π|ᾶ- 

115 σομηχητίαῖίο. ΑἸ1ὰ 680 θηΐτῃ ἴῃ νἱΐθ ἀπ]ο6 60, 

Α1ὰ ἴπ πηα]0, ἴπ ἤοο, ἃς ἴῃ ραϊμπηα. ὕΟ]0 ᾿Π51Ρ 6", 

αὐ Πεθο ΤηΔ]ΟΥἹ ϑἰπάϊο δὲ ἃγίθ ρϑυβουπῖθυ!β. Οτιο-- 
τη0640 ἅτ Θδάθηη πιιηο 56 η511 [615 511» ΟἹ 1 

«αϊθυιβάδπη Ρ] απ Ε15. σΟΠΊ ΠΟ Π5. απ] 6 βοὴ δ : ΠῸΙΠΟ 

ΨΘΙῸ Ῥαηραὶ συιβίιη, οἴ Ρ6Ι 8115 Ρ] αη ὰ5 (11-- 

ἀπιοῖα δοθϑοῖῖ. Ας ΤΠ 5115 1Π ΘΧΙΓΘΙΠΔΠΊ ἈΠ] {π61-- 

ΠΟΙ γογ88, 56 Π511Π) ΘΧΑΒΡΟΡαΐ, ΟΠ 1Π ΡΒ] ΠΊΠΙΟ 

δαΐ βοαιηπιοπθα ᾿πϑϑάοεϊς. Οὐἠποείαπη π᾿ ο] πα - 

0115. δταΐ ἴῃ ΘΟΥΠῚ [τποῖιι, δα] Ἀ5ΓΓΙ ΠΟΘ ΠΟ ΠῚ 85ρ06- 

ῬΑΙΏΠ 6 “πα αἰθπι ἐγ 51} : 1η ΘΓ  ὈΙΠ 15 νΘΙῸ., 
οὐ παοῖθιι5, 1Π ἐθηθ τ οἷ ΟΙΘΟβδπὶ Πα ιγ Δ Ιὴ ἐγ 8 5- 

πιαίαϊαγ. 

9. Ετ «ιϊά οριι5 δϑὲ ργόοι]! ἀϊδϑιία ῬΓΟΐΌΡΓΟ, 
σαπὶ 1η Θδάθηῃ ἤσιι 1Π “τι }1{65 τη ΧΙΠΊ6 ΘΟΠ Γἃ- 

υἶα5. σοι πη στο ἢ Εδὲ ΘΠ 1Π 5Π00Ὸ ΔΙΠΔΥ]5511η8 : 

ΘΟΠ ἃ, ἀπο ]551Π1ἃ θϑὲ 1ἢ 1050 ἔραοίτι. ἘΠῚΠ νἱΐθ, 

ΒΕΓ ΠΟΘ Π5511ὴ8 65 1Π ΓΠ115,) 1Π| ὉΠ ῚῚ5 ὙΘΓῸ 5018 ]15- 

ϑἰπια. Οποΐ διΐθιη αἰ [ΓΘρθη 8 ϑιιπὲ οοἸογπιῃ ἢ ὙἹ-- 

δῦ ΤΘΡΊΟΠΙΙΠΙ {γα 5ΠῚΔΥἼΠ ΑΙἼΠΠῚ, ({π|86 ῬΡΈΘΒΘΤ Πη ἴῃ Αϑῖὰ 
εὐ ἴπ ἄρστὸ (Ο]ορπουΐο ογοβοὶξ, οι]}115. βιισοῖι8 γα]οῖ «ἡ 

πιράϊοϊπαβ. ΡΊαγα αὶ οαρῖοῖ, Ἀπ6]] απ Ιασσα ρο οΥΊΓ. 
ο]τὰ οαϊϊο Βα511. οὰπὶ (οαϊος (ἰοπηθοῖ. οὐ οὔτι 

4115 586χ Ν55. ἘΔΦΙτο Ῥαυῖβ5. ἐν αὐτοῦ τῷ. 

ωι 

Αφᾳαοθαάοπι 
πιοΐο ἰθη3 

δϑὶ 5650}. 

πλοῖο διιὴλ 

πιονάοί, 

Ἐ) 54 6 η}) 

δάατο, ΠΥ τὰ 

"πα ἰαιῖο. 



δ 5, ΒΑΘ ΘΕΈΒΑΚΙΠΕ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΛΑΒΟΗΙΕΡ. 

ἀθὰϑ5 θηΐμη ἴῃ ρνᾶῖο Θαμηάθηι ἀάπδμι ἰῃ ᾿ος φαϊάθηι τὰς χρόας διαφοραὶ, πόσαι ; Ἴδοις ἂν ἐν λειμῶνι: 

ΠΟΘ τιν] ϑοθη 6}, 1ῃ 4110 ΡΌΡιΙΡΘα ΠῚ, ἴθ μος τὸ αὐτὸ ὕδωρ ἐρυθραινόμενον μὲν ἐν τῷδε τῷ 
ΟΔΘΥ ΘΔ], 1Π| 8Π10 4] η1 : ἀἴζιιθ ᾿ΐθυιιπι αἰ" ορθη- ἄνθει, χαὶ ἐν ἄλλῳ ἅ πορφυροῦν, χαὶ χυανὸν ἐν 

{18} ΠΔ] ΟΣ ΘΙ ΘΧΠΙΡ6. 1π ΘΟ ΟΥ])}ῖι5, “πὰπὶ ᾿ρϑὰ τῷδε, χαὶ ἐν ἑτέρῳ λευχόν - καὶ πλείονα πάλιν 
δϑὲ σου) ψαρὶοίαβ. 5664] ΘΠ] ΟΡ ΙΠΟΠΘΠῚ ΠΡ ΠῚ] τῆς ἐν ταῖς χρόαις ποικιλίας, ἐν ότι: τὰς ὀδμὰς 

ΘΘΡΠῸ 0] ᾿ΠΟΧΡ]ΘΌ16 ἰδία βρθοι!απαϊ ἀοϑι ἀθυιπιηι, διαφορὰν παρεχόμενον. Ἀλλὰ γὰρ ἐὰν ὁ μοι τὸν 

αι} πὰ ΤΟ Π1Π} ΘΧΟΓΘΘΟΘΡΟ: {πᾶ 1 Πἰδὶ ἃ ΓΙ ΠΧΟΓΟ, λόγον τῇ ἀπληστία τῆς θεωρίας εἷς ἀμετρίαν 
γ ἡ Ἢ ᾿ Ι ρ ι 

. - . Ν , ῬΘνΟΟΔΥΘΙΌΘΠΙΙΟ δα ογθα!!οηἶθ ἰθθοθπη; 4165 τη 46- Κὶ ἐχπίπτοντα, ὃν ἐὰν δήσας πρὸς ἀνάγχην δον ᾿ μ Ι 
- . - . φΦ- Φ 5 ͵ “- - ’, {1616 πᾶς: ΠᾺ ΠῚ νῸ 15 Βα ρ᾽ ΘΠ Δ ΠῈ ΘΧ ΤΠ  Π}15 ῬῸ 15. ἀπαγάγω τῆς χτίσεως, ἐπιλείψει με ἢ ἡμέρα 

᾿ς ΘΧ]ΗΠ ΘΠ. (δι θιΐτιθί ἐθΡΓα ἰΐβπιιι ζΥοι{(ογιιηι, τὴν μεγάλην “σοφίαν ἐχ τῶν μικροτάτων ὑμῖν 
πτ {ιοίθης ζυποίπιτι σιιρ6ν" [ογτάιη. ἘΠ᾿ σα το ποη-- παριστῶντα. βλαστησάτω ἣ γὴ ξύλον χάρπιμον, 

{ΠΠ σΔΟΙ Πα ΠΟΠΊΔ Πα ΘΟΙΠΡΑΓΡθαπΐ, οἱ 5016Γ- ποιοῦν χαρπὸν ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ εὐθὺς αἱ χορυφαὶ 

[61 ΘΟΠΟΙΏ ΠΑΡ Π τ ΠΟΥ, δὲ Πιυν! στ υρθ 'π- τῶν ὀρέων ἐχόμων: χαὶ ἐφιλοτεχνοῦντο παρά- 

{{Π|1|5 ἈΦΟΡ Πα] πίπι" ρ]απίαριιπὶ σπου ι5. ΑἸ]π6. δεισοι, χαὶ ποταμῶν ὄχθαι μυρίοις γένεσι φυτῶν 
᾿ν66 «υϊθπη δα ὀχογπαπάαπι ΠΟμλἑπαιμ ΠΙΘΠϑα ΠΏ ὡραΐζοντο. Καὶ τὰ μὲν τὴν ἀνθρωπίνην ηὐτρέ-- 
ΟΡ ΠΑΡΑ ΠΕΡ : 1185 γΘΡῸ ὁΧχ [γομΠθιι5. δου θιι5- πιστὸ καταχοσμῆσαι τράπεζαν - τὰ δὲ βοσχήμασι 
416 ΔἰΤΠηθπίτι πὴ ῬΘΟΟΥ]τ15 ΡΥ δ σία θα πι. ΑἸο οοη- τροφὴν παρεσχεύαζεν, ἐχ τῶν φύλλων, ἐκ τῶν 
[δγιιηΐ ΠΟ] 15 πη θ Ἰοἰ Πδ8 510} 5118, διιοοοβ, ΠΟ Γ65, χαρπῶν. Ἄλλα τὰς ἐκ τῆς ἰατριχῇς ὠφελείας 
[δϑιπιοαβ ; ΠΟΥ 065, [ππιοίπι πὴ : δὲ πΠῸ γΡΡο, {τ|6- ἣμῖν προεξένει " τοὺς χυλοὺς » τοὺς ὀποὺς, τὰ χάρ- 

»Ε Οἰππ]]τι6. ΠΟ]}}5 ἱπνθηΐξ ἀϊα πα ΘΧ ρου θπ ἴα, αιη 19 φὴ., τοὺς φλοιοὺς, τὸν χαρπόν " χαὶ ἁπαξαπλῶς 
ΟΧ 51Π511}15 ΟΔ5]]}γ115 14 χιιοά τπ1}16 δϑὲ οο]Πσίε; πο ἃ ὅσα ἡμῖν ἢ χρονία πεῖρα ἐξεῦρεν, ἐχ τῶν χατὰ 
ΟἸΠΠἶὰ ΡΘυϑροαχ οΟΠα τον 5 ριον! ἀθη τα, ἃ} ἰπἰτ0 μέρος περιπτώσεων συλλεγομένη τὸ χρήσιμον, 
65. ῬΡΟΒΡΙΟΙΘΠΒ., Θά 141 ἂς ρροάιιχὶε. Τὰ γ6᾽Ὸ οἵη. ταῦτα ἢ ὀξεῖα ἃ τοῦ χτίσαντος πρόνοια, ἐξ ἀρχῆς 
ν᾽ ἀου5 που θηβία, 5] ν βιγία, ἀπ ΔΕ α., ἐΟΡΡ ϑνία, προδλεψαμένη, εἰς γένεσιν ἤγαγε. Σὺ δὲ ὅταν 
ΠΟΡΙΓΟΓὰ.,. πὶ ΠῸπ ΠΟΡΟ πιὰ, 'π βάν νῸ ΠΙΆΡΠΙΙΠῚ ἴδης τὰ ἥμερα, τὰ ἄγρια, τὰ φίλυδρα, τὰ 
ἈΘΠΟΒΟΘΗΒ, 56ΠΊΡΘΓ ἔπι ΠῚ Π1Δ15 80 ΠΟ ]5 ἸΠΙΟΠ4]Δ5 χερσαῖα, τὰ ἀνθοφοροῦντα, ἢ τὰ ἀνάνθη, ἐν μικρῷ 
Δ ΠΩ Ρ ΟΠ ΠῚ, ἃς γ ] τὴ ἃτισθα5. ἉΠΠΟΓΘΠῚ 1Π Οθα-. τὸν μέγαν ἐπιγινώσχων, πρόσθες ἀεὶ τῷ θαύματι, 

ἴΟΡΘΙΣ ἔπι. ἘΧΡΘΠαΟ ΠΟ ΠΊΟ 0 ἃ}185 ΔΥ]Ον 65 ροῦ- χαὶ αὔξησόν μοι τὴν ἀγάπην τοῦ χτίσαντος. 
ΡΘίιιο ὙΠ Π[65, Ὁ}1ὰἃ5 γΟΓῸ πιιάδηοηὶ ΟΡποχὰ5 Ἐξέταζε πῶς τὰ υὲν ἀειθαλὴ ἐποίησε, τὰ δὲ 
ΘΟΠΑ Ιἀον]Ὲ : δὲ ΦοπΊο 0 ̓πῚ6Ρ Θὰ5 α1188 5ΘΠΠΡΟΓ νἱ-. υυμνούμενα᾽" χαὶ τῶν ἀειθαλῶν τὰ μὲν φυλλοθδόλα, 
ΡΟβοιηΐ, ἃ[186 πη ἀπὶ [ΓΟ πε 65, ἃ] ΒΟΠΊ ΘΙ ᾿ρ885. τὰ δὲ ἀείφυλλα. Φυλλοέῤολεῖ γὰρ χαὶ ἐλαία χαὶ 
βουνθηΐ. ἘΠΙΠΙΨΘΙΡῸ ὋΪΘἃ δὲ ῬἱΠι15 Χμ η τ} [Ὁ}Π|5 5.) πίτυς, εἰ χαὶ λεληθότως ὑπαλλάσσει τὰ φύλλα, 
[ἈΤΉΘ 5] 56 Π51η1 σου] ἔθ τι6 [ΟΠ 465 ΔΙ θυ παπΐ, αἄθοὸ ὥστε υνηδέποτε δοχεῖν τῆς χκομΐῆς ἀπογυμνοῦσθαι. 
τιῦ. ΠΙΙΠΊ Δ ΠΊ σΟπηὰ ἀδπιιάανὶ ν᾽ ἀθαπίιγ. Ῥα] πα ᾿Αείφυλλον δὲ ὃ "φοίνιξ, τῷ αὐτῷ φύλλῳ ἐχ τῆς 

Δυΐνογαα. ΔΠΙΘΠ] ῬΘΡΡΘίπιο [Ὁ]1ὰ σϑεϊπθὲ, πΐροῖθ {πι86. οὐτὴ πρώτης βλαστήσεως εἷς τέλος συμπαραμένων. 
γαείοῖα5.. οἰϑ6πὶ [0115 ἃ ᾿υπια σοριαπαίϊοπ δα ποι τι5-. Ἔπειτα χἀχεῖνο σχόπει, πῶς ἣ μυρίχη ὥσπερ 

4π6 Ρογιηδηθαΐ. Τοῖη 6. δὲ {Ππ|4 ἀπιτηδάνονίθ, ἀμφίφιόν ἐστι, χαὶ τοῖς φιλύδροις συναριθυούμενον, 
«ποιηο (0 ΤΥ ΥἼοὰ Θϑὲ γ θ᾽ Ὁ] ἀΠΟΘΡ5 : ΠΗ τ ΠΠΘΡ απ Ρ,. χαὶ χατὰ τὰς ἐρήμους πληθυνόμενον. Δι χαὶ ὃ 
ἩΪΠ)] 1 δὲ ἸΠΐ6} ἃ]πδίοα, οἵ ἴπ 50 1 π  ΠΠΠ}}0 115 Ἱερεμίας δικαίως τὰ “ πονηρότερα χαὶ ἐπαμφο- 

εν. α7. 6. Δα παι. ΟἸΆΡΓΟΡΙΟΡ διϊαη) ΤΡ ηΪὰ5. Ρ6]Ο "65 δὲ τερίζοντα τῶν ἠθῶν τῷ τοιούτῳ φυτῷ παρειχάζει. 
ΔΗ) Ἶ σιιΟ5. ΠΊΟ 65 Πτιῖο ᾿] αΠἴδο τπ υ]Ὸ ΘΟΠΙραΡδΐ. 

10. (σογηηῖγιθί (ογγα. ἘΟ. ροΡΌγονθ ργδοο- Βλαστησάτω ἣ γῆ. Τὸ μικρὸν τοῦτο πρόσταγμα 
“ ῬίμηΙ [8 ΕΠ} ΠΊΔΘ Πα ΠΡ δὲ ἈΓΕΠΠΟΙΟΘΙ15 5ΘΓΠ]0 Ω εὐθὺς φύσις μεγάλη χαὶ λόγος ἔντεχνος ἦν, 

Γαΐ, ΤΠ ΠΠΠΠΠΘΙ 5 5] 1111} ΡΓΟΡΙΙΘ α ο5 ΘΟσ ΠΟ ηθ6 θᾶττον τοῦ ἡμετέρου νοήματος τὰς μυρίας τῶν 

4 (οήοχ (ομιβροῦ, οαπὰ Βοσ, οοΐαγο πορφυροῦν. ἃ Ἄερ. «φαϊηΐα8 τοῦ χτίσοντος 

ἘΜ ΠῚ οἰπὰ Πρρ. φιϊπιο ὀρφυρόν. »ΆΈΕδ. βαχίιβ ὁ φοίνιξ τὸ αὐτὸ φύλλον ἐκ τῆς πρώτης 

ς βορ. ῥυϊπηιι5 ὁρῶ μου τόν. ἘΔ οπὶ πλι}15 Ν55. βλαστήσεως εἰς τέλος συυπποιραμιένον ἔχων. ἔπειτα εἴα. 

ὁρῶ μοι τόν. Ῥαΐητα σιεθ δαδάίεπι [γοπάῖες α ρεῖπα σεποραίίοπε καὶ 
Γ(ΟΙΡ. βοοπηιις σἰιπη} Ἀερ. βοχίο σοφίαν τοῦ χτίσαν- πεπι τιδῆιιθ Ρενπεαπθηῖθς δογναΐ. 

τὸς. ϑ64 1Π]π4, τοῦ χτίσαντος, 4 ορι ἀογαΐαν ἴῃ Θα 15 οἵ ς (Ο]. βεοιηάιι5 τὰ πονηρότατα. ΠΟΙ ἀθηι Ἄξε: 86- 
ἴῃ 1115 Νί85. οὐπάτι χα! ἀυνιφοτερίζοντα. 



ΙΝ ΠΕΧΑΈΜΕΒΟΝ 

, ") Ὁ “ " ὼο 

φυομένων ἰδιότητας ἐχτελῶν. ᾿χεῖνο ἔτι χαὶ νῦν 
“ ἐγυπάρχον τῇ γἢ τὸ πρόσταγμα, ἐπείγει αὐτὴν 

θ᾽ « , Ν , Ρ ας Ἅ δύ χαθ᾽ ἑχάστην ἔτους περίοδον ἐξάγειν τὴν δύναμιν 

ἑαυτῆς ὅσην ἔχει πρός τε βοτανῶν χαὶ σπερμάτων 
χαὶ δένδρων γένεσιν. (Ὡς γὰρ οἵ στρόδιλοι ἐχ τῆς 

’ - - -» 

πρώτης αὐτοῖς. ἐνδοθείσης πληγῆς τὰς ἐφεξῆς 

ποιοῦνται περιστροφὰς, ὅταν πήξαντες τὸ χέντρον 

ἐν ἑαυτοῖς περιφέρωνται᾽" οὕτω καὶ ἣ τῆς φύσεως 

ἀχολουθία ἐχ τοῦ πρώτου προστάγυατος τὴν 
ΕΝ δὲξ τ ᾿ , ᾿ 3. «ἘΣ διεξέ 
ἀρχὴν δεξαμένη, πρὸς πάντα τὸν ἐφεξῆς διεξέρ- 

χεται χρόνον, μέχρις ἂν πρὸς τὴν χοινὴν συντέλειαν Ὁ 

τοῦ παντὸς χαταντήση. Ἐφ᾽ ἣν καὶ ἡμεῖς πάντες 
ἔγχα οι ᾿ λήρε Ἀξνςς ᾿ 5» θῷ ΕΡΕΙ͂ , ε0 
ἔγκαρποι χαὶ πλήρεις ἔργων ἀγαθῶν ἐπειγώμεθα, 
, .- σ - Ἅ » 

ἵνα φυτευθέντες ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς 

τοῦ Θεοὺ ἡμῶν ἐξανθήσωμεν, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἢ δόξα χαὶ τὸ κράτος εἶ » Κυρίῳ ἡμῶν, ξα χαὶ τὸ χράτος εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. 

4 Τίὰ Τ)ῖιο. πιξουαθ εὐ 41} φυίπαιιο ΝΜ55. ἘΜ1Π ὑπάρ- 

χον. Σ 

9 Ἄδερ. βοχίιι5 τὴν ἀπαρχὴν δεξαμένη [ΙΡΙ(οπὶ Μ85. 

ΟΜΙΛΔΙΑ ς΄. 

ερὶ γενέσως φωστήρων Ἕ 

Γὸν ἀθλητῶν θεατὴν μετέχειν τινὸς προσῆχε Ε 

χαὶ αὐτὸν εὐτονίας. Καὶ τοῦτο ἐχ τῶν πανηγυριχκῶν 

θεσμῶν ἀν τις χατίδοι » οἵ τοὺς συγχαθεζομένους ὅ εἰς 

τὸ στάδιον γυμνὴ καθῆσθαι τῇ χεφαλῇ διαγο- 

ρεύουσιν ὙΒ ἐμοὶ δοχεῖν π΄ ἵνα υὴ θεατὴς μόνον 

ἀγωνιστῶν, ἀλλὰ χαὶ ἀγωνιστὴς ἕχαστος αὐτὸς ἐν 

τῷ μέρει τυγχάνῃ. Οὕτω τοίνυν χαὶ τὸν τῶν μεγά-. 
λων χαὶ ὑπερφυῶν. θεαμάτων ἐξεταστὴν, καὶ τὸν 

τῆς ἄχρας ὄντως χαὶ ἀποῤῥήτου σοφίας ἀχροατὴν 

προσῆκεν οἴκοθεν ἔχειν ἥχοντά τινας ἀφορμὰς πρὸς 
τὴν θεωρίαν τῶν προχειμένων, χαὶ χοινωνεῖν ἐμοὶ 

τῆς ἀγωνίας εἰς δύναμιν, οὐχὶ χριτὴν μᾶλλον ἢ 

συναγωνιστὴν παρεστῶτα. μήποτε ἄρα διαλάθη 

ἡμᾶς τῆς ἀληθείας ἣ εὕρεσις, χαὶ τὸ ἐμὸν σφάλμα 

χοινὴ ζημία τῶν ἀχουόντων γένηται. Πρὸς οὖν τί 

ταῦτα λέγω; Ὅτι ἐπειδὴ πρόχειται ἡμῖν εἰς τὴν τοῦ 

χόσμου σύστασιν ἐξέτασις χαὶ θεωρία τοῦ παντὸς, 

οὐχ ἐχ τῆς τοῦ χόσμου σοφίας τὰς ἀρχὰς ἔχουσα, 

Γ Π]α, καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, γενεθήύτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ 

τερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, ΤΟρΡΘΟΥΙαἴπγ ΤΠ 10. ΟΥΑ ΤΟΙ 5 

ἵπ πὸ δαΐ Ἰονο (οάϊος : Ξε ἀοδϑιιηξ ἴῃ Δη  π]ου]- 

Ἀπ,» αΐα ἴῃ [Βορῖο ρυῖπο 67 πἰνοόάιο (151. Νὸβ 

Ο, 

0 

ΗΟΜΙΙ,. Υ- 0 

Ποϑίρα οἰττι5. ΡΡΟἴθυΘη5. Ῥυδοορίθι {Ππὶ αιιος 

οεἴαην ππιπς [Θ 8 ἰποϑῖ, Θὰ] (ἸΟ ΠΠΪ5. τυ σοῖ, 

τιῖ δου! αΐθιη διὰ ΟΠΊ ΠΟΘΙ, {πᾶ ἃ Πουθα5., 56- 

ΠΪΠὰ 5, ἈΡΡΟΓΟΒΙΖΙΘ σο που Πα 5 ργϑ ἴα 6ϑὲ, ΘΧχϑ6- 

γναξ. Οτιθιηδπιοάτιμ ΘΗ] ΠῚ} ἔπ} Ὁ] 1605 ΘΧ ῬΥΪΠΠΟ ἸΟΐαι. ( κτὐ τ κτ τε ὁ ἔτ σὺ 

0515. ἸΠΟῖι550 5 605 {π|| ἰδ ΠΟΘ 05 56 ΠῚ ||} ΘΥΤΟΒ “Κ΄ ν οο κλαῖς σον 

σΟηΠοῖπξ , οἴμη 'π 56 1}05155, ἴἶχὸ σοπίνΟ, ΟἰΡΟΙΠη1-- ς α 

[δυππ αν : 516 δὲ παι 85 ΟΥῸ ἃ} ποΟ ΡΥπιῸ ρ0- 
ὁδρίο θχοῦϑιι8, δἰ ΟΠ}16 ἀθίΠο 6 05 [ΘΠΊριι5 [ΓΔ 5 , 

ἄοποςο δὰ ΟΠ ΘΠ ΤΠ ΠΊΥΘΙ5] ΘΟΠΒΙΠΠ ἃ ΟΠΘ ΠῚ 

ΡΟ οπθυῖε. Αἀ {ππὰπ ΘΓ ΠΟ ΟἸΏΠ65 ΓΘΙῸΡΕ ἔνιοι 1- 

θ115. ἃς ῬοπΠΟΥτΠ ΟΡΘΓτ ΠῚ Ρ] ΘΠ ΓΘ ΘΠ ΠΘΙΉΤΙΒ 5. τι} 

ῬΙαπτδι ἴῃ ἄοηιο ΠΟΠΉΪΠΙ, [ἢ ἃ[}115 Π)6] ΠΟΘΙ 6[-- Ρραὶ, οι. 

ἘΠ ογθβοδπηι5, ἰπ ΟΠεῖϑίο 1651 Του 0 πΟβίΓῸ, οἱ "1: 

Θ]ουῖα δὲ Ἰπηρ Ύ 1}} 1 886 ου] ἃ 58 ΟἸΠ]ΟΥ ἸΏ]. ΑΙΏΘΗ. 

«παίιον διεξέρχεται, ΕΠ οἵα ἀπο τ5. ἀπ {Ἴθι 

Μ55. διέρχεται. 

ΠΟΜΠΊΙΑΎΥΙ. 

226 δοπογαίοτι {ιπιϊπαγίτε. 

1. ϑρθοίαϊουθῃ Αἰ] θίαναμ) ρον θ᾽ ΘῈ Πρ 511} 

οοπίθη τ οἶ5 ραν οἴ ρ μὴ) 6556. Γἀ4τι6 ΘΧχ ρα ΠΟ θυ υἹοὶ5 
ΙΘρΊιι5. {πἰν15. ΘΟΡ ΠΟΘΙ ,, 1188. ἰῃ 5.8 {10 ΘΟΠ51-- 5ρδοίαϊοτος 

ἀθηίθα, πιιάο ὰρὶῖο βθάογα {6 η0 : τι αιίβάτι6, ἘΕΘΗΝΡΕῚ 
πιθὰ {τἀ 5θπίθητα., ΠΟῺ 51 50]πιηὶ ἰθοθυ[ὰ-- ἀρ οαρῖῖο. 

εἰπτη βρθοϊαίοι., 564 δἔϊατη ΔἸ πὰ ΘΧχ Ρᾶγίθ ιΠ] θα 

δχϑιϑίαϊ. 510. βᾶπθ δἰ πὴ ΤΠ Θ ΠΟΥ 116 Δ01Π}1-- 

ΒΗ’. Θρθοϊδοι]ονιι πη 1Π 6] Ὁ]5] ΟΓΘΙῚ , {ΠΠΠπ|5 116 

ὙΘΙΘ 51Ππ|Π185 ἃ0 1Π6 ΓᾺ}0}}15. δα ρ θ πεἶδὲ ΠΤ ΟΓ 

ἄπ ἀοοθ τ, ρὰν [ἈΘΡῚΣ ἀιοθάδμι δά γῈ5 ργὸῸρο- 
5185. σΟπ ΘΠ ἀπ ὰ5 ἱποϊηηθηΐα ΟΧ 86 Πάθ6ΓΟ, 

ἃ ΠΠΘΟΙΠῚ ΡΙῸ ὙἸΡΠ115. 6556 ΟΘΡ ΓΒ] 15 ΘΟΙΒΟΙ ΘΙ, 

ΠδΟ τηᾶρὶ5 ΠπἸοοιη ἃ άἀϑίανθ, {πηι ΘΟΠΟΘΡ ΠΙΘΠῚ: 
Π6 [ὈΓ6 ρυδοίουθαι ΠῸ5 ψϑυ α115 ἸΠν ΘΠ 110, 86 ΠΊΘΤΙ5 

ΘΥΡΟΓΙ σοιημπιπ δι ϊθηπτι ἀδηγητηὴ {αΐ. Οτιοι"- 

5 πὶ πο ταπάριη ὃ Οὐΐα οτπὶ ἱπαπνοπ ἦα ΠΟΡῚ5 

ΡΙΟΡοπαίτ" πλιη1] σΟΠΒΕΠΓαΠΟ 5, πΠΙ γΟ 5! π|6 Θ0Π-- 
᾿ ϑ . . Ξ Ἴ Ὅσμοὺ σοῶ!: 

ΤΟΙ Ρ ΓΟ. 5, 4τι88 ΘΧ ππτιπΠ 4] βαρίοπίϊα ποαιιααιιαηι 7 Τοῦ Ν ᾿ 

ΟΠ 5] Π1115.. 

Ε εἰς τὸ στάδιον οεἴο. [μἐρ6 Παοοιιηι. 

5 Ἄδρ. βοχίαϑ ἐμοὶ δοκεῖ. ΜῸΧ ἀπτ5 Μ5. ἀγωνιστῶν 
ἕχαστος. 



ἐ σὶ 

τ δ 

το 

ΡΥΪΠοΙρίπιμ ἀπο! 564 οχ [115 {686 ϑιππι|ΠῈ 56 ΡΨ ΤΙΠῚ 

δὴν 

Τὸ Μογεο Πθῖι5 ἀθοιξ, 1} 1π 5ρθοῖθ ΠΟ Ρ6ι" εθηϊστηδία 10- 
Ἰοζαῖίαι, 

ψ 

Ὕ 

72} 

, 

4απ 5 : ΠΘΟΘ6556 Θ5[ ΟΠΊΠΙΠΟ 9 ᾿ΠσΘ ἢ Ππ|Π} 5ρθοΐδοιι-- 
ἸΟΡ τι} ἃ ΠΊἴΟΓΘ8. ΠΟῚ ἈΠ] ΠΊ11ΠῚ ΠΆΡΘΓΘ ἃ ρΓΟροβὶ- 

[Αγ τ1Π| ΠΟΡῚ5 ΓΘΡΕΠῚ ΡΘΡΟΘΌΓΟΠΘΙῚ ἱΠΟΧΘΡΟΙ [ἐπ]. 

Τα τι6. 51 τπιπη]τᾶπι π᾿ ΠοΟίπΓΠα ϑογθηϊίαίθ, ἴπ6- 

ΠΑΡΡΑΒΙ]6ΠῚ 5 ΓΟΡιΠῚ ΡῈ] οΥἸ πι ἀἰπθῖ ᾿πίθη εἰ θυ] 15 

5115} 1016 18, (6 τπΠ᾿ ΘΙ ΒΟΥ Π ΟΡ] Πἶο6 οορ ἰδεῖ, 4ι15- 
ΠᾺΠῚ 15 511, 4πὶ [5 ΠουΊΡιι5. σα τὰ ἀἰδεϊηχις, οἱ 

«ποιοί 'π γΈΡιι5 νἰ51}}}}1]0115. ΤΠ]. 510 πΠΠ1185., 
48} γΟ] τ θὰ 5 ; ΓἜΠΓ5115 51 Ἰπτ ον πὶ “16 τηϊγδοι]ὰ 

ΑἸ ἀΠοἰβι 1, ρ6ν ἀΠΠ θη θπῚ πιθ ΠΟ ΠΘ πὰ, ἰην 510 1-- 

ἰθιτι6. Ροι Υἱ 51} 111 δοϑ πη] ϑιϊ., ραγαίτι5. Δοο α15 

Δι 110, ἃ ἀἸσητι5 {π| γοπογαπάιιμι {Ππ|| ἀο 068- 

τἀπ Παΐτιηι ΘΟ ]Θα5. δ ἰσίταν, θη πιο-- 
ἀπππὰ αὶ πρ τι ᾿πϑιιθίοβ, ΠΊΔΠτΙ ΔΡΡΡΘΠΘηβ88ἃ, 

ΟἸΡΟυ ἀπποιιπῖ : [ἃ ΘΕ ἴρ56 Δ Θοουμ]τὰ πη Πδ0 ἰ5{{π|5 

Οἰν Π Δ 115. πη] Ροτ] ἃ νῸ5. ἰδ πι8 Π} ρΟΡΟΟ.ἾΠῸ5 οοῃ- 

ἀπιοληι. Τη οἰν ίαιθ 111ὰ., ἴῃ {πὰ οϑὲ νοίτιϑ Ρα 

Ποϑίγα, Θχ {π|ὰ ΘΧΡΕΠΠ ΠῸ5 ἀφπιοη Πποπιϊοϊα 1110, 

«Εἰ 5815 1ΠΘο 6» }5 πο μλΠ πὴ γθάθρὶς ἰπ 5 υν {πῖοιη : 
Ἰη τα θ Ρ6 ῃϊσ ῬΥΪ πη πὶ ΠΟΠΉΪΠ15 ΘΘΠΟΡΑ ΠΟΙΟῚ, δὲ 
1|18 1} {188 ΠΟ5 5[α πὰ ΔΡΡΙ ΘΠ ΠΑ τπουΐοιῃ : 40 
ῬΘΡθυῖε μϑοοαίμπη, ΕἸ ΠΟΘ ΘΗ [τ|5 116 ἀφο ηΐ5 τηὰ- 

κεν ἕο ἔδεω, ἸΟΡΌμα Διιο ον 5 ρᾶΡίπι5. Οὐ δὲ [6 ᾿ρϑι1ΠῚ ΠΟΒΟδ5 
ταῦ Πα τ} ἃ [ΟΡ ΟΊ. 1ἴὰ ΠΤ Εἶν ΠΆΓΙΙΠῚ ΟρΡιι5: 
ψΊ ΡΠ 115 Ταϊάθιῃ Ιοη 6 Ὀγια 15 Δ Πἰ ΠΆ] 1115 1 ΡΆΓΘΠῚ, 
ἸΓΡΑΓΙΟΠ ΔΙ] ὙΘΙῸ οἱ ᾿παΠἰ ΠΊΓΟΥ ΠῚ ΡΥΙΠΟΙΡΟΠῚ 
ΘΟΠΒΕπξιιη} : ΤΠ θυ Ἰ ΟΡ Θ. απ! 46 παίτγᾺ}} ἀρραὰ- 
ΤΆΤ ; ΘΠ ΥΘΙῸ; 41] ΡΔΠΟΠΪ5 ργοϑία πα ροϑ5ῖ5 δά 
Ἰρϑῖιπλ οϑο τιμὴ νοΐ. 151 Π8θ6 δὶ [πϑυϊπηις δάοοιὶ : 
ΠΟΒΙΠΘΕΡ505 ΘΟΘΠΟΒΟΘΙΠΙΙΒ., 511Π}115 Ποῖ οορηΐ-- 
ἴα}, ΔάοΥΑἰμητι5. ΘΟ Π ΠΟΥ θὴ, ΠΟΠΙΪΠῸ βοῦν 
ΤΏΙ 5 5] ΟΥΊΠΟΔ] ἴγητι5 ῬΑ ΓΘ ΠῚ, ΠΟΘΙ ΠῚ ΔΠ]Δ ὈΙ ΠῚ115 
ΠῸ ΡΙ ΟΡ ΘΠῚ 5 ΤΟΥ ΘΙ ΘΙ Πητι ΒΘ ΠΟ οἰ ΘΠ ἴθιη,, ΠΟϑ το 
ὙἸΐοθ ῬΓΘΟΘΘ [5 δὲ {πξιγδθ Διο Οὐ ΠῚ ΠΟΘ ΠῸΠ 
«ἰοβ᾽ ΠΘΠητι5 : (τ 501Π|6θὲ Ρ6Ὶ Θὰ5 “1185 [ΔῈ ἸΔΡΟ [τι5 
δὲ αἰνι85., ΘΕ] πὴ θΟΠΪ5. ΡΡΟΙΉ 5515 ἢ 46 πὶ [Ἀοΐαΐ, 
Δ0 Θἃ 41 Οχϑρϑοίΐδηπιῃ, Ῥ ΦΘ5Θ ἢ ἔΠῚΠῈ ΘΧΡου ηθηῖο 
ΠΟΡῚ5 οοπῆνηηοι. ἘΓΘΗΪΠῚ οἱ [ΘΙ ΟΡ ΆΡὰ ἰ8}1ἃ σι πΐ, 
{πᾺ}1ἃ ΘΡτΠῈ φοίου πα 3 ΤΠ6 ΠῚ 5] ν 51 011 ἀάθῸ Ρα]ογα 
5ιηΐ, {8 }1ἃ ΘΟ ηβοη ἦα ϑΠὲ ᾿Πν 510 }11ὰ ἢ 51 οὶ 
ΤΠ ΑΘ 10 ΘΧβιροΓαΐ Πιμπ]ὰ Π66 1 Π 6 ]]Π] ΘΠ 88 τη η-- 
5 Δ ΠῚ). ΠΙΠ5Π8 ΠῚ [Π ΘΙ] Θοἴτι5. γα ]θαΐ 5θ Πρ ἴον πο-- 
ΤΠ ΠΑ ΓΕΡᾺ ΠῚ ΠΟΘΙ ΒΟΥ ΓΑΥῚ ἢ ΘΒ] 50] 1116 ΘΟΥ ΡΠ] ΟΠΪ 
ΟΡ ΠΟΧΙΙ5., Δ60 μι] 6 ν θϑὲ δἴ Δ60 πηᾶρητι5, ΟἸΙΠῚ 

4. ΝΟΠΠΜΠ]ΠΠι Νος. τῶν ἀστέρων. 
Α ΄ » (οὔοχ Βοί]. ἡ ἀρχαία πατρὶς, πατρὶς ἡμῶν, τυϑξιις 

ἐἱ]α ραΐίνῖα, μανία πορίγα. 

ς Τα (οι θοῦ. οἰ 1115 «πίον Νῖ55. πιο Ρὰ- 
γυἷ5. χαταλαθόντα. 

ΒΑΘ ΟΕΒΑΠΕΙ ΘΟΛΡΡΑΘΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ε ἣν ᾿ 
ἀλλ᾽ ἐξ ὧν τὸν ἑαυτοῦ θεράποντα ὁ Θεὸς ἐξεπαί- 

3 δευσεν, ἐν εἴδει λαλήσας πρὸς αὐτὸν χαὶ οὗ δι᾿ αἷ- 
Ὁ , νιγμάτων, ἀνάγχη που πάντως, τοὺς τῶν μεγάλων 

: Ὡ 

φιλοθεάμονας μὴ ἀγύμναστον ἔχειν τὸν νοῦν πρὸς 
Α “- ,ὔ πὸ, ΑΞ Εἴ τὴν τῶν προχειμένων ἥμῖν κατανόησιν. Εἴ ποτε 

Β οὖν ἐν αἰθρία νυχτερινῇ πρὸς τὰ ἀῤῥητα χάλλη τῶν 

ἵν 

Ὀ 

Ν ΩΣ ,ὔ 

ἃ ἄστρων ἐνατενίσας, ἔννοιαν ἔλαόες τοῦ τεχνίτου 
“- κε Γ-. “ Υ , Ν ἤ Ὧν ᾿ 

τῶν ὅλων, τίς ὃ τοῖς ἄνθεσι τούτοις διαποιχίλας τὸν 
Ν - 7 ᾿ 4 ο 

οὐρανὸν, καὶ ὅπως ἐν τοῖς δρωμένοις πλέον τοῦ 
τ - , 5 ἥ ,ὔ "» 

τερπνοῦ τὸ ἀναγχαῖόν ἐστι" πάλιν ἐν ἡμέρα εἰ 
- - “ Ἁ τὼ Ἷ ,ὔ 

γήφοντι τῷ λογισμῷ χατέμαθες τὰ τῆς ἡμέρας θαύ- 
Ἰῃ» ! ᾿ 2 

ματα, χαὶ διὰ τῶν δρωμένων ἀνελογίσω τὸν οὖχ 
Ἷ ,ὔ ΟῚ Π κ ΄ 

δρώμενον, ἐμπαράσχευος ἥχεις ἄχροατης καὶ πρέ- 
Ὁ - τω , ᾽7ὔ 

πὼν τῷ πληρώματι τοῦ σεμνοῦ τούτου χαὶ μαχαρίου 
-“- με 4 - 

θεάτρου. Δεῦρο δὴ οὖν, ὥσπερ οἱ τοὺς ἀήθεις τῶν 
᾿- Ἂ , Γ τ πόλεων τῆς γειρὸς λαύθόμενοι περιηγοῦνται, οὕτω 

ἣΝ ἢ ἘΝ ἥν Ν , ᾿ς « . 

δὴ χαὶ αὐτὸς ἐπὶ τὰ χεχρυμμένα θαύματα ὑμᾶς 

τῆς μεγάλ: 7τΊ Δ ξεναγήσω. Ἔν τῇ πό-- τῆς μεγάλης ταύτης πόλεως ξεναγήσω. ἢ 
»} 

Ξ : ς ὅν ας τα 
ει ταύτη, ἐν ἣ ἡ ἢ ἀρχαία πατρὶς ἥμῶν, ἣς 

-. ς » ἘΝ υὰν - 
(ετανέστησεν ἡμᾶς ὃ ἀνθρωποχτόνος δαίμων, τοῖς 

Ὁ Ν ταν ἢ ΝΙ ΝΥ “ 0 ξ 

ἑαυτοῦ δελεάσμασιν ἀνδραποδισας τὸν ἄνθρωπον 
τὶ τ , " Ὡ 9 , ’, 

ἐνταῦθα χατόψει τὴν πρώτην τοῦ ἀνθρώπου γένεσιν, 

“" 

, 

χαὶ τὸν εὐθὺς ἡμᾶς “ ἐπικαταλαδόντα θάνατον" ὃν 
,ὔ " ἰ “ -: 

ἐγέννησεν ἣ ἁμαρτία, τὸ πρωτότοχον ἔχγονον τοῦ 
΄ ᾽ Ἁ 7... 

ρχεχάχου δαίμονος. Καὶ γνωρίσεις σαυτὸν, γήϊνον ΐ εἰ : 
θείων χειρῶν " δυνάμει 

δὲ χειροτονητὸν τῶν ἀλόγων χαὶ τῶν: ἀψύχων. Ταῖς 

υὲν ἐχ τῆς φύσεως παρασχευαῖς ἐλαττούμενον, τῇ 

δὲ τοῦ λόγου περιουσίᾳ πρὸς οὐρανὸν αὐτὸν ὑὕπεραρ- 

θῆναι δυνάμενον. Ἔλν ταῦτα μάθωμεν, ἑαυτοὺς 

ἐπιγνωσόμεθα, Θεὸν γνωρίσομεν, τὸν χτίσαντα 

προσχυνήσομεν, τῷ Δεσπότη δουλεύσομεν, τὸν 
Πατέρα δοξάσομεν, τὸν τροφέα ἡμῶν ἀγαπήσομεν, 
τὸν εὐεργέτην αἰδεσθησόμεθα, τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς 

“ἡμῶν τῆς παρούσης χαὶ τῆς μελλούσης προσχυ- 

νοῦντες οὐχ ἀπολήξομεν, τὸν δι᾿ οὗ παρέσχετο ἤδη 
ἃ πλούτου χαὶ τὰ ἐν ἐπαγγελίαις πιστούμενον, 

χαὶ τῇ πείρᾳ τῶν παρόντων βεύαιοῦντα ἡμῖν τὰ 

προσδοχώμενα. Εἰ γὰρ τὰ πρόσχαιρα τοιαῦτα, πο- 
ταπὰ τὰ αἰώνια; Καὶ εἰ τὰ δρώμενα οὕτω καλὰ, 

- ’, 

Ε ποταπὰ τὰ ἀόρατα; Εἰ οὐρανοῦ μέγεθος μέτρον 
τ “. κ ᾽ὔ 

ἀνθρωπίνης διανοίας ἐχόαίνει, τῶν ἀϊδίων τὴν φύσιν 
ΩΣ , 7 τὖ - 

τίς ἄρα νοὺς ἐξιχνιάσαι δυνήσεται: Εἰ ὃ τὴ φθορᾷ 
ρος ,ὔ οἵ [ἢ λὲ [ Ξ ὀξὺ 
ὑποχείμενος ἥλιος οὕτω χαλὸς, οὕτω μέγας, ὀξὺς 

-- , Α ᾽ὔ κὶ 

μὲν χινηθῆναι, εὐτάχτους δὲ τὰς περιόδους ἀπο-- 

ἃ Ἄρφρ. Ῥυίπηιιβ, βοχίτιβ, δὲ οοΐανιβ οἵα τὰ 1115 {τ θὰ 

Μϑ85. πλούτου ὕπαρξιν. Ν᾽ οσοπι ὕπαρξιν ποφας 61 ἀσπὸ- 

βοιιηΐ, πΘα 16 4111 {γο5. Νῖ85. 

5 Βερ. 5βεχίιι5 ὑποχείμιενος εὗτος ὁ ἥλιος. 



ἽΝ ΠΕΧΑΈΜΕΙΝΟΝ ΠΟΜΠ.. ΥἹ. 

οΟ᾽ 
δὲ , δι ἢ Χ ͵ - 

ιἰδοὺς, σύμμετρον μὲν ἔχων τὸ μέγεθος τῷ παντὶ, 

ξι στε μὴ ἐχδαίνειν τὴν πρὸς τὸ ὅλον ἀναλογίαν " τῷ 
ἑ χάλλει τῆς φύσε τὰ ὃ ὺς διαυγὴ ε χάλλει τῆς φύσεως οἷόν τις ὀφθαλμὸς διαυγὴς 

ν. ΟἿ 
ἐυπρέπων τῇ χτίσει" εἰ ἀχόρεστος τούτου ἣ θέα, πο- 

ταπὸς τῷ χάλλει ὃ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος ; Εἰ τυφλῷ 

ζημία τοῦτον μὴ βλέπειν, ποταπὴ ζημία τῷ ἅμαρ- 

τωλῷ τοῦ ἀληθινοῦ ψωτὸς στερηθῆναι; 

ΓΕ - .“ 
Καὶ εἶπεν ὁ Θεός γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ 

[4 - .» ΩΝ - -- 

στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἷς φαῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς; 
δ . , -- 

ὥστε διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας χαὶ ἀνὰ ἐ- 
Α 

μέσον τῆς νυχτός. Οὐρανὸς προειλήφει καὶ γῇ " τὸ 

φῶς ἐπὶ τούτοις δεδηιμιούργητο - ἡμέρα χαὶ νὺξ διε- 

χέχριτο " πάλιν στερέωμα, χαὶ ξηρᾶς φανέρωσις. Τὸ 

ὕδωρ συνήθροιστο εἰς συνεστηχυῖαν καὶ ἀφωρισμένην 

συναγωγήν. Ἢ γὴ πεπλήρωτο τοῖς οἰχείοις γεννή- 

μασι, τά τε μυρία γένη τῶν βοτανῶν ἐχόλαστή- 

σασα, χαὶ παντοδαποῖς εἴδεσι φυτῶν εὐθηνουμένη. 

΄ 

Ἥλιος δὲ οὔπω ἦν καὶ σελήνη, ἵνα μήτε φωτὸς 

ἀρχηγὸν καὶ πατέρα τὸν ἥλιον ὀνομάσωσι " μμήτε τῶν 

ἐκ τῆς γῆς φυομένων δημιουργὸν, οἱ τὸν Θεὸν 
8 ἀγνοήσαντες ἡγήσωνται. Διὰ τοῦτο τετάρτη ἡμέρα" 

χαὶ τότε εἶπεν ὁ Θεὸς, Γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν μ 

τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ. “Ὅταν τὸν εἰπόντα 

διδαχθῆς, εὐθὺς τῇ ἐννοίᾳ σύναπτε τὸν ἀχούσαντα. 

Εἰπεν ὁ Θεὸς, Γενηθήτωσαν φωστῆρες, καὶ ἐποίησεν 

ὃ Θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας. Τίς εἶπε χαὶ τίς ἐποίη-- 

σεν ; Οὐχ ἐννοεῖς ἐν" τούτοις τὸ διπλοῦν τῶν προσ- 
ὠπων; Πανταχοῦ τῇ ἱστορίᾳ τὸ δόγμα τῆς θεολο- 
γίας μυστιχῶς συμπαρέσπαρται. Καὶ ἣ χρεία πρόοσ- 

χειται τῆς τῶν φωστήρων γενέσεως - Εἰς φαῦσιν, 

φησὶν, ἐπὶ τῆς γῆς. Εἰ προειλήφει τοῦ φωτὸς ἣ γέ- 

γεσις, πῶς νῦν ὃ ἥλιος πάλιν εἰς φαῦσιν λέγεται 
γεγονέναι; Πρῶτον μὲν οὖν τῆς “ λέξεως τὸ ἰδιό- ς, 
τροπον μιηδένα σοι χινείτω γέλωτα, εἴπερ μὴ ἑπόμεθα 

ταῖς παρ᾽ ὑμῖν ἐχλογαῖς τῶν ῥημάτων, μηδὲ τὸ 

τῆς θέσεως αὐτῶν εὔρυθμον ἐπιτηδεύομεν. Οὐ γὰρ 

τορευταὶ λέξεων παρ᾽ ἡμῖν " οὐδὲ τὸ εὔηχον τῶν 

φωνῶν, ἀλλὰ ὁ τὸ εὔσημον τῶν ὀνομάτων παν- 
ταχοὺ προτιμότερον. Σχόπει τοίνυν εἰ μὴ διὰ τῆς 

φαύσεως ἀρχούντως ἐνέφηνεν ὃ ἐδούλετο - ἀντὶ γὰρ 

τοῦ φωτισμοῦ τὴν φαῦσιν εἴρηχεν. ἼἜστι δὲ οὐδὲν 

μαχόμενον τοῦτο τοῖς περὶ τοῦ φωτὸς εἰρημένοις. 

Πα ἈΘΘῚ Ῥσίπηις εἴ οοἴανιιβ οἵ (1. ββοιιπάιιβ. 
Τ)εοβὲ ὥστε ἴπ 6115 οἱ ἴῃ ΔΙ αῖθιι5 Ν55. ΓΙΧΧ σγετὸ 
εἰ (ο15]. Ῥυΐπηιϑ τοῦ διαχωρίζειν. 

4 1τὰ φυϊπααο Νί85. ΘΙ γεγο ἀγνοοῦντες. 

» Βρα. βοχίαϑ ἐν τούτῳ τό. ΑἸΙφιιαπίο ροβὲ (01}5. 56- 

οαπάας χρεία πρόκειται. 

ΤΠ 

νεῖοχ δά τποΐτπη, ἴηι ογἀϊηαῖοϑ οἰ ΡΟ  πι5 ΘΧΡΙΘΉ5, 

τιασπἰταάίποπι φαϊάθπι 8 πμὶ γ θυβῖιπι 1τὰ ΔΟΘΟΠ.- 

τποδαϊαπι πδοῖτ5, αὖ ΘΆΠῚ {8} ΟἿ ἩΠΊΎ 6150 Πᾶ- 

Βδὲ ρυορουοπθηι ΠῸη Θχοθάδξ, 5118 γ6}Ὸ Ρα]ον!- 

τὰ ἴπ6 ταπηητιᾶ μι Πα αιγ 85. οι] τι5 ἀπ] ἀδτὰ ΡΕΙΠποὶ-- 

ἀὰι5 τὸ5 ογθαῖαϑ ΘΟ ἀθοουδΠ5 : ΒΕ7Ὲ5 δὶ ᾿π580180}}15 

εϑὲ ἀϑρθοίτιβ,, {88}1 ρα] νι ἀ1η6 50] 7.581: ργῶ- 

ἀϊῖα5 6519 91 ἤππς 5016 ΠΟῚ ΘΟΏΒΡΙΘΕΓΘ., ΟὍ800 

ἀδιυπποηίατα οϑὲ : {π16 εϑὲ ρθοοδίουϊ ἀἰβρθηάπιπι 

Ιπο8 ψϑγὰ σΆΓΘΓ ὃ 

α. Εἰ αἰαῖ Τοῖς : Εἰαπὶ Πιπϊπιατίαᾳ ἐπὶ ἤσπαια- ἐκ ννεῖα ΦΥ͂ 

πιδπίο οσοἰὶ αὐ ἐ{{πιπγιϊτιαξοτιθηι 510 61 ΓΕΥΤ (ΠῚ : τε 

αἰϊςεογπατι ἱπιέοτ' ἐζεπι οἰ τιοοΐοπι. ΟΡ ο] αν δὲ ἴαυγὰ 

ΡΓδΘοοββογαπε: ροϑὲ μ680 [ἀϑγὰΐ [ῈΧ ογθαία: 165 δὲ 

ποχ ἀϊδογοί [πογαπΐ : ἰΐθπι [ἀοΐατη γαῖ ἢν πιᾶ- 

τιθηΐππι, οἱ αὐάα Γπογαΐ ἀείθεῖα. (οἸ]οΐα θγὰξ 

ἀ΄πα ἴηι βἰαθίϊθαι ἃ ἀθΠ πἰΐατι ΘΟΠ ΡΟ ΠΟΠΕΙΙ. 

Τοῦτα ῬΓΟΡΥ 5 σου" ΪΠΙΡτι5 ρὲ γε ον : 48η6ο-- 

{αἰ θη δ ᾿ππαμηθνὰ ρρο α]θνδῦ Που θγτιπὶ σΘμθΡᾶ, 

εἴ ομπηἰ τη 415 ρ]απίδυιιπη 5ΡΘΟΙΘΡῚ5 χα γαῖ. 

Νϑοάππι ἰἀπιθη ογαὲ 501], Ποήπ6 πὰ : Π6 50]6Π| 59] οἱ Τπαὰ 

1ποὶς ἀποίογθηη 86 Ῥδίλθπι ΔΡΡΘΙ]αγθηξ , ΠΘΥΘ 4. ἜΣ ἐθοθς 

Ῥεαπι ἱρπογαηῖ, ἢ ἃυΙ ΡΥ ΘΠ ΓΗΡ Ἰρϑῖμππι ΓΘΡΈΠΩ 6 ἣν 

ἴογΓὰ Παϑοθηἔπιπη ΟΡΙ Ποθτῃ 6558. ΟΠΔΡΡΌΡΊΟΙ 4 πᾶΡίὰ 

ἴα ἀἴε5 δοςθβϑϑογαῦ,, δὲ ἴμππο Τηθὰ85 Εἰἶχὶι : δαπε 

{μπιϊπιατία τι βτηιαιπθπίο οἰ. ὕαπὰ Ἰοφαθηΐετῃ 

ΠῸΠ ἴρπογοϑ., ΠΠ|6ὸο πιθηϊθ Δα ἀἸθπἴθηη ΘΟΠ]ΌΠΡΘ. 

Τίαϊε Τρ ιις, Είαπε [ὠπιϊπατία.... οἱ ἤδοῖε 1) εις 

ἄπο {πιϊπιατία. Οὐἷ5 ἀἰχῖς, δὲ {π||5 [οἱ ἢ ΝΟΠΠΘ 

ἴῃ 5 ἀπρ]!οθ ΡΘΥΒΟΠ ΔΙ Ρετοῖρὶ5 ἢ ΠΡΙ 6 1πῦ- πεσε, δε 

ϑἴουϊδβ ἱπβρ υϑ } δϑὲ ΤΥ ϑι100 γπθάο ἱπθο]ορίθ ἐπ εο]ορία 

ἄοριαᾶ. ΑἀάΠτπν ΘΕᾺ 1 ΘΟ ΠΟΥ ΠΟΥ ΠῚ [πΠΠ}] ΔΤ ΠΠΠῚ τῶ ἘΡΚΡΟΝΣ 

περεϑϑίίαβ ; “1 ἐἰ{πινιϊτιαιίοτιθτι, ᾿μα1}, δι 6Υ. ἐ6τ᾽- 5οθαιατ. 

τάπι. 81 [πιοῖβ βθπογαῖο Ργδοθϑβθγαΐ, Φαομηο 40 

ΠΕΠΟ 50] ἰΐδυτιπ ἀϊοῖταν σα ἐ{{πἰτϊτια τ οτιοτη Θἀἰἴτ|5 ὃ Θοπογαιῖο 

Ῥυϊμητιπι αυ θη 5 Πρ]α}15 51 Π660 ἸΟ 6 Π61 γαῖο Ἰυςῖς ργαῖ- 

πα Πππὰ ΕΠῸῚ τίϑιμη. πιονθδξ : ϑι ] ἀθτὴ ΘΒ ΡΈΤΩ ὙΣΈΝ 

ἰσίαιστη γϑυθογατη ἀο᾽ δοίη. ΠΟ 56] Π}1|) ΠΘΠΠ8 

φοποίπηδο δου ΘΟΠϑ ΓποΠΟπἱ βίθάθηηιβ. ἀραὰ 

πο δπΐηι ΠΟῸῚ δππὲ {πὶ γουρὰ ΤΟΥ πο ΘΧρΟ]Ιαπξ, 

ὨΘΖιι6 ΟἸγὸ5 51Πὲ ΒΟΠΟΡδ8 γΌ065, 864 ὈΡΙ4Θ πο- ὅ “77 τς 

ταϊπτιμ αν ἑαΐθτ ἀπίθροπίμητι5. Υ146 ἸρΊταν, πα ὑπ ΛΟΥ 

βα [5 συοά ψοϊθθαῦ,, ρϑὺ μᾶπο γοοθηὶ ἐἰ[ιιπεῖτια- 

ἐἱοτιθτι ΘΧ ΡΥ βϑουϊξ  {αΐρρ6 ΡΓῸ βρί θη ουθ 1Ππ|-- 

ταϊπαιϊόποιη αἰχῖτ. Ηος ατιΐθπι οὐ 115 {866 ἀθ ᾿π 66 

ς Βεριὶ τονε οἱ οοΐαντιϑ λέξεως ἡνιῶν, Τ)εβιἀογαίαχα 

ἡμῶν εἴ ἴῃ 6615 οἵ ἴπ 4115 Ν55. Μοχ τε παρ᾽ ὑμῶν. 

Αὐ Με5. φυΐϊπαας τὶ πὶ ἑδκία. (οάοχ Οομθοῖ. οπὰ 

ἉΠοΡο ΝΜί5. παρ᾽ ἡμῖν, πο 18 τϑοῖϑ. 

ἃ Βορ. φαϊηίι τὸ εὔσημον τῶν νοημάτων. 

(᾿ 



3: 5. ΒΑΒΙΠΠῚ ΟΕΒΑΠΕΜΒ, ΟΛΡΡΑΠΟΓΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ, 

ι ἀϊοία ϑαμε, Π18}} ριρηδι. Ταπο φηΐμ Ργοάιιοία 

δϑὲ ρϑἃ [π|ο18 παίιγα : ΒιηῸ Δι Γ6 πὴ Θϑί 501 αν {Ππ4 
ΘΟΡΡ 5 ΘΟ  ΠἸτππη}., Ὑ ΘΠ] α τι} τιξ δι θυ πΟσ  ἢἰ [85 

1ΠῚ [πο]. Οτοιπδ πο ά τι Θηϊ πη] ΑἸτπ οϑὺ Ἰρηΐβ., 

Ἁ]Ππ|4 Ππσον πὰ : {Π1 σα 6 πὴ γὶβ ἰπϑϑὲ {ΠΠπιπιϊ πα πϊ, 

ἤδ50 νΘΙῸ δά ]ππιθπ ΘσοΠΠθι5. ΡΟ θη τιπι [ἃ-- 
Ῥυιοαία δϑὲ : 6 δεϊδπι [ποῖ 1] ΡῈ 551Π|86. 51η06-- 
ῬἜΘπ16. Θὲ ὨλδίΘΡΙ 86 ΘΧ ΟΡ οθὰ νϑ] οι απ} 114 1ὰ-- 

ΤΙ. 3. τῦ γῃϊ πᾶν ῖα Πῖιηο Ρ δ ραγαΐὰ διιπῖ. δ᾽ουξ οηΐπι Αρο- 

5[Οπ|5 4ΠΟϑ 81 δἰ 6556 ΠΠϊ πᾶνΐα ἴῃ πα π 60 ; 5664 

ἐδὲ ΤἈΠΊΘη. ἃ]1ὰ ἰὰχ Ὁλ ΠΕ] γθΡὰ ; οὐτι5 ραγεοῖρα- 

ΠΠΟΠΘ, 8 ΠΟ ἴδοι! πὶ ΔΠΙΠΠΔΙ ΤΠ 41π|ὲ5 Θυπα16- 

θαηε Παμηΐ παρα, ἀπ} 685 ἱσποραπεϊθ ἔθ πο υἷ5 οχὶ- 

ΤΙ Πΐ : 1ΐὰ ΒΕΤΗ ΠΈΠΟ 50] 6 ἢτιπο, Ροϑβὲ 50 ]6η- 

αἰ ἀἰϑϑίπηατη. Π]Δπν Πποθ ἢ] φΟΠα ταπὰ., 'π τ πο 

ΘΧϑιϑοΙ αν! ΘΟ ΠΟΥ τΠΙ γΘΓΘΟΙΊΙΠΙ. 

5. ΝΟ οἰἠαδη ἱπορθ Π 0116 νἱάθαϊιν 4υοὰ 
«Ἰοίπιηι δϑὲ , Ππιοῖϑ 50 Π1οθὲ σρ! πόροι ἁἰπιὰ «αϊὰ- 
(ἰλΠ| 6556: αἰδοῖα γΘΡῸ Δ]1π6|, Ἰρϑῖιη} ΟΟΡΡτι5 [πιοὶ 
511] Θοἴιιην. ῬΥΪΠλτι ΠῚ {46 η} Θχ 6Ὸ «ποὰ φοπρο- 
511ἃ ΟΠ ΠΪὰ 516. ἃ ΠΟ] 5 ἀϊν ἀἀπίιν, δὲ ἴῃ γροὶ- 
ῬΊΘη θην 5.1 δια πε η}., Θὲ ἴῃ «ια]ΠΠταΐοια ἰρϑὶ αὐνο- 
ὨΪΘΠ θη). Οἰιθιη ἀηηοάτιηι ᾿σίταν" ἈΠ παττιρὰ δϑῖ 
ἉΠΡΟΥ 7, ΑἸ Πα 4 ΘΟΡΡιι5 ἀθα!]ναζιιηι : δ᾽ δι ϊλ πη (8 
ΠΟ 40 ΓΘΕΠΠΙΠητ18, ᾿ἰοθὲ παΐαγτα ἀἄϊνουθα, ἰαΠΊ ΘΠ 
«ΟΡ ΑΓΟΥ 5 Ροϊθπεϊὰ [6 ΡῈ οοπ]ιποῖα. Ν ο τϊῃὶ ἀἶχο- 
γ5 ΠΘΡῚ ΠΟῚ ρόΌ586, τ Περο ἃ 56 ᾿ῃυϊοθι 56ρΡὰ- 
ῬΘΠέι᾽. ΝΘατιΘ. ΘΠΪΠ ἃἴ0 ποθ ἃ 501 Ὁ] ΘΟΡΡΟΓΟ 
βΘρΡ ΕΟ ΠΘ ΠῚ τὶ δὲ Εἰ] 6556 ροββί ὈΙ]θπὶ : 56 ἃ 
485. Ὠοβέγα σοι ΠΟ Π6 αἸν]] ροβϑιπί, δὰ ἄἶοο ἃ 
ἩαίτιΓ85. σΟΠΟΠΓΟΡΘ. οἰϊαπι γοῖρϑα 86} ποσὶ ρόο556. 

υοα νἱτος ΝΠ δὲ ἔπι ν]ηὴ 1515 Δ ΠΡΟ Π ἴθ ΠῚ ἃ ϑΡΙἐπάογε 56ρὰ- 
ρθαις :ὰ ΓΕ. ΒΟ]. ]ΠαδΙὴ μοίθ5 : Τ)6 15 γ6ΓῸ {|| [πη] τι πὴ 
ἀϊνίπα, ρο- ΒΊΠΠΠ) 5] 6 (10 ὨλΪΓΔΟι1]10 ΔΕ ΡΆΠΘ ΓΘ νο]οθαξ, ᾿σ ΠΟ ΠῚ 
ΑΗ βοτὶ [ῃ γα ἸΠ] ΡΟ5111}, 4αὶ οἰ οαοία πη. ἃ 5010 ερήδεις 

ἀοΥ6 πητιξιι ] α πι:, ν]Π} δα Θ ἢ] ΠΡ ΠῚ Πα θα οἵο- 
Ῥταὶ. 28. 5881. 6] δἐϊα πὶ ῬϑΆ]65 ἰθϑίαϊαν, ἀϊοθπβ: 7 0α 
5 ])οπιῖμπὶ ἱπιιογ οἱ ἀθτιεϊς Παπιπιαάπι ἰστιὶς. Ὁ πὰ 6 

ΘΕ] ἢ ΟἸ1ΠῚ ΤΟΥΤῚ 1Π νἰτὰ σοϑίαυ ΠῚ ΠΊΘΡΟΘ5. σοί νὶ- 
Ῥυιθῖα., ἀγοδητι5. (81 5ΘΡΙη0 ΠῸ5 ἀοοοὶ πὸ- 
{π| ἢ} 1615 ΕἸ νἸβιιη ἰγΐ, δὲ Ἰποθὰ (θη 1 
ἔα ΠΟΠΘΙῺ. 7π|5115, Δ π5 015 γ6ΡῸ ΔΟΘΡὈΙ Γαΐ πη μιι- 
ΠΙΘη 15. ἀθϑ! Π ἢ Δ] 6556. οὶ Π 6 γΘΡῸ ΘΕ ΠῈ ΟΧ 

ππΠ 89 ὙἹΟΪ551 μι 1 Π]}0115 {6} (1126 5115 [ΟΡ Ρ Ρο5- 

βιππητι5. ἘΠῚ ΠῚ  ΘΡῸ ἄτι ἀθϑιηῖξ, δὲ ἀθούθϑοῖῖ, ΠΟ ἢ 
ἴοἴο 511] Πγυ51115 ΘΟΥΡΟΥΙΘ ΘΟΠΘΙΠΏΪ 1}, 564 οἰγοιιηι- 

810. 4υαϊηήιε Νί55. Προϑὶ οὖν ἴῃ ο1|5. ϑιαίίηι 

ΟἹ)». βοοιυτι5 παρ᾽ ἡμῖν. 

ΓΊτα (οάοχ (οι θοῦ, οὐτπὴ 5ὸχ Π1Π15 Ν55. ΠΙμὰΩ, τῇ 
φύσει, ἀἀοδιδοναίιν ἴῃ. οὐ 115, ΠΡΙἄοπχ ἄρα (οῦοχ 

") 

Β 

Τότε μὲν γὰρ αὐτὴ τοῦ φωτὸς ἣ φύσις παρήχθη " 
νῦν δὲ τὸ ἡλιακὸν τοῦτο σῶμα ὄχηι (αι εἶναι τῷ πρω- 

τογόνῳ ἐχείνῳ φωτὶ παρεσχεύασται. Ὡς γὰρ ἄλλο 
ΡΞ ᾿ Α ω 

τὸ πῦρ, χαὶ ἄλλο ὃ λύχνος: τὸ μὲν τὴν τοῦ φω- 
," , ΕΑ νι δ ͵ “ ὃ ὟΣ τίζειν δύναμιν ἔχον, τὸ δὲ παραφαίνειν τοῖς δεομέ 

“ “ , γοις πεποιημένον - οὕτω χαὶ τῷ χαθαρωτάτῳ ἐχείνῳ 
-- - τὴ “«( ἐς ἐφ - τὸς χαὶ εἰλιχρινεῖ χαὶ ἀύλῳ φωτὶ ὄχημα νῦν οἱ νὰ 
ΩΣ « , στῆρες χκατεσχευάσθησαν «(ὃς γὰρ ὃ ἀπόστολος λέγει 

τινὰς φωστῆρας ἐν χόσμῳ, ἄλλο δέ ἐστι φῶς τοῦ 
κὰ ἐσ ᾽ χόσμου τὸ ἀληθινὸν, οὗ χατὰ μέθεξιν οἱ ἅγιοι φω- 

᾿Ξ “ “ὦ - ΝΗ , 
στῆρες ἐγίνοντο τῶν ψυχῶν, ἃς ἐπαίδευον, τοῦ σχότους 

ο“Θ. ἢ - 32 ,ὔ ,, τ Ω͂ δι ω, ᾿ ὅλ αὐτὰς τῆς ἀγνοίας δυόμενοι" οὕτω χαὶ νῦν τὸν ἥλιον 
τ - , Χ 

τοῦτον τῷ φανοτάτῳ ἐχείνῳ ἐπισχευάσας φωτὶ ὃ 

τῶν ὅλων δημιουργὸς περὶ τὸν χόσμον ἀνῆψε. 

Ἁ -} 7 Καὶ μηδενὶ ἄπιστον εἶναι δοχείτω τὸ εἰρημένον, 
Ὁ Χ , ΕΣ , 

τι ἄλλο μέν τι τοῦ φωτὸς ἣ λαμπρότης, ἄλλο δέ 
.- .- τω Χ 3. τι τὸ ὑποχείμενον τῷ φωτὶ σῶμα. Πρῶτον “ μὲν οὖν 

ν τ [2 ον 

ἐχ τοῦ τὰ σύνθετα πάντα οὕτω παρ᾽ ἡμῶν διαι- 
Δ " εἶ 2 

θαι, εἴς τε τὴν δεχτιχὴν οὐσίαν, χαὶ εἰς τὴν 
Σ 

(ἣ “ Ω 

δ᾽ Ἂ; υ ΄ ἐπισυμόᾶσαν αὐτῇ ποιότητα. “Ὡς οὖν ἕτερον μέν 
οὖ τι τῇ φύσει ἣ λευχύτης, ἕτερον δέ τι τὸ λελευχα- 

, -Ὁ- σ λ }Ὶ τ 3 ’ ὃ ΧΩ “ 

σμένον σῶμα, οὕτω καὶ τὰ νῦν εἰρημένα, διάφορα ὃν- 

τα ἶ τὴ φύσει, ἥνωται τῇ δυνάμει τοῦ χτίσαντος. Καὶ 
μή μοι λέγε ἀδύνατα εἶναι ταῦτα ἀπ᾽ ἀλλήλων διαι- 

ΕΔ 
ρεῖσθαι. Οὐδὲ γὰρ ἐγὼ τὴν διαίρεσιν τοῦ φωτὸς 

ἀπὸ τοῦ ἡλιαχοῦ σώματος ἐμοὶ χαὶ σοὶ δυνατὴν 

εἶναί φημι, ἀλλ᾽ ὅτι ἃ ἡμῖν τῇ ἐπινοίᾳ ἐστὶ χω- 
ριστὰ, ταῦτα δύναται χαὶ αὐτὴ τῇ ἐνεργείᾳ παρὰ 

τοῦ ποιητοῦ τῆς φύσεως αὐτῶν διαστῆναι. Ἐπεὶ χαὶ 

σοὶ τὴν χαυστικὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς ἀπὸ τῆς λαμ.- 

πρότητος χωρίσαι ἀμήχανον - ὃ δὲ Θεὸς παραδόξῳ 

θεάματι τὸν ἑαυτοῦ θεράποντα ἐπιστρέψαι βουλό-- 
μενος, πῦρ ἐπέθηχε τὴ βάτῳ ἀπὸ μόνης τῆς λαμπρό- 

τητος ἐνεργοῦν, τὴν δὲ τοῦ καίειν δύναμιν σχο- 

λάζουσαν ἔχον. Ὥς " καὶ ὃ ψαλμῳδὸς μαρτυρεῖ λέ- 

γων, Φωνὴ Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Ὅθεν 

χαὶ ἐν ταῖς τῶν βεδιωμένων ἡμῖν ἀνταποδόσεσι λό- 
γος τις ἡμᾶς ἐν ἀποῤῥήτῳ παιδεύει, διαιρεθήσεσθαι 

τοῦ πυρὸς τὴν φύσιν, χαὶ τὸ μὲν φῶς, εἰς ἀπόλαυσιν 

τοῖς δικαίοις, τὸ δὲ τῆς καύσεως ὀδυνηρὸν, τοῖς κο- 

λαζομένοις ἀποταχθήσεσθαι. "ἕπειτα μέντοι χαὶ ἐχ 
τῶν περὶ σελήνην παθῶν δυνατὸν ἡμᾶς τὴν πίστιν 

τῶν ζητουμένων εὕρασθαι. Λήγουσα γὰρ; καὶ μειου-- 
μένη, οὐχὶ τῷ παντὶ ἑαυτῆς σώματι δαπανᾶται, 

(μι οἴ. εἰ 411 ἄτιο ἥνωνται. 
α ΝοΠπΏ}}1 Ν55. ὁ ψαλμός. Μοχ τιατι5. Μ5. διαχο- 

οντος. 



ΙΝ 

ἀλλὰ τὸ περιχείμενον φῶς ἀποτιθεμένη χαὶ προσ- 
, 5' , - λ 2 7 

λαμόθάνουσα πάλιν, ἐλαττώσεως ἡμῖν χαὶ αὐξήσεως 

τὰς φαντασίας παρέχεται. Τοῦ δὲ μὴ αὐτὸ τὸ σῶμα 

αὐτῆς ληγούσης ἀπαναλίσχεσθαι ἐναργὲς μαρτύριον 

τὰ δρώμενα. Ἴξεστι γάρ σοι χαὶ ἐν καθαρῷ τῷ 
ἘΠΕ ᾿ ΄ 3 , ΕῚ , [, , 
ἀέρι καὶ πάσης ἀχλύος ἀπηλλαγμένῳ, ὅταν μάλιστα 

μηνοειδὴς τυγχάνη χατὰ τὸ σχῆμα, " ἐπιτηρήσαντι 

κατιδεῖν τὸ ἀλαμπὲς αὐτῆς καὶ ἀφώτιστον πὸ τηλι-- 
᾿, δ.» ΄ 6 ᾽ 3 - χαύτης ἁψῖδος περιγραφόμενον, “ ἡλίκη ἐν ταῖς παν- 
λή Ἂ .- βάΣαΝ 2 λ (Ὁ) σελήνοις τὴν πᾶσαν αὐτὴν ἐχπληροῖ. “Ὥστε τηλαυ-- 

γῶς ἀπηρτισμένον καθορᾶσθαι τὸν χύκλον τῷ περι- 

λαμπομένῳ μέρει τὸν σχιερὸν καὶ ἀερώδη χόλπον 
συναναφερούσης τῆς ὄψεως. Καὶ μή μοι λέγε ἐπείο- 

αχτον εἰναι τῆς σελήνης τὸ φῶς, διότι μειοῦται μὲν 
ΗΠ « πρὸς ἥλιον φερομένη, αὔξεται δὲ πάλιν ἀφισταμένη. 

λ - - - 

Οὐδὲ γὰρ ἐχεῖνο ἡμῖν ἐξετάζειν ἐν τῷ παρόντι πρό- 

χειται, ἀλλ᾽ ὅτι ἕτερον μὲν αὐτῆς τὸ σῶμα, ἕτερον 
ἊΝ " , Ὁ Ν,7 ,ὔ , γα πὶ ον 
δὲ τὸ φωτίζον. Τοιοῦτον δή τί μοι νόει χαὶ ἐπὶ τοῦ 

ἡλίου. Πλὴν ὅτι ὃ μὲν λαδὼν ἅπαξ καὶ ἐγχεχραμένον 
“ ἑαυτῷ τὸ φῶς ἔχων, οὖχ ἀποτίθεται " ἣ δὲ συνεχῶς 
κ 5» 7, ᾿ , 3 γ ᾿" - 
οἷον ἀποδυομένη χαὶ πάλιν ἐπαμφιαζομένη τὸ φῶς, 
Ν τ " οω τὦ 

δι’ ἑαυτῆς καὶ τὰ περὶ τοῦ ἡλίου εἰρημένα πιστοῦται. 

Οὗτοι χαὶ διαχωρίζειν ἐτάχθησαν ἀνὰ μέσον τῆς 
΄ Ὺ - 

ἡμέρας χαὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυχτός. Ἄνω μὲν γὰρ 

διεχώρισεν ὃ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς χαὶ ἀνὰ μέ- 
σὸν τοῦ σχότους " “τότε δὲ τὴν φύσιν αὐτῶν πρὸς τὸ 
ὄνα ,ὔ ΕΣ Ἢ [ἐς δὶ ΠῚ , ΡΑ͂ Ν χλ. ἐναντίον ἀπέστησεν, ὥστε ἀμίχτως ἔχειν πρὸς ἀλ-- 

᾿ ᾿ 
ληλα, χαὶ φωτὶ πρὸς σχότος μηδεμίαν εἶναι χοινό- 

[. ᾿ ο 
τητα. Ὃ γὰρ ἐν ἡμέρα ἐστὶν ἣ σχιὰ, τοῦτο οἴεσθαι 

χρὴ ἐν νυχτὶ τοῦ σχότους εἶναι τὴν φύσιν. ἦ Εἰ γὰρ 
- Ἁ  » 

πᾶσα σχιὰ αὐγῆς τινος διαφαινούσης ἀντικειμένως 
.- Ἁ - 

τῷ φωτὶ ἀπὸ τῶν σωμάτων ἐχπίπτει- καὶ ἕωθεν 
δ ᾿ ὃ Ἃ ΄, ς ΄ ΔΑ λ 3 μὲν πρὸς δυσμὰς τέταται, ἑσπέρας δὲ πρὸς ἀνατολὴν 

.- , Α Ὁ 

ἀποχλίνει, ἐν δὲ τῇ μεσημόρίᾳ ἀρχτῴχ γίνεται" 
᾿ Ἂν Ἐν Σὰ ᾿ ᾿ “ - 2 - ε - 

καὶ ἣ νὺξ ἐπὶ τὸ ἐναντίον ταῖς ἀχτῖσιν ὑποχωρεῖ; 
5.ἈᾺ ο ΕΥ ΥΩ ΄ Ἅ , τ οὐδὲν ἕτερον οὖσα χατὰ τὴν φύσιν ἢ σχίασμα γῆς. 
Ὥ } ΕῚ 7 ς ᾿" .- ΕἸ 7ὔ Ἀ ς γὰρ ἐν ἡμέρᾳ ἣ σχιὰ τῷ ἀντιφράσσοντι τὴν 

λ , Ὁ 

αὐγὴν παρυφίσταται, οὕτως ἣ νὺξ σχιαζομένου τοῦ 
᾿ Ὁ 

περὶ γὴν ἀέρος συνίστασθαι πέφυχε. Τοῦτο τοίνυν 
5 Ἁ Α 

ἐστὶ τὸ εἰρημένον, ὅτι Διεχώρισεν ὃ Θεὸς ἀνὰ μέ- 
-τῷο ᾿ τὦὭω 

σον τοῦ φωτὸς χαὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σχότους " ἐπειδὴ τὸ 
, ἡ οῸ τ 

σχότος ὑποφεύγει τοῦ φωτὸς τὰς ἐπιδρομὰς, ἐν τῇ 
, ,ὔ Ὁ » - 

πρώτῃ δημιουργίᾳ φυσιχῇς αὐτοῖς τῆς ἀλλοτριώ- 

σεως 5 χατασχευασθείσης πρὸς ἄλληλα. Νῦν δὲ ἥλιον 
ΕΒΕΝ » , “ῳ 7, 
ἐπέταξε τοῖς μέτροις τὴς ἡμέρας: καὶ σελήνην, 

"7 απο Βα51}. οατὰ (Ομ θοῦ. οἱ οἴη 8]}115 56Χ 

Μ85. Αἱ βάϊιο Ῥαγίβ. χατὰ τὸ σχῆμια. ἡ σελήνη. 

ο ἄπο Βα51]. οὐ 56χ ποβίγιβ Ν55. ἡλίχον. ἘΔ Ί1Ὸ 

Ῥαυ5. ἡλίκη. ΠΡΊ ἀοιν. (001}». βοοιιηάτι5 πᾶσαν αὐγὴν ἐχ- 

πληροῖ. 

ἀ (910. δοοιιητι5 ἐγχεχραμιένον ἐν ἑαυτῶ. 

ἨΕΒΧΛΑΈΜΕΒΟΝ 

Ε 

10 

Ροβιίαμ ᾿πσθὴλ ἀρ ροηΘη5 ., οἱ 16 11} ΔΘΒΕΠΠΊΘῊΒ ; 

ἀθονρθηιθητὶ βρθοίθηι οἱ ἱπου οι θη] ΠΟ 15. ΘΧΠ θοι. 
Οτιοά δὐΐθηι ᾿τππ80 ΘΟΡΡῚΙ5 5) ᾿ρ58 5116 16, πὸπ ἃ}- 

Β1Π}} 8 [Ὁ 5. Θἃ {1188 ΘΘΡΠΙΠ.115, ον! θηΐθι ῬΡΟθΔηΐ. 

Νἅϊη ἴῃ ΔΘ ΡΕΠῸ ΟἸΠΠΙ 6. ΠΘΡα]ὰ ΡαΡραῖο,, 
ΟἸΤΠῚ ΤΠ ΧΊΠ6. [α] σαΐατη Πριιγατα Παθοὺ ᾿ππὰ, ᾿ἰσϑὶ 

ἘΠῚ Ο βου γαγ 6 ἃο ν᾽ άθγθ, ρα θη ᾿ρ51π|5 ΟΡ ΘΟυ "Δ ΠῚ 

80 [ποθ ἐἰδϑιι[πἴᾶτ, ἃ ἰαπία οαγγαίινα οἰ οιιη1- 

50.101, Φαδηἴα 1Π Ῥ]ΘΠΠ] 1 Π115 ἰοῖ πὶ ᾿ρϑᾶπι Θχ θυ ]θί. 
Οὐ ΠΟ ὈΡ ΠῚ ΟἸ ΓΟ 115 ἃ 5ΟΙτιἴπ|5 ΟΙαγΘ ΘΟΠΒρΊ οἰ ἔπι", 

51 Π]Ο60 νἱϑιιβ ορδοιιπηι οἱ ΘΠ ρΊ ποϑιῖιη 5ἰπιιη δ 
Ραγίθιη. {Πππϊ παΐατα γοίοναϊ, Νοο ἠ1οὰ5., {[τ|250., 

Ἰπσθιη [πιπ80 Δ ἀνθ ἀπ 6556, 60 «π|οᾺ Ππηϊ-- 

Πα πν, ἀπππὶ δα βοϊθιη δοσθαάϊξ, 16 Γ11ΠῚ νΟΙῸ διι- 

σον. ἀπιπὶ ἀἸβοθ 1. Νοάπθ δηϊμ 1Ππ|4 ΠΟ]15 
πῃ ῬΥΘΘΘΘΉ ᾿Πγ Θϑ σα π πτὴ ῬΥΟΡΟΠΙ τ", 564 {ποὰ 

ΑἸππι ἃ οϑὶ σΟΡΡτΙ5 10 511|5., Αἰ 1π|6 νἹΒ 1ΠΠπ|Π}1Π8Π|5. ΒΘ. Π6 
ἴα]6 φυϊάρίαμπι. τηϊῃὶ οορτία οἱ ἐ6. 5016 : ρυϑοῖοι- 
«παιηααοα ῃϊο ᾿ππσθηλ “τη 5616] Δοοθρΐ, ἃ 0 510] 

αἰτοιη ρον ἴδηι Πα θυ, τη] πἰπη6 ἀθρομῖ : 11 γ61Ὸ 

ἄπ ἀϑϑιάπιθ νϑὶτΐ θχυμῖΐ οἱ στῦϑιι5 ᾿πα τ ΠΟΘ], 

ῬΟΙ 856 ᾿ρϑ8ηι δὰ οὔϊδμι {186 46 3016 ἀϊοία σιπε, 

σΟὨ ΠΡ μας. 66 ο ̓ππ] ΠΑ] }πι58ἃ ϑιιηξ ΦΌΠΟΘ 116 161 

ἃ ΠΟΟΙρθι 1Πΐἴ61 56 ΒΘΡΆΡγ6. ἘΓΘΠ] ΠῚ ΘῈ ΡΟΡΙτ5. ἃ 

ΠΟΜΤΠΙ,.. ΥἹΙ. 

[6 ΠΘΌΓ15. [ποθ αἰνιϑιὶ ΤΠ οιι5 : πο πι6 απ Γ 

ἸΡΒΟΡΙΠῚ 1π ΘΟΠ ΓΑΡΠῚ ῬΑ ΡΠ τι5 Θϑῖ : αἰ ἸΠἴΘΡ ᾿ρ88 

Ἰηἰογοθάδε δάιηϊϑίῖο ππ1ἃ., δὲ [ποῖ οαπ ἴῃ ΌΥ 15 

ΠῈ}]ὰ 511 ϑοοϊθίαϑ. Οτοά θη]πὶ δϑὲ ἴῃ 416 πη γὰ, 

14 ἸΡϑιι 6556 ποοσίτι ΘΠ ὈΥΓΔΓΙΠῚ ΠΑ ΠῚ Δ ΠῚ Ρείδη- 

ἀϊμη οϑι. Ναιμ 51 ΟΠΊΠ]5. {ΠῚ Γὰ 5. 5ΡΙΘΠογο ἃ}}- 

{πὸ ΠΠ]ποΘϑοθηΐθ.,, ἴῃ ραρίθηι [πιὸ] Δάνθυϑα μη ἃ 

ΘΟΥΡΟΥΊΡιι5 Χο 1, δὲ τηὰπθ σαϊάθηι ἃ ΘΟΟΔϑ11 

ῬΓΟΙΘηΠπ|} 5 νΘΒΡΘΙ 6 γΘ1Ὸ δ ΟΥἸΘη ἴθι γΘ 8115 γ6}- 

διε, ΠέσαΘ ᾿π ΤΠ ΘΡΊ 416 ΘΟ Ρ ΘΠ ΡΟ ΠΔ]15 5 ΘΕ] ΠΟΧ 

1Π ῬΑΡΙ65. ΚΔ 6115 ΟΡ Οϑιῖὰ8. βθοθαιῦ., Ομ Βθοπη- 
ἀπππηὶ Παίι πὰ ΠΙ1] ΑΠΠπ|4 511 {τι ΠῈ ἴθ υ 85 ΠΠῚΓὰ. 
Θιιοπιαπηοάτπιη δπΐπι ἀπ νὰ Ἰά6ο ἴῃ 418 5105 1510, 
«ποκα ΔΙΙΖαϊα [ποθι Οὔ δυραΠ : 11 Πα ΡΠ ΟΡ ΠΟΧ 

Δ ΘΟ ἔπ, ΟΠ ΔΘ ἔθ 86. ΟἸΡΟΙΠ[πϑ115. ΟΠ γὰ-- 

τιν. Πα πι6 1! ρϑιη δϑὲ {θα ἀϊοίπηι ἔπ : 7265 

αἰϊνίοε ᾿οοπν α ἑἰοποῦτὶς : φαληἀοσιθιη Πτ|015 
Δοσοϑϑῖπ ἀθο] πε ηΐ ΘΠ 6 Γ80, οἴη ΔΙ] ΘΠ δ. Πδίτι-- 

γ8115 1π ὈΓΪΠΊὰ ΡΓΟΟΡΘΔΠΟΠΘ ᾿Πἴθι' 856 1ηϑε{π|ἃ 51. 

Ναιης δτιΐθπι 416] τηθιθη 0 5016π| ργϑίθοι! : ἢπ|-- 

ΠΔΠῚ ὙΘΙῸ ; ΟΠ ἴῃ ΡΙΌΡΙΪΟ οἰγοι!ο οἠμηΐθιι 5115 

ὁ Ουΐηααο Ν55. τότε μὲν τήν. ἘΔ συγ Ἀδρ. οοἴαγνο 

τότε δὲ τήν. ΑἸΙΖυδηΐο ροβὶ ἤδρ. «αϊπ ει εἶναι κοινωνίαν. 

ΓΤΙα «αδίιον Δ55. διὸ Ῥαγῖβ. ἡ γὰρ σχιὰ πᾶσα. 

Τ)οοϑὲ σχιὰ ἴῃ οαποπο Β451]. 

8. (0. βεαπιηάιι5 ἀλλοτριώσεως παρασχευσισθείσης. 



11. 5. ΒΑΒΙΙΠ ΟΕΒΑΒΕΕ 

ΠιιΠ]Θ. 15 ΔΡϑΟ] τα δῖ, ποοῖὶ5 πιοἀθγαινοθηὶ 5ἰα- 

τας. ΤΌΠΟ ΘΗΪμ ἔθ γα Θχ ἀϊδηηθινο [ηἴ6} 58 Ορρο- 
δία δι ηΐ [πη Ππαγῖα. Νὰ ἰππὰ ἴῃ Ρ᾽ ΘΠ]. Π115. 

ΘΧΟΡΙΘΏΓΟ 5016, 6 σοηϑρθοῖα Θναπθϑοὶξ : σοη Γᾶ, 
ΟΟΟΙἀθηΐθ 5016, ἢδθο 'ρϑἃ 586 ΡΘΠΤΠΠΊΘΡῸ ἃ} ΟΥἸΘηΐδ 
ΘΠΊΘ. οἷ. Οτιοα 51 οδοίουῖβ ἴΠ [ὈΓΠΪ5. Πιπᾶρα [π|- 
ΏΘῊ 1ΠΠ8ἃ ΟἸ1Π} ΠΟΟΐΘ ΠΟῚ 6ΘΧ 5110 ρϑυΠοῖταν, π1}}]} 
δ ἸΏ 5 11} 5ΘΡΠΊΟΠΘΙΠῚ ΤΟΙ Γ. Υ ΘΕ ΠΠῚ ΓΔΠῚΘΠ ΟἸΠΠῚ 
51Π1ΠῚ 5[π|Π} ῬΘΥ [ΘΟΕ 551 ΠΊῚ1 ΠῚ ἐσ], τι ποο 5 
ορἕπρδε ρυϊποϊραίιμι, ΡΓΟΡΙΙ͂Ο Ππππΐηθ. ἃ 50|6η- 
ἄογθ ἀϑίγα ϑ ρου Π5, δἵ [6] προ πὰ {ΠΠπ|5ίγὰ πα ἴα 
[ΘΙ ΡΟΥ]5 5ρ[1ἃ οἴιΠὴ 5016 ΟΧ δθ[0 Ρᾶγππιν. 

ἡ. Εἰ εἰσι ἐπὶ δίσπα, οἱ ἔτι {6 ΡΟΥΩ, οἱ ἔπι εἶδ, 

δἱ ἐπι ἀππιος. ΝΟ βϑαυῖο 5σπηΐ δ Πυηα πὰπὶ ν [ἈΠ 
ΤΠ|16ς. φααι ΠΟῖδ. ΠπΠ ΠΑΡ ΠῚ ἃίητι6 δ ση Ποα!οπ65. Εἰθηΐπὰ 
ὁ πδεγαιῖος 5] (1115 515: Πἃ ΘΟΥΡΊΙΠῚ ΠΟῚ ἘΠ Γὰ τηοά τη) Ἔχ ρίοναϊ, 
165 ἀϑ5[[ΓῸ - Ω ᾿ ᾿ . . 
ΞΈΡΕΙ τ {1165 ἸΡΒΟΡΕ ΟὈΒΘΡν αἴ Π65 6Χ Ἰοησὰ ΕΧΡΘΙΙΘηΠἃ 

ΘΟΠΡοῖθε. ΜΠ]τὰ πδηη τι6 ἀθ ΡΙαν "5, τηπ]τὰ 46 
δἰ σοϊξαῖθ, ἄθάτιθ νη ΓΟΓ ΠῚ τηοΐαι, {{1Π| Ργεςα]ἃ-- 
ΥἾτι ἢ 5). {π|Π} ὉΠ ΘΙ ΘΔ] ΠῚ ΠῚ, ν]Ο] ΘΠ ου τ  ἁπΐ τὸ- 
ΤῊ 5ΒΟΊΠῚ 4 ἴβοθρ ᾿οθῖ. Ῥγοίδοϊο τιπτιπὶ ἁἸ ποῦ 
5015 5 σητηι οἰϊαη ΠΟΠΙΪπτι5. ΠΟΡΪ5 δχροβιηξ, 

ΔΙαι}ι. τό. οἴιπὴ αἱ : Τοπιροδίας ογὶζ, ἰγὶσίθ δεῖ δπΐπι γι ογὰς 
Ἂ ο(δίπεηι. Οἴὰπη θη πὶ Ρ6Ὶ ΠΟ τ] ἀπ {{{ 5015 ἀϑΟΘΠΒ1Ι5, 

ΟΒΟι ΡΠ ἔπι" «αἰ θη ΓΔΑ Π : 866 50] σα  Οπτιπι ἴῃ 
ΠΠΟΡΘΩ ΤᾺ] Δ Π5 δὲ ΘΟΪΟΓ6. 5 ον ἴτι5 ΘΟΠ5ρ1-- 
Ομ", Πὰπο ΘΟι115 5ρθοίθπη ΟΠ] οἰ θη ἴθ θυ ῖβ οραϑοῖ- 
τπάϊη6. Ο(οπϑίδξ διιῖθη ΔΘ ΓΘ {ΠΠππὶ ΘΟ Πἀθηϑα τη 
ἃ ΘΟΠΊΡΔΟΙΆΠ, οἴη] ἃ γΔ4ΪΟ ΠΟ ΑἸ Ἰτπ, οὉ 
ὙΔΡΟΓΙΈΠ 6 [θυ ἃ ΘΧΘΈΓΘΘΠ ΠῚ ΠΧ ΟΠ ΘΙ σοηϊΪ- 
ΠΘΡῚ ΠΟΠ ῬΟβ56 : 8564 1ὴ Πἰ5 γθϑ! οη ]τ5 οἶτοα Πιιᾶ5 
ΘΟρ ταν, Το ρϑϑίαϊθηι. ΟΡ ΠιυιΠΊΟΥ 5 οΟρίᾶπι Θχοὶ- 
ἐδ τι} 11}. 51] ΓΘ} ΘΕΪΔ ΠῚ οἴη} πη 416 }1}}06ὲ γοδίασπας 
᾿πππηὰ., οἱ Ἀγ ξ8., {πῶ5 γοσαπε, 50] θη Οἰγουμηβοσὶ- 
θαηΐ, ἴππὸ δὰ ἃΠτι88. ἃΘΡθδς ἈΠ ἀΔηΠάτη., τι 
ΘΠ ΘΙ ΘΠ ΠΙΠῚ ὙΘΠΓΟΙ ΠῚ ΠΟ ἔτ] 5᾽ σΠἰ Ποαπε : Ταϊπ 
ΘἰΔη} 1 {105 Δάνθυϑο5 50165 ἀρρε!!απξ, 4Ζαδηάο 
ὉΠΠὰ ΟἸΙΠῚ 5015 σΟΠΥΘΙΒΙΟΠ6 ΟἰΡΟΙΠΠογϑαηΐ, 86- 
ΨΊΟΥ πὶ (ΠΟΥ ΙΔ ΠῚ σαϑιμιπη ἤτιπὲ ργοοϑασία. [α 
ΟἹ ὙἹρσαθ. 1188. {πι8ὲ 1ν 1415 πη Π τ" ΘΟΙΟΓΘΠῚ, ἃς 
γΡθοΐδθ 1π ΠῈ 15 ἀρράᾶγοηξ, ρ] να ἀπὲ ᾿πσθηΐος 
ῬΙΟΘΕΙ]α5, ἀτιῦ ἀθη 116 τη Χ] Δ) ἃ 6.15 ἱπη πηι δ 10- 

ἃ Ἄορ. Ῥυιητι5 ἀνίσχει. 

ΡῬΘΡΙΙ5 ΡυΊπητ5 οἱ (0]Ρ. βθοιηάιι χαὶ τὴν χτίσιν πε- 

ριλάμπουσα. 

“ ἘΔΠῚ ἐὰν γὰρ μή. Τρεοδὲ γὰρ ἴῃ ποβίγίβ βαρ ίθπι 

ΝΜ85. 

ἃ (οάϊοος ἄπο ἐπ᾽ αὐτῶν. ΑἸΙΙ 4παίαον Νί55, ἀπ᾿ αὐ- 

τῶν, ἘΔ σνεγὸ ὑπ᾽ αὐτῶν. ΑΠααδηΐο ροβί 661] πολλὰ 

ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ΝῊ ὅταν ποτὲ πρὸς τὸν ἴδιον κύκλον ἀπαρτισθῇ, ἀρχηγὸν 

ἐποίησε τῆς νυχτός. Σχεδὸν γὰρ τότε χατὰ διάμε- 

τρον οἵ φωστῆρες ἀλλήλοις ἀντικαθίστανται. Ἄνα- 

τέλλοντος μὲν γὰρ τοῦ ἡλίου, ἐν ταῖς πανσελήνοις 

χαταφέρεται πρὸς τὸ ἀφανὲς ἣ σελήνη " δυομένου 

δὲ πάλιν τοῦ ἡλίου, αὕτη πολλάχις ἐξ ἀνατολῶν 
ὅ ἀντανίσχει. Εἰ δὲ χατὰ τὰ ἄλλα σχήματα οὐ συνα-- 

παρτίζεται τῇ νυχτὶ τὸ σεληναῖον φῶς, οὐδὲν πρὸς 

τὸν προχείμενον λόγον. Πλὴν ὅτι ὅταν ἑαυτῆς τε- 
λειοτάτη τυγχάνῃ, κατάρχει μὲν τῆς νυχτὸς τῷ ἰδίῳ 

φωτὶ τὰ ἄστρα ὑπεραυγάζουσα χαὶ τὴν γῆν ἢ περι- 

λάμπουσα. ἐξίσου δὲ πρὸς τὸν ἅλιον τοῦ χρόνου: 

διαιρεῖται τὰ μέτρα. 

Β ΚΑααὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα, χαὶ εἰς χατροὺς, χαὶ εἰς 
ἡμέρας, χαὶ εἰς ἐνιαυτούς. ᾿Αναγχαῖαι πρὸς τὸν ἀν- 

θρώπινον βίον αἱ ἀπὸ τῶν φωστήρων σημειώσεις. 

“ Ἐὰν γὰρ μή τις πέρα τοῦ μέτρου τὰ ἃ ἀπ’ αὐτῶν 
σημεῖα περιεργάζηται, χρησίμους αὐτῶν τὰς ἐχ τῆς 

μακρᾶς ἐμπειρίας παρατηρήσεις εὑρήσει. Πολλὰ 

μὲν γὰρ περὶ ἐπομόρίας ἐστὶ μαθεῖν " πολλὰ δὲ πε- 

ρὶ αὐχμῶν χαὶ πνευμάτων χινήσεως, ἢ μεριχῶν ἢ 
χαθόλου, βιαίων ἢ ἀνειμένων. Ἵν γάρ τι τῶν ἀπὸ 

τοῦ ἡλίου παραδειχνυμένων χαὶ ὃ Κύριος ἡμῖν 

“ παραδέδωχεν εἰπὼν, ὅτι Χειμὼν ἔσται, στυγνάζει 

Ο γὰρ πυῤῥάζων ὃ οὐρανός. ᾿Επειδὰν γὰρ δι’ ἀχλύος ἣ 

ἀναφορὰ γένηται τοῦ ἡλίου, ἀμαυροῦνται μὲν αἵ 

ἀχτῖνες, ἀνθραχκώδης δὲ χαὶ ὕφαιμος τὴν χρόαν δρᾶ-- 

ται, τῆς παχύτητος τοῦ ἀέρος ταύτην ἐμποιούσης 

τὴν φαντασίαν ταῖς ὄψεσι. Νὴ διαχεθεὶς δὲ ὑπὸ τῆς 

ἀχτῖνος ὃ πεπυχνωμένος τέως καὶ συνεστὼς ἀὴρ 

δῆλός ἐστι διὰ τὴν ἐπίῤῥοιαν τῶν ἐχ τῆς γῆς ἀτμῶν 

χρατηθῆναι μὴ δυνηθεὶς, ἀλλὰ τῷ πλεονασμῷ τοῦ 
ὑγροῦ χειμῶνα ἐπάξων τοῖς χωρίοις περὶ ἃ συνα- 

θροίζεται. Ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπειδὰν ἢ σελήνη περ!- 

λιμνάζηται" χαὶ τῷ ἡλίῳ δὲ ὅταν αἱ λεγόμεναι 

ἅλωες περιγραφῶσιν, ἢ ὕδατος ἀερίου πλῆθος, ἢ 

Ὦ πνευμάτων 8 βιαίων κίνησιν ὅποφαίνουσιν " ἢ χαὶ, 

οὺς ὀνομάζουσιν ἀνθηλίους, ὅταν συμπεριτρέχωσι 
τὴ τοῦ ἡλίου φορᾷ, συμπτωμάτων τινῶν ἀερίων ση- 

μεῖα γίνεται. Ὥσπερ οὖν χαὶ αἱ ῥάδδοι, αἵ κατὰ τὴν 
χρόαν τῆς ἴριδος εἰς ὀρθὸν τοῖς νέφεσιν ἐμφαινό- 

μεναι, ὄμόρους ἢ χειμῶνας ἐξαισίους, ἢ ὅλως τὴν 

ἐπὶ πλεῖστον μεταύδολὴν τοῦ ἀέρος ἐνδείχνυνται. 

δὲ χαί. Τ)εοβὲ χα! ἴθ φαΐησαο Ν85, 

8 1ὰ βερίοπη δῖββ. ΕαΣΠ παρέδωχεν. ΟΟἸ5]. ῬΥΐπλι5 

παρέδωχεν ἡμῖν. 
᾿ ὡ ἀρ. ," 

 (οάϊοοβ ἄπο ἄλλωες. ΒΘΡῚ 1146 πὶ ἄπο οὐπὶ (Ο18]. 

βοοιπᾶῆο ἅλωες. ἘΔ ἅλως. 

8 Ἑδτιο Β4511. οὕπα 4αϊπαθ Νῖ55. βιαίαν. Ἐαπο 

Ῥαυῖβ. οἰπὶ ἄποθιι5 41115 Νῖ55. βιαίων. 



ΙΝ 

Πολλὰ δὲ καὶ περὶ " σελήνην αὐξομένην ἢ λή- 
γουσαν οἵ τούτοις ἐσχολαχότες τετηρήχασι ση- 

μειώδη, ὡς τοῦ περὶ γὴν ἀέρος ἀναγχαίως τοῖς σχή- 

μασιν αὐτῆς συμμεταδαλλομένου. Λεπτὴ μὲν γὰρ 
. ᾿ Ν 

οὖσα περὶ τρίτην ἡμέραν χαὶ καθαρὰ, σταθερὰν Ε 
Ἢ » ΝΝ » Ν 

εὐδίαν χατεπαγγέλλεται" παχεῖα δὲ ταῖς χεραίαις 
7 τι ν᾿ 

χαὶ ὑπέρυθρος φαινομένη, ' ἢ ὕδωρ λάδρον ἀπὸ 
ΩΝ Ἂν τα ΓΛ Χ 

γεφῶν, ἢ νότου βιαίαν χίνησιν ἀπειλεῖ. ᾿Γὴν δὲ 
- τὸ , . 

ἐχ τούτων σημείωσιν ὅσον τῷ βίῳ παρέχεται τὸ 
- Κ᾿ " οὐ . “ ὠφέλιμον, τίς ἀγνοεῖ; Κξεστι μὲν γὰρ τῷ πλωτῆρι 

κ - 
εἴσω λιμένων κατέχείν τὸ σχάφος, τοὺς ἐχ τῶν πνεὺυ- 

, ,ὔ 7 πξε μ -» δὲ 

μάτων κινδύνους προορωμένῳ. Ἴξεστι δὲ τῷ ὅδοι-- 
-Ὁ 7ὔ 

πόρῳ πόῤῥωθεν ἐχχλίνειν τὰς βλάδας, ἐχ τῆς στυγνό- 
- ᾿ 

τῆτος τοῦ ἀέρος τὴν μεταδολὴν ἀναμένοντι. [Γεωργοὶ 

δὲ, οἱ περὶ τὰ σπέρματα χαὶ τὰς τῶν φυτῶν θερα-- 
- ἢ 

πείας πονούμενοι, πάσας ἐντεῦθεν εδρίσχουσι τὰς 
3 , ἕξ Ν Ν Ν ΝᾺ δι -Ὁ Ὁ Α 

εὐχαιρίας τῶν ἔργων. Ἤδη δὲ καὶ τῆς τοῦ παντὸς 
διαλύσεως ἐν ἡλίῳ χαὶ σελήνη καὶ ἄστροις σημεῖα 

Με: «7 Ἀ ᾿ νον 8 “1 π ες φανήσεσθαι ὃ Κύριος προηγόρευσεν᾽ Ὃ “ἥλιος μετα 
τ’ , ᾿ στραφήσεται εἷς αἷμα, καὶ ἣ σελήνη οὐ δώσει τὸ 

τω τω - -- ο-Ὁὥ Χ 

φέγγος αὐτῆς. Τ᾿ αὗτα σημεῖα τῆς τοῦ παντὸς συμπλη- 

ρώσεως. 

ΠΕΧΑΒΜΕΒΟΝ ΠΟΜΠΠ,.. ΥἹΙ. χῶ 

πθηὶ ρονίθπάιιηϊ. ΜΓ] τὰ {πόα α6 ἱπάϊ]οΐα οἰνοὰ ον6- 

βοθηΐοιῃ νῈ] ἀδογοβδοθηΐθιῃ ᾿ππηᾶῖὴ ΟὈΒΟΥ ἀνθ ηΐ, 

411 στο ριιϑ 5115 ΟΡ] ᾿Π] ΡΟ Π 616; {π|85] ΔΘ. [ΘΓ 88 
ΟἸΡΟΙΜΠῚ [5 115.,. 5111} ΟἸΙΠῚ ᾿ρ 5115 {σαι} }]5 ΠΘΟΘΒΒΑΡΙΟ 

ΡΘΡΠλ θ τιν. (πη ΘΠ ΠῚ} οἰ ὰ θυ 1} ἀἸΘ ἴθ Πι115 

δϑὲ οἱ ρῖιγα,, ΠΡ ΠῚ ΘΟΠΒ Δ ΘΠΊΠ116 56 ΓΘ Π [αἴ ΘΠ} 
ΡΥ Θπιιη ἰδ : 510. ἃιι[θ ἢ ΘΟΥΠ]115 οὐ 558, οἷ 5 γ-- 

Ἀιοιπ ἃ σΘΡὨΪ ἔπ", απ σορίοϑδιη ἃ ιιαπ 6 Πα Πτ15 
ἸΔΡϑ1 8 Π}.,. τι ν]Ο] ΘΠ αμ Διι5 1 ΠΟ ΟΠ ΘΠῚ {πι{π|-- 

ῬᾺ ΠῚ Π]Παἴπ}. ΤΠ γΘΓῸ ΦαΔΠἰπΠ) [ρα ηΐ τι11}1- 

[8 {15 σϑ ποθι πη 0. ΠΑΡ ΕΠ]ΟΘ. ΓΘΙῚΠῚ ΟὈΒΘΡ  Δ110-- 

Π65, {π|5 Ἰσπογδί ἢ ΝᾺ ΠῚ Παιιῖδ5 Πα ν ΘΙὴ ἰΠ Γἃ ΡΟΓ 5 

σΟΠΕ ΠΟΘ ἸΙσθῖ., Ῥϑυϊο]α 6 γϑη 5 προ πάθηϊία 

Ῥιενιάθῃι!. Ἐὰ5. θϑὲ ν]αίουὶ θη πτ5 ᾿ΠΟΟΙη ΠΟ ἃ 
ἀθο Πγ6., ΘΧ Ο66}1 ἐγ ϑΈ1Π8 ΔΘΥῚ5. πγτ ΟΠ ΘΠ} οχ- 

Βρθοΐδη!. Αϑυϊοο] δ πο π|6,) {81 οἰροα 5611 ηἃ ἃ 

ῬΙ αῃζανιιπι Οὐ] πὴ ΟΟοι ρα, ᾿π6. σοπ]θοΐδηϊ 

ΟΠΊΠΘΙΏ. [ΔΟΙ ΘΠ ονιη. ΡΟ. ΟΡΡΟΡπιηΙἰαΐθιη. 

Τάτ νϑῦοὸ οἱ (550 τ] 0 158. ἘΠΠΙν ΘΥ5] 55 ηἃ 1η 5016 
᾿ππᾶαπιθ δὲ ἃ5. 015 ρυάϊχις Του πτι5. ἈΡΡΑΡ παν 

6556 : δοΐ τογίθίτ" ἵπὶ δατισιίτιοηι,, Θὲ ἱπιτι τιοτὰ 

ἀανὶι {ιπῖθτν στη. Ἡδοο. σπξ ΘΟΠΒΕΠΙΔΙΠΟΠ]5 

ὉΠΙΨΘΙΒΙ 5158. 

Ῥ Ἀλλ᾽ οἱ ὑπὲρ τὰ ἐσχαμμένα πηδῶντες, ἐπὶ τὴν 

συνηγορίαν τὴς γενεθλιαλογίας τὸν λόγον ἕλχουσι, 

χαὶ λέγουσι προσηρτῆσθαι τὴν ἡμετέραν ζωὴν τῇ 

ὅ. 584 4εὶ ἔπο65 ρυϑιθυ συ πι ἐπι, 56 ΠἴΘ ἢ [181 Οοποιμ]ῖα- 
Ω - σΟΥΙΠΊ 50 ΠῚ - 

Πα ἃ ἀοἰοπάθηἠδηι φ πθ Π]ΠἸΔΟΟΥΙΙΠῚ ἈΡ ΓΘ. ἐγ ᾶ- τς φοηία- 

᾿πηΐ ; ἀϊοππίψιθ νἱΐατη ΠΟϑ ΡΠ ἃ. ΟΕ] 65 ἘΠῚ ἰαπίαν. 
χινήσει τῶν οὐρανίων " χαὶ διὰ τοῦτο ἐχ τῶν ἄστρων 
γίνεσθαι παρὰ τῶν Χαλδαίων τὰς σημειώσεις τῶν 

περὶ ἡμᾶς συμπτωμάτων. Καὶ ἁπλοῦν ὄντα τῆς 

Ἰραφῆς τὸν λόγον, ΓἌστωσαν εἰς σημεῖα, οὐχὶ τῶν 

περὶ τὸν ἀέρα τροπῶν, οὐδὲ 

μεταθολῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴς τῶν βίων ἀποχληρώσεως, 

πρὸς τὸ δοχοῦν ἑαυτοῖς, ἐξαχούουσι. Τί γάρ φασιν 

Ὅτι τῶνδε μὲν τῶν χινουμένων ἄστρων ἣ ἐπιπλο- 

χὴ; πρὸς τοὺς ἐν τῷ “ ζωδιαχῷ χειμένους ἀστέρας 

χατὰτοιόνδε σχἧμια συνελθόντων ἀλλήλοις, τὰς τοιάσ- 

δε γενέσεις ἀποτελεῖ" ἣ δὲ τοιάδς σχέσις τῶν αὖ- 

τῶν τὴν ἐαντίαν ἀποχλήρωσιν τοῦ βίου ποιεῖ. Περὶ 

ὧν οὖχ ἄχρηστον ἴσως σαφηνείας ἕνεχεν μιχρὸν ἄνω- 
θεν ἀναλαδόντας εἰπεῖν. ᾿Ερῶ δὲ οὐδὲν ἐμαυτοῦ 

ἴδιον, ἀλλὰ τοῖς αὐτῶν ἐχείνων πρὸς τὸν χατ᾽ αὐτῶν α 

Β (οάϊοοβ ἤπιο σελήνην αὐξανομένην. 

ἵ Τὰ δἀϊίϊο Β8511. οὰπὰ τη} {15 Ν55. ΕΟ Ῥαγῖβ. ἢ 
καί. Τριάοπι (Ο1]Ρ. βεοιπά 5 ὑπὸ νεφῶν. 

« ὧ ἥλιος εἴς. τάἄοίαν ΒΑΚ] 15 σοη {1556 γουσαχῃ 31 

οαρΙεϊ5. 2 Φοῦ]5 οιπὶ σεῦϑαὰ 29 οαρι[15 34. ΜΑΙ Πα. 

Οὐκ ἄςο τὸ πὖ οὔ {π6 οχ᾿διϊτηᾶτο ΠΙσοαΐ, αἰσαβάπο γουρθα 

ῬΓοίογαπι. σο 115 Ἰρίξαν μδοο δαί, ὦ ἥλιος μεταστραφή- 
σεται εἰς σχότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμια . ϑιοῖ φοπνοντοίϊι)" 

ἐπ ἰοπερνασ γεί ἰμπα ἐπ δαπϑιμίποτα. ΑΡραα ΜαιΠερατη 
γνεῖο 5ὶς Ἰθριξαγ, ὁ ἥλιος σχοτισθήσεται, χαὶ ἡ σελήνη οὖ 

“- ᾿ δ [4 

τῶν περι τὰς ὥρας Β 

τηοίπ ρθηάογ ; Ιἄθοσιθ θὰ 7π|ὲ8 ΠΟΡΪ5 δοοι πη, 

ἃ ΟΠ] 48615. ἀϑ ΓΟ ἢ ΟΡῈ 5: σηὶ ποῦν. Αἰἴιιο 51η.- 

ΡΙΙοθὰ. πᾶπο ϑουρίανο ἀἸΟΠΠΟΠ ΘΙ ,ιϑίχιέ ἔτι 5 [9167 

ΠΟΙ ἦ6. 8615 ἃ ΓΟ] ΟΏΙθι15., ΠΘα 16 (6 [6 ΠΊΡΟΥ ΠῚ 
᾿πηηγ! Π0Π6., 564 ἦἠ6 γυἱΐθθ βουΐθ 5110 δύ ι γαῖα 

δοοριαηῖ. Οὐὰ οπὶηλ ἀϊοιπὶ ὃ Οτοά Ποττιηι 

ΔΘΓΡΟΥ ΠΏ 4186 ΤΠΟΥ ΘΠ {11 ΘΟΙΏΙΘΧΤΙΒ., ἨΠῚ ΟἸΤῊ 115 

5161Π15 {1186 1ῃ ΖΟΊ 860 5115 ϑιιηἴ., ΒΘ Πα πὴ [4 ]6 ΠῚ 

Πστι ΡΠ 1Πἴθι 5886 ΘΟ ΠΟῸΡΓΟΥΙΠΐ 5) ἰ8}65 ΘΟ ΠΟΡΑΙΙΟΠ 65 

οἴποῖς : οομίγα,, {πο [4}15. δου] 16} ΠΑ Ιἴτ5., 
ψΠΐξ 50 ἴθ} τ 1: σοπ Γαυ]αη. 6. {π]} 115 ἔογίθ 
ΘΧΡΙ ΠΔΠΟΠΪ5. σα ἃ 7 γ6 Ῥάτ]ο Δ]{ππ|8 Τϑρϑεία, 

ἸππιΠ]6 πῸη {πουὶξ ἀἸδοθρίαγθ. ΝΠ] διυιΐθιη Τη6ὶ 

᾿ρϑῖπιθ ῬΙΌΡυ τ ἀἸοἴπιυ 115 δι, 564 δά 605 οοη- 

[ἰδ 405 51115 ἸΡΒΟΓ ΠῚ ὙΘΙ15. ταν : ἀξ Ὀγδοσσα- 

δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, ϑδϑοῖ ονεοοιγανίζι", οὐ πτα πὸ 

εἰαδιι {πτιθῖι διειι7)1. 

" Π|υά, ὑπὲρ τὰ ἐσκαμιμιένα πηδᾶν, ἴθ Ῥγουουθῖο ἀ1οὶ 

8016 Πα , Ῥτὸ θὸ 4ποά οβί, γώπθς γϑὶ αἰϊοιγιις ἐν ατιδῖ ἐγ, 
ΘΟΩ88 τιϑιι5 δϑὲ Γμιοΐαπιιβ ᾿π (ἀ41}10 [ ὁ. ὁ, πὶ ν. ὅς Π0].« 

εἴ ποίαία. (οα, ἀτ6 ϑοϊιοίτπιπη. πὰρ ὲ ἴῃ τηαγοῖπο : 

παροιμία. ἐπὶ τῶν ἀδυνάτοις ἐπιχειρούντων. Ἴ 

ς Ἄορ, βοχίτβ οἵ ΒΟ6]. οπὶ ἀπ οπς Β851]. ἐν τῷ 

ζωδιακῷ χινουμιένους. ἙΔΙο ῬατγΙβ. διττὴ «βθιυκάδτι 

4115 Μῖξβ. χειυένους. 



τ 8. 

ΡὰΠ5. 4υ! 46} ἰὰην ᾿ς πιοῦθο αἰογαμι αἰϊψιοά 
γΘΙΘά τη, γΟἸ {τι νΘΙῸ 5, Π6 ἴῃ 51Π}}}65 ΘΥΡΌΓΘ5 
ἱποιἀαπε,, πηι πηθπ δὲ ἐπέθ]α πη). Ηδπο σϑποίμ]ο- 

Ἰορ᾽απι (|| ἱπ ΘΠΘΡΘ., ΠΊ] 5. ἴπ ἐδ ΠΡΟΣ 5 ̓ΔΕ{π|-- 

ἀϊπ6 6 5ρ4 110 [ἰδτιρὰϑ ἃ 56 Ἰσπογαγὶ οὶ ᾿Π[6]]Π1σ6- 

ΤΘηΓ, ΤΠΘΠΒ.1ἃ5. ἰΘΙΠΡΟΥΙΒ ἴπ ΔΠΟΊΙΒ[Π1ΠῚ ὈΥΌ 5115 

ΘΟΠΙΓΑΧΘΡΠΐ : {π|ᾶ851]1 ψ6] ᾿Π ρα ΠΙΪ ΠΙτητιπη ἃ ὈΓῸ- 

ΥἸΒ51 Πλτ1Π} ᾿ΠΙΘΡ  Π]Πη., {π|ᾶ]6 ἀἸοῖὶς ΑΡροβίο]ιιβ, 

ε1πὸ ριιποίο ἐδηιροτὶς., ἵπὶ ἰοίδε οοτεἶϊ,, τναχὶ πηι πὴ 

αἸἰβουιμηθη ἱπέθγοθαί [του Οὐ πιπὶ δὲ οὐ πηι. Αἰατι 

θΐπο {π|1π μος ΠΙΟΠΊΘηἴΟ ΘΘΠἾ 5 [1 ν, ἀν ῬΙτι πὰ 
ΤῸΧ 650, δ᾽ ΙΘοι θ] 6 1 551Π|115 ἃ0 ροΐθπϑ ΡΟΡΙ]ΟΥ ΤΙ ΠῚ 

ῬΥΪΠΟΘΡΒ : {|| γ6ΓῸ ἴῃ ΓΘ ΡῸ [ΘΠ ΡΟΣ 5. ΡαηοΙΟ 
ΠαΙ5. Θϑῖ, ΠΙΘΠΎΙοῖ5. (5014: [τἔπιυῖι5. δῖ, Ἐξ 

ΓἌΘΤΙΒ., ἃ [ΟΡ] 115. Δ [Ὁ 65 “που ἀ] πὶ νἱοῖτι5. οοιη- 

ῬαΡ ΠΑ οαιιδὰ ἐγ Πϑῖ6η5. ΟἸΑΠΊΟΌΓΘ ἢ 60 ΟΥΡΘ, 

{{] 5:51 ἴον. ἀρρο!]!ααν., ἀποάθοϊπι π᾿ ραγίοβ αἰ- 
Ἶ50., «πΟΠΙΔΠῚ 50] ἐγϊρίητα αἴθυια ϑραῖῖο βἹΟὈὶ 
1ΠΠ1π|5. 4] ᾿ποΡΓᾺ Π5. ἀἸοί τι, ἀπο ἀθοϊ μὰ πὶ ραν ἴθ πὶ 
ῬΘΡΓ Δ Π51:., 1460 5161} 85 1|5 πο θοῖι ραν 65 ἴῃ 
τ θΊηἴα ῬΟΓΓΟΠΟ5. ρΑΡ ΠῚ βιιπῖ. Τ)οῖ πα. δἰ πρι] 5 

ΡάΡΉιι5. ἴπ βοχαρίπία εἰν 515, 51Π 15. ΓΙ Β.15 

ΒΟΧ ΒΘ ΒΙΠη5. 5ΘΧΑΘΊΘ5. ΒΘΟΠΙΘΙηἴ. Τα γΘΙῸ Πᾶ- 

50ΘΠ ΠῚ ΟΥ̓ ΓΘ πΙ ΘΠ θ5, υἹ θα πλι5 ἃπ Πὰπο 

ΘΧδοΙΆΠη ΘΠΊΡΟΥ 5 αν Ἰ5Ι ΟΠ ΘΠ. ΘΟΠΒΘΡΥ ΔΙῸ ΡΟϑϑ᾽Πΐ. 

ΝᾺ 51Π}11] ἃ[1|6 Πα ῖτ5 Θὲ ΘΟ, {πο ΘΘΉΪ ΠῚ 

651, 14π6. Πηὰ5 511 π᾿ [Θπιϊπὰ ΟἹ βίο υῖχ ΘΧρ]ογα : 

500 1η 16 οχϑρθοίαϊ ναρίταμῃ ; Παρὰ νἱΐα 6]5. «αὶ 

ΠΑ τΙ5 [ἘΠ0, 5 ΘΠ δῖ. Οἷμοῖ υἱ8 Ῥ61 ΠΟΟ ἐθπηριι5 

ῬΡΘΘΙΘΥ 1556. ΘΟ χα ϑ᾽ Π]ὰ5. ρᾶγίο5 ἢ (Παϊάθο ἀθο]ὰ- 

ναΐ, {ποα πδίτιη 6ϑί. Οτιοῦ ΠΗ Πα 551 ΠἸὰ5 ΡάΡί65, 

᾿πίθυθὰ ἀτιπ ΟΠ ϑίθιυῖχ ΤΟ τι οι, γἱδ ῬΡΟΠΔΠΤΙ5 

ῬΓΔΘΙΘΥ 556... ΡΡΘΘΘΡ ΠῚ δ] οοπιϊπραῖ, τὶ οχίγα 

ΒῪ ΠΕΘΟΘΙΠΠῚ δ[θιθυι {π|| ΠΟΥ ΠῚ ΘΟΠ]Π1σ]ὲ 0 ΘΧροηΐε 9 

Ορονίθε θη 1 ΘΊ1 ΠῚ 41] ΠΟΡΑΥ ΠῚ Παῖα 1111} 5016 Π ΕἸ ἃ 1 

ἸΒ6 6.6 γα], ἔθ ρτι5 δὲ ΠΟΡ ΠῚ ἀσοιναΐο ἀθβουῖθ 6, 

516 “ΠΡ Π86., 515 6 ΠΟΟΙΠΠε6 5ἰπί. Οἰιδηΐα ᾿ΓΘ ΠῚ 

ΒΘΧΆΘΘΒΙ ΠΡ} ΤΩΠ] Π 0 6. ΠΟΟ ἐθιηριι5 ργθ- 
του Πα Νοθϑβθ θϑὲ ΘηΪπΠῚ ἱπυΘηΪΡῚ δἰ 15. παία-- 

᾿Πππππιὴ.,. πῸη Πιχία «πιοϊαιηπηοο ἀπο δοἰ ΠΙᾺ ΠῚ 

ΡΑΓΙΘΠ 51}, 564 7πιχίὰ {πὰ5. οἰϊάτη «ππο ἀθο 86 

ὦ Τὰ ψυϊηα Ν95. ἘΜῈ ὅ φησιν. 

 Ῥερ. βοχίαϑ καὶ τὸν ἐπὶ τούτῳ. 

Γ(οάἸοο5. ἰγὸ5 τῆς ἐφημέρου τροφῆς, Αἴ11] φαυϊάδπι 

Ν95. τῆς ἐφ᾽ ἡμέραν τροφῆς. Μοχ (οάήεχ (οι). οἴὰπη 

«πο θθιι5 4}115 Νῖ55. τὸν ζωδιαφόρον λεγόμενον. ἘΔΤΕ οἴιπὶ 

ΒΟΡΊ5. Τορο. οἱ αυϊηΐο ζωοφόρον. ϑιαιϊϊπι 5.ὸχ Μ85. 
ἐπειδὴ διά. ἘΔ ἐπεὶ διά. 

8 Ηρητϊοϊαπιι Οοάοχ ἑξήκοντα διαροῦντες. Μοάϊοτοιι5 
Οὐ 50χ 4}115 85. διελόντες. Π᾿ Φδχ οατο Βα51]. σα πὶ 
ἈϊΌΖιιο Τλιιο. οἵ Οἴτην 1115 βορίοπι τῶν ἑξγχοστῶν ἐξη- 

ΒΑΘΒΙΠ1 ΟΕΒΆΑΒΕ ΤΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟΩ. ΛΒΘΟΉΙΕΡ, 

ἔλεγχον ἀποχρήσομαι, τοῖς μὲν ἤδη προειλημμένοις 

εἰς τὴν βλάδην ἴασίν τινα παρεχόμενος, τοῖς δὲ χοι- 

ποῖς ἀσφάλειαν πρὸς τὸ μὴ τοῖς δμοίοις περιπεσεῖν. 

Οἱ τῆς γενεθλιαλογίας ταύτης εὑρεταὶ, χαταμαθόν- 

τες ὅτι ἐν τῷ πλάτει τοῦ χρόνου πολλὰ τῶν σχη- 

μάτων αὐτοὺς διαφεύγει, εἷς στενὸν παντελῶς ἀπέ- 

χλεισαν τοῦ χρόνου τὰ μέτρα" ὡς καὶ παρὰ τὸ μι- 

χρότατον χαὶ ἀχαριαῖον, ἅ οἷόν φησιν ὃ ἀπόστολος, 
τὸ ἐν ἀτόμῳ, χαὶ τὸ ἐν διπὴ ὀφθαλμοῦ, μεγίστης 
οὔσης διαφορᾶς γενέσει πρὸς γένεσιν " καὶ τὸν “ ἐν 

τούτῳ τῷ ἀχαριαίῳ γεννηθέντα, τύραννον εἶναι πό- 

Ὁ λεων, χαὶ ἄρχοντα δήμων, ὑπερπλουτοῦντα καὶ δυ- 

Β 

’ “ τ ΠΣ 

ναστεύοντα᾽ τὸν δὲ ἐν τῇ ἑτέρᾳ ῥοπῇ τοῦ χαιροῦ 
Ἁ Ψ ᾿ -) 

γεννηθέντα, προσαίτην τινὰ χαὶ ἀγύρτην, θύρας ἐχ 

θυρῶν ἀμείδοντα ' τῆς ἐφ᾽ ἡμέραν τροφῆς ἕνεχα. 
“- , , τ  Ψ, 

Διὰ τοῦτο τὸν ζωοφόρον λεγόμενον χύχλον διελόντες 
ς ᾿ ͵ -» 

εἰς δώδεχα μέρη, ἐπειδὴ διὰ τριάχοντα ἡμερῶν 
Ἁ Ν Ὁ, “Ὁ “ 

ἐχθαίνει τὸ δωδέχατον τῆς ἀπλανοῦς λεγομένης 
͵ὕὔ ᾿-ὉΌ 

σφαίρας ὃ ἥλιος, εἰς τριάχοντα μοίρας τῶν δωδεχα-- 
Ὁ ,ὕ - τημορίων ἕχαστον διηρήχασιν. Εἶτα ἑκάστην μοῖ- 

οὖν ἡ ἮΝ ελό ᾿ς [ἢ (λ τὦν ἕξ, 

ξήχοντα διελόντες, ἕχαστον πάλιν τῶν ἑξη- 

“-“ὝὍ το , - ͵ὔ 

τὴν τῆς τοῦ χρόνου διαιρέσεως ἀποσῶσαι δυνήσονται. 
Ω Ὡ , ΓΈΡΑ " “"ὔ - - 
Ομοῦ τε γὰρ ἐτέχθη τὸ παιδίον, χαὶ ἣ μαῖα χα- 

.-» ΕΠ ΩΝ ΄ 
τασχοπεῖ τὸ γεννηθὲν ἄῤῥεν ἢ θῆλυ " εἰτα ἀναμένε: 

τὸν χλαυθμὸν, ὅπερ σημεῖόν ἐστι τῆς ζωῆῇς τοῦ 

τεχθέντος. Πόσα βούλει ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ παρα- 
δραμεῖν ἑξηχοστά ; Εἶπε τῷ Χαλδαίῳ τὸ γεννη- ρ ᾿ Ξ΄} ᾽ ᾿ ι 

΄ Ὁ Ὁ» ,ὔ - 

θέν. Διὰ πόσων, βούλει, θῶμεν τῶν λεπτοτάτων τῆς 
, ᾿ ᾿ λῆεϊ “ τ αν ἢ μαίας τὴν φωνὴν παρελθεῖν " ἄλλως τε χαὶ εἶ ' τύχοι 

τῷ ας τ ε Ἧς ΣΡ ᾿ ῳ Ε , 
Α ἔξω τῆς γυναιχωνίτιδος ἑστὼς ὃ τὴν ὥραν ἀποτιθέ- 

«1 ΄ 

μενος: Δεῖ γὰρ τὸν τὰ ὡροσχοπεῖα χαταμαθεῖν 
, Ν: 5 “» δ ΕΥ̓ -: ΄ μέλλοντα, πρὸς ἀχρίόειαν τὴν ὥραν ἀπογράφεσθαι, 

εἴτε ἡμερινὰ ταῦτα, εἴτε νυχτερινὰ τυγχάνοι. Πό- 

σωὼν ἑξηχοστῶν σμῆνος ἐν τούτῳ πάλιν παρατρέχει 
Ὁ ,ὔ Ψ , ᾿Ὶ « μοὴ ᾿ ΄- Ὁ 

τῷ χρόνῳ; ᾿Ανάγχη γὰρ εϑρεθῆναι τὸν ὡροσχοποῦντα 
ἃ πόστου δωδεχατημορίου 

ΕῚ ΄ ΕἸ , ἌΣ ΞΡ ἀστέρα οὐ μόνον χατὰ 
7 ΩΣ 

ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ κατὰ ποίας μοίρας τοῦ δωδεχατη- 
, ἵ 5 , « - 3 ἰ-ῶν 

μορίου, καὶ ἐν πόστῳ ἑξηχοστῷ, εἰς ἃ ἔφαμεν 
διαιρεῖσθαι "ἢ τὴν μοῖραν " ἢ, ἵνα τὸ ἀχριδὲς εὑρεθῇ ρ ᾿ν βοὺρ ᾽ Μ“} 

χοντάχις. Περὶ ἐξηκοστῶν ἴπ οἀϊίοπς Ῥαγ15. 

μι δὶς δἼ10 ΒΆ51], οὐ ποϑβευὶ βαρίοιη ΝΜ955. Αἱ οἄϊεϊο 

Ῥαγ15. εἶτα εἶπε. 

1 Ἄδερ. βοχίυβ εἰ τύχῃ. 

Τα οτο Β451}. οἱ φυΐπαις ΝΙ55. 6 ποβίγῖ5 ΡΓαΐον 

(οιηθεῦ, Ἑδιο Ῥανῖβ. κατὰ πόσου. 

» Νοβίγα 10 ΒΑ51}. οἴτπὶ βορίοπι Νῖ55. διαιρεῖσθαι 

τὴν μοῖραν. ἘΔΙ1ο Ῥατὶδβ. διαιρεῖσθαι ἑκάστην τριακοστὴν 
μοῖραν. 



ΙΝ ἨΕΧΛΈΜΕΒΟΝ ΠΟΜΠ. 

ἐν πόστῳ ἑξηχοστῷ τῶν ὑποδιηρημένων ἀπὸ τῶν 
πρώτων ἑξηχοστῶν. Καὶ ταύτην τὴν οὕτω λεπτὴν 

χαὶ ἀκατάληπτον εὕρεσιν τοῦ χρόνου ἐφ᾽ ἑκάστου 

τῶν πλανητῶν ἀναγκαῖον εἶναι ποιεῖσθαι λέγουσιν, 

ὥστε εὑρεθῆναι ποταπὴν εἶχον σχέσιν πρὸς τοὺς 

ἀπλανεῖς, καὶ ποταπὸν ἦν τὸ σχῆμα αὐτῶν πρὸς 

ἀλλήλους ἐν τῇ τότε γενέσει τοῦ τιχτομένου. “Ὥστε 

εἰ τῆς ὥρας ἐπιτυχεῖν ἀχριδῶς ἀδύνατον, ἣ δὲ 

τοῦ βραχυτάτου παραλλαγὴ τοὺ παντὸς διαμαρτεῖν 

ποιεῖ, χαταγέλαστοι χαὶ οἵ περὶ τὴν ἀνύπαρχτον 

ταύτην τέχνην ἐσχολακότες, χαὶ οἵ πρὸς αὐτοὺς 
5) “,)6, , ’ χεχηνότες, ὡς δυναμιένους εἰδέναι τὰ κατ᾽ αὐτούς. 

Ὀΐα δὲ χαὶ τὰ “ ἀποτελεσματιχά; Ὁ, δεῖνα οὐ- Ο 
ν » ὶ Δ Ζ' Ἶ- , ἐν “ἢ Ὁ } ος, φησὶ, τὴν τρίχα, χαὶ χαροπός" ἃ χριοῦ γὰρ 

ἔχει τὴν ὥραν " τοιοῦτον δέ πως ὀφθῆναι τὸ ζῶον. 
3 } δι ἐᾷ 5 ΝΣ ας Χ , Αλλὰ χαὶ μεγαλόφρων " ἐπειδὴ ἡγεμονιχὸν ὃ χριός 

᾿ ᾿ ν ΄ 

καὶ “ προετιχὸς ,, χαὶ πάλιν ποριστιχός " ἐπειδὴ τὸ 

ζῶον τοῦτο χαὶ ἀποτίθεται ἀλύπως τὸ ἔριον, χαὶ 

πάλιν παρὰ τῆς φύσεως ῥαδίως ἐπαμφιέννυται. Ἀλ- 
᾿ ᾿ 

λὰ καὶ ὃ αυριανὸς ἱτληπαθὴς, φησὶ, καὶ δουλιχός" 

ἐπειδὴ ὑπὸ ζυγὸν ὃ ταῦρος. Καὶ ὃ σχορπιανὸς πλή- 
χτὴς διὰ τὴν πρὸς τὸ θηρίον δμοίωσιν. Ὃ δὲ ζυγια- 

νὸς δίχαιος, διὰ τὴν παρ᾽ ἡμῖν τῶν ζυγῶν ἰσότητα. 
Γούτων τί ἂν γέ ελαστό . Ὃ χριὸ { ἂν γένοιτο καταγελαστότερον; Ὁ χριὸς, 
- ᾿ Ἁ , τ 
ἀφ᾽ οὗ τὴν γένεσιν τοῦ ἀνθρώπου λαμδάνεις, οὖρα- ἢ 

τ , ἘΠ 
νοῦ μέρος ἐστὶ τὸ δωδέχατον, ἐν ᾧ γενόμενος ὃ ἥλιος 
τῶν ἐαρινῶν σημείων 8 ἅπτεται. Καὶ ζυγὸς, καὶ ταῦ- 

ρος ὡσαύτως, ἕχαστον τούτων δωδεχατημόριόν ἐστι 

τοῦ ζωδιαχοῦ λεγομένου χύχλου. Πῶς οὖν ἐχεῖθεν 
Α , , - ΡΞ 

τὰς προηγουμένας αἰτίας λέγων ὑπάρχειν τοῖς τῶν 
-ὶ Ν , .- - - 

ἀνθρώπων βίοις, ἐκ τῶν παρ᾽ ἥμῖν βοσχημάτων τῶν 
Ἕ - ᾿ς Α “ 7, πὰ 

γεννωμένων ἀνθρώπων τὰ ἤθη χαραχτηρίζεις ; [“ὐ- 
Ὁ ἢ Χ 3 

μετάδοτος γὰρ ὃ χριανὸς, οὐχ ἐπειδὴ τοιούτου ἤθους 
Ν τον 3 -" ν᾿ ΄ Ὁ τ᾿ Ὸ ΡῚ ᾽ Ἂν Ν 

πονητιχὸν ἐχεῖνο τὸ μέρος τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
7 7 ᾿ Ν “- 

τοιαύτης φύσεως ἐστι τὸ πρόδατον. Τί οὐν δυσω- 
- Χ ἘΞ 2 Ν -Ὁ [κ᾿ Ὁ τ 

πεῖς μὲν ἡυᾶς ἀπὸ τῆς ἀξιοπιστίας τῶν ἄστρων, 
, αν 5. τ ἌΝ ἀν, ἐπ τὸ Ἦ Ἔ 

πεηεν ὃε ἐπιχειρεῖς διὰ τῶν βληχημάτων; Εἰ μὲν 
5 ᾿ “ ,ὔ .- γὰρ παρὰ τῶν ζώων λαθὼν ὃ οὐρανὸς ἔχει τὰ τοιαῦ- 

ὁ ἙάΖιο Β 451}. οἱ Βοά]. οἴιπὶ Βορὶῖς ῬΥΪπμο οὗ Ζαϊπίο 

οὐ οὕ (15]. ρυΐπηο ἀποτελεστιχά, ἘΙΐο Ῥατνῖβ. Οἴτῃ 
πΟΠΠ111115 Μ55. ἀποτελεμαστιχά. 

ἃ ἘΜ 11 φασί. Μί55. φησί, Μοχ οἥτπίῖο Βα51]. εἰ πο- 

5[ὉἸ βερίοπι Νῖ55. χριῷ γάρ. ΕΔΊ1ο Ῥαυὶβ. Χριοῦ γάρ. 

ΒοΩ͂Ϊ. κριῶν γάρ. ᾿ 

ς γαγίαμπι 6 1| οἱ Με5. ἘΔ Ῥατῖβ. οαπὰ Ἀθρ. 
οοἴανο προετιχός. ἘΜΙο Β851]. οαπὶ Ἀ6ρ. (ονίϊο εὲ 

ΜΙ- γ! 

ΡῬᾶγτ5 ρᾶνοθ. Θοοιγαϊ,, οἵ ἴῃ (ποῖα ϑοχαροϑι πιὰ, 
ἴπ 4185 ρᾶγίθβ5. βάν θη τπ δι ηππλιη τι ἀν τα] ἀἰχὶ- 

Πλι5 : ἃππὲ, τι οονία νοὶ γϑυϊταθ ᾿ΠγθπΙ [1 7, ἴῃ 

«ποῖα 5οχαροϑιπηα ΘΧ 115 {π|26. ἃ ΓΙ Π15. 56 Χαρ 651-- 

115 50 4 Ἰν 585 σπί. ἘΠῚ πᾶπο δθο ἰθπιθιὴ οἱ 

᾿πΟΟΙ ΓΘ ΘΒ: ]]6 ἢ ἐθι ρΟΥ 5 Ἰπν 65 ΕΘ ΠΠΟΠΘΠῚ ἴΠ 

Χαϊθιβαιιθ ρ] απ θ 5. ΠΘ.} ΠΘΟΌ556. 6586. ἃ ππΠΐ 5. τιῦ 
ΘΟΠΊΡΘΡ τ 511 δὲ ΘΧρ]ορπΠΠ ; {πᾶ |61Π} Πα ρθαηΐ 

ΟἸΠΠῚ ἹΠΘΡΓΆΠΕτι5. 516}}15 παθιτπη , οἱ {π|}|15. θ0- 

ΓΠΠΠῚ [ΠἴΘΙ 86. 6586. ἤρτινὰ ἴπ 6715 Ζπὶ ἔπππὸ Πδίτιϑ 
δϑὲ ογίιι. Οἴιαγθ δ ΠΟΙ ΠῸΠ ροϑϑιῖ 5. τΐ ΠΟΡΔ ΠῚ 

ΔΟοιγΓαΐθ Ἀ5ϑθ πὰ Πέπ, δὲ Τὰ ΠΠ6 ἢ ὈΥΘΥΊΒΒΙΠΩΙ 6 }}- 

ΡΟΥΪ5. ᾿πιτητιταῖϊο ἰπ οατιδᾶ 510 οἵα’ ἃ ἴοῖο ἈΡΘΡΡο- 

τ, ἀν  ἀθ πα] ϑιπὶ οἱ 11 4 ἴῃ ὰ0 ἃγίθ 1πηδρ]- 

παρα δχοοϊοπάα ϑυπάϊιμη ρομτπῖ, δὲ ἢ 4] ἰπ 

ἴρ805 ἄρϑυῖο οὐδ ἰπίθητὶ ϑιιηΐ., ρϑυϊπ 6 ατιᾶ5] θὰ 

αὐδ ἰρβὶ5. ϑ11πὶ δυθηταγα 5 ΘΟΡ ΠΟΒΟΘΙῈ ΡΟΒ5η1. 

6. Οτιαῖε5 ἀπίθηι ργοάποιπία οθοιιβ ὃ Ἡ ι]ι8 

ΘΑΡῚΠῚ, ἱπααϊαηξ,, Γατν] σαι ΟΥΒΡῚ 5 Οοα]νο (ο- 

ΘΟΥΪ : Υ 615 5 ΠἸσοὶ Παρθδὲ Πουα ἢ : ΠΑΙΉΓ16 ἃη}- 

τα] ΠΠπ|4 φιοαατηπιοίο 6ϑι ἴὰ]6 ἀϑρθοίιι. Οὐ ΠΘ Π Δ μῚ 

οὐ σρα Πα] ἃπΐμη0 οἱ οαΐο ; {π]ΡΡ06 Ρ6 165 ΔΡΙΘΙΘΠ 

δϑὲ Ρυϊ ποῖ ραῖπ5 : ΟΡ οἵ ἸΔΡΘΊΙ5.,. ΘΓ ΨἼΠΡ5115. α- 

ϑἔποϑιιβ ; {πὰ πάοσιυάθηι πος ἀΠΊΠ)8] δὲ οἰ γὰ π]ο- 

Ἰοϑιϊαπι ἀθροηὶ! Ια ΠδΠῚ 5, δἱ τι ϑῖ1ι5. [0116 ἃ Πα [πιὰ 

γον. 564 1ῃ ἴδπγῸ ΠαίμΠΙ , [Ο]ΘΡΠ ΘΠ 6556 

ΙΔ Πθουτμὰ. ἀϊοιιπε,, ἃ π|6 56 ΘΗ} : {ΠΟ ΠΙᾺ ΠῚ 7160 

τἀπατι5 5] οἴταν. Οὐ γθ1Ὸ οΠππ|8 θϑὲ 51} 5001- 
Ῥΐοπο, οὐἱξ ῬΘΓοΊι550, Ὁ ΘΑΠῚ (ἘΔ ΠῚ ΟἸΠΠ ἰδίο 
ΔΠΙΠ.Δ}Π1 Παροῖ δἰ ἀπ θηι. Οὐ] δαΐθηι πὶ 1 νὰ 

παίτι5 οϑὲ . [πτπιγτι5 Θϑὲ 7π51π|5... ΡΙΌΟΡΙΟΥ ΠΡ ΡΆγτατι 

Δριια πο5 τα]! αἴοτη. Οὐ]ἃ 15 πᾶ ρ 5 Υ] ἀϊου τι 

6556. Ῥοβϑὶ ἢ ΑΥ͵δ5. 116, ἃ ὅτπι0ὸ ΠομμΠ15. Παΐα] 6 ΠῚ 

ἀἰδβυι 15.» 686}1 ρᾶ 15 δϑὲ ἀπο θοιηηὰ , [ἢ {τι ΟἸΠΠῚ 

[πους 501, νου πὰ δῖσηα δἰ ησῖς. ΕΔ Πγὰ δὲ δα ι5 

5: ΤῊ ]Π116 7 τπππ] ]πο {110 ΘΧχ 15 510}}15 6115 ΟἸΡΟΙΠ]Ι 
4 σοάϊδοιι νοσδίτι, Ρ815 δϑί ἀπιοάθοιμηᾶ. Οτιο-- 
το 0 ἸρΊειη 1Π1ΠπῸ ΡΥ ϑθοΙριιὰ5 Ὑ1[86 ΠυιΠηὰ 8 Ολτιθἃ5 

ΡΓΟΠοῖϑοὶ ἀοο68, οἵ οχ [θυ ἤΘηΪ5 ρθοιι 115 ΠΆΒΟΘη.-- 

{{πππ| ΠΟΙΏΪΠιΙΠῚ ΠΠΟΓΘ5. ΘΧΡΥΙΠῚ5. αἴσιιθ Θ[ΠΠΡῚ5 ἢ 

Νά {πὶ ἰπ ἃρθῖθ θχουϊταγ, ΠΡ ΘΓᾺ]15 οϑὲ 7, ΠΟῚ 
4ιοά 1Π|ὰ Ῥᾶγ5 6861] πη 65 [165 θοαὶ, 5 χαρὰ 

(πο ῬΘΟΟΥῚ [815 παίτινα ᾿ἰπ51:. Οὐ] Θγρὸ [θὰ ὁχ 

οὐ ΒΟΩ]. προοαιρετικος. (151. ῥυΐτηιιβ προεχτιχὸς δὲ 

χαί. (οἷ5]. βεουητιβ προηγητιχός, Β6ρ. ἀαϊηίτι5. οἴπῃ 

(0115. βεοιιπμο προσεχτιχός. ἸΝοΐατη, {πὲ πππο ]σαιιπὶ 

ΠΠῸδίραιῦ Τλσοοιι5, [6 σ 85 ϑπδέθο. 

ΓὮΘρ. βοχίπβ τληπαθὴς φύσει χαὶ δουλικός, αν! ογ τσ 

ἰοϊεγ αν δεῖ παίιρα,εἰ δευνιἰ5. 

8. 1τὰ (οάϊοοβ βορίοπι. ἘΜ1Π οὐ (151, ρυΐτηιι5. ἐφά- 

πτεται, 



τὸ 5. ΒΑΞΙΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕΙ, ΘΑΡΡΛΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

5115. ΠῸῚ ἔλοίθηβ ρϑυιουγοίαοϊθ ΠΟ5., μεθ τ16 ΡΘΡ 
Ῥαϊδίιιβ ΘΟ πν]5. ρϑιϑιιδ θυ ὃ ΝᾺΠῚ 5ϊ οϑ πὶ ἃ} 

ΔΏΪΠΊΔΠιι5. ἴα ]65. ΔοΟΙρΙῖ ΠΊΟΓΠῚ ΡΙΟΡΥΙΘ αίθϑ8 . 
ἸΡϑιιη δ απ. Δ]16 Π15. ῬΡΙΠΟΙ 15. Θϑὲ 50] Θοἴπιη. 
ΠΌΙΡΡΟ «ιοά οατιδα5 οχ Π]5 ρθοουθιι5 ἀθροπθηΐο8 

Βα! θαῖ. Οιιοά 5ἱ 1 ἅβϑθῦουδ γἹἸσ] πΠ δἰἔ, ΙΟπσ 6 

ΤηΔ 915 ΥἹΠἸου πὴ οϑὲ., οχ 115 ἸΠΓῸΡ {{π|65. Ππ}|ἃὰ ποὸ- 

οοϑϑί τι 0 πὲ ΡΌΘα1 Ὁ. ΘΟ πρὶ ΟΡΙΠΙΟΏΘΙη 1Π|8 1 ΟΓ6- 

ἉἸ ΡΠ] 6 πὰ ργοα Π]οιη4π6 τθάάθνθ. Αὐάαὶ πε ἰδίο-- 

ΤΠ ΡΟ τ 186 ΓΑ ΠΘΑΓΊΙΠ [615 5110 ΘΟΠΒΙ 1165 5 1η 
5αοῖ αὶ (185 ΟἿ ΟἸΠ6Χ, δῖ πλιιβοᾶ, ἅτ (πιο ν]5. ἈΠ ΠΑ] 

ἐὐϑανν ἊΝ, Πῖδθο6 1 6 ΟῚ ΠΠ}0τι5. δἰ πη] 6. ποθεῖς, ᾿νργοῦ τα ἐ66-- 

τἴοποπι Ζα- ΠΘΠ ΓΕ)" : ἃ ΟΠ [ΟΡ τι5 ΔΠ πιο ἈΠ] Π18] ΔΘ Θϑϑθν, 

ἱξποῦ, ΠΟ 1 ἘΠ [616 ΡΟΥ Δ η51:, δὲ [θππιθη ἤᾶ ΠΟ ἰθχ ΠΡ ἃ ΠῚ 
σΥΕΠΒ1}ι.η} 

Ἰορίδαιοτῖ, ῬΘΥΡΙΠΉΡΙ ἃς αἰδδιραΐ, 
σ. ουτη ΠΟῊ [115 5015 ΘΟ ΤΟ ΠΕ 51πξ, 564 οἰϊὰ ΠῚ 

{πιδντπμη ΤΟΥ τα ΠῚ ἀΟγη  Πὰ 651 τ} 50 11}1|56{116 ΠΟ Ἰ1ΠῚ 

ψο]ιπἴὰ5 (πος 65: ., 5 π4Π]ΟΥ τι} ὙἹΡΓ 15. ἀπ ΨΠΠ1}, 

1ΠΠὰγτ1Π} Θἰϊ ΠῚ Οαιιθα5. Οϑ Θ 115. ἀἰ τιιηξ. Οἷ]-- 

Ριι5 οοπίγαάίσονο ΔΙ Οααὶ γἱ ἀἸ ου τπ δὲ : 564 χα 
Ῥ᾿ αν 65 60 ΘΡΓΌΓΘ ΡΥΘΟΟΟΙραΠ ιν, ΠΟ [ΟΡ [Θ ΠΘΟΘ556 

{ΘΡῚ 5.16 Π|10 ΠΟῚ ΡΡοἰουῖΡο. ῬΥΪΠλ ΠῚ (1 46. 1]-- 

1 ᾿Ρ505 1ΠΙΘΡΓΟΘ  ὈἸ Πητ15., ΠΤ] ΠΘ 516] Ἁγ τι ἢ σα "86 

αἴθ θιι5. δἰ πσι]]5. ΘΟΧΟΘΠ 165. Τητ ΓΘ ἢ τι 3 ΝΠ ΟἸΙΠῚ 

516118. 115 {πι85 Πιι ποι ρ ἢ ἔτ" ΘΡΓΔ ΠΟΘ, 5ΘΠΠΡΟΡ 

Ξ την θαι, οἵ 4118. {π] 46 ΟἹ Ε{π|5 5101 πηπέιιο οο- 

ΟγΓΔ ΠΕ, 4|186 ΘΥῸ ΟἸΡΟυ ἔτι5. [ΡΟ 65 σοπ Πα ηΐ, 

πη δα ἀθη] ΠΟΙ ἃ 55 ΘΠ ΠΠΠΘΙῸ Οἵ 56 1Πν] 06} Γ65ρὶ-- 

οἴππηΐ, δὲ σοι! ἀπέ". ἘΠ οὐππὴ 1ἢ ΟΥἵτι 1 πΠ ΧΊ ΠΗ] 511 

Π]ΟΠΊΘΙΠ], τ ἃ θοποϑῆοα 5161, τι [051 ἸΟ απ ἢ τιν, 

δα ἃ πη] σα σΟΠΒΡΙΟΙΪ ; ΘΕ Οὐ 58506 14 [6 ΠΊρτι5 

4πὸ Βεποίϊοα 5.611 ἐθϑι ΟΠ! πη ΡγΘθΘ θα  ποη 
ἈΘΒΘΟ ΔῊ [1], ΟἿ {{Π1τ|5. ΤῊ] ΠῈ Γἰ55Ί 1] 5041) ἰσπο-- 

ΡΆΠΙ[Δ 1, πᾶ ΠῸ ᾿ρ58 1} ψϑὶ τ 1ἢ πηᾶϊὰ [ΟΡ Πἃ 51{8ΠῚ 

γΘΟΘΠΒι θυ πτ. ΟΟΡῸΡ ΘΠΪΠη ᾿ρ515 ΘΟΥΠῚ ψΌΟΙ 1185 

11. 586 τητ] {πΠπ δϑὶ ἀπ] ΘηΓ126 1Π ἢἰ5 ν θυ 15, 5οἀ 

Ἰοῆσο ΡΪτι5 δϑὲ ᾿πηρι θέαις. ΝᾺ. ΠΑ] ΘΠ οϑ8. (6 } 125 

ΔΑ ΠΟ [115 51180 ΘΔ 158 ΠῚ 1Π 511ΠῚ ἸΡ5Δ ΤΠ} ΘΟΉα1-- 
ἴογθιὴ ἰΡ πϑίθυιιπε. ἘΣ ΘΗ ΪΠῚ 51 ᾿Ρρ515 ἃ Πα ίπιρα ᾿ποϑὲ 

ΤΩ ]τ1ΠῈ 5 ΟΠ Ἰ[ΟΥ ᾿Ρ056 ΘΥῚζ ΤΔ}1 οἰ Γθοῖου : 51 ν6]Ὸ 

58 ΘρΡοπίθ οἵ νοϊππίαϊθ πηὰ]85 δνδάππῆ, ᾿ΓΙΠΊΙΠΠῚ 

«1 ἀθιὴ Δ Π]Πη8}18 Θυτιηΐ ΟΠ σ θη] [οι] αΐθ ργοάϊία, 

501π|0 80 Π|6ΓῸ ᾿πηρθίιι τπιἰθηῖϊα : 14 φαοά ἀ6 ᾿πδη]- 

" (οάϊοε5. “αδίτον τοῖς ἀραχνίοις. Ἀδ6. οοἴαντιβ τοῖς 

ἀραχνείοις. ἘΔΙΠ οὐ Ῥοσ. ἰογο τοῖς τῶν ἀραχνίων 

ὑφάσμασιν. ((ο15]. Ῥυΐπηιι5 τοῖς τῶν ἀραχνῶν ὑφ. (οἰ5]. 

Βθοθη 118 τοῖς τῶν ἀραχνείων ὑφ. 
« ΟυαίΐθοΥν Ν55. ἐχπίπτει. 

» (οαϊοοβ φιδίπου μόνον. ἘΠ το Β 451]. μόνων. 

“ (]}. βθοιιηά τι ἡ κυρία, Μοχ φατὶ οπὶ Ἀδσ, 56- 

ε 

τα τῶν ἠθῶν ἰδιώματα, χαὶ αὐτὸς ὑπόχειται ἀλλο- 
, ἊΞ ἫΞ Ξ᾿ 

τρίαις ἀρχαῖς, ἐκ τῶν βοσχημάτων ἔχων τὰς αἰτίας 
Χ ο ὦ - 

᾿ἀπηρτημένας" εἰ δὲ χαταγέλαστον τοῦτο εἰπεῖν, κα- 

ταγελαστότερον πολλῷ ἐκ τῶν μηδὲν χοινωνούν- 
- ΄ "» ἌΣ «Ὁ ΄- , Ν᾽ , 

των ἐπάγειν ἐπιχειρεῖν τῷ λόγῳ τὰς πιθανότητας. 
᾿ 3 ἢ - ᾿ "Ὁ ᾿ " βαιξ. » 5 , 

Ἀλλὰ ταυταὰ μὲν αὑτῶν τὰ σοφὰ τοις αἀράχνειοις 

ΓΕ. “ Ἧς τοῦ κ᾿ , Ὰ " Υ̓ 
6 υφαάσμαᾶσιν ξοιχὲεν; οἷς ὅταν μεν χώνωψ, ἡ μυιὰ, τι 

ως ,ὔ ,ὔ τ -Ὁ 

τῶν παραπλησίως τούτοις ἀσθενῶν ἐνσχεθῇ, κατα- 
ΝιΔΖ - ὭΣ μ ᾿ “-“ 3 ἄ, 
δεθέντα χρατεῖται " ἐπειδὰν δὲ τῶν ἰσχυροτέρων τι 

, - ΠΟΙ͂ΝΝ ἅμ" ΜΚ “»" ἃ Ὁ ἧι: ᾿ εἶ 
ζώων ἐγγίσῃ, αὐτό τε ῥαδίως ἃ διεχπίπτει, χαὶ τὰ 
9.8, ΠΩΣ τ ᾿ ὦ {τ Ἔν 'δι , 

ἀδρανὴ ὑφάσματα διέῤῥηξε καὶ ἠφάνισε. 

Κ ν τ ΒΒ ζ ε Ῥ 
αι Οὐχ ἐπι τούτων ἱστανται μόνον, ἀλλὰ χαὶ 

ὧν ἣ προαίρεσις ἑκάστου ἡμῶν “ χυρία (λέγω δὴ, 

τῶν ἐπιτηδευμάτων ἀρετῆς ἢ χαχίας), καὶ τού- 

τῶν τὰς αἰτίας τοῖς οὐρανίοις συνάπτουσιν. Οἷς τὸ 

ἀντιλέγειν ἄλλως μὲν χαταγέλαστον, διὰ δὲ τὸ προ- 
χατέχεσθαι τοὺς πολλοὺς τῇ ἀπάτη, ἀναγχαῖον 

ἴσως μὴ σιωπῇ παρελθεῖν. Πρῶτον μὲν οὖν ἐχεῖνο 

αὐτοὺς ἐρωτήσωμεν, εἰ μὴ ἐφ᾽ ἑκάστης ἡμέρας μυ- 

ριάχις ἀμείδεται τῶν ἀστέρων τὰ σχήματα; Ἀειχί- 

νγητοι γὰρ ὄντες οἵ πλανῆται λεγόμενοι, χαὶ οἵ μὲν 

θᾶττον ἐπιχαταλαμόάνοντες ἀλλήλους, οἱ δὲ βραδυ- 

τέρας τὰς περιόδους ποιούμενοι, ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὥρας 

πολλάχις χαὶ δρῶσιν ἀλλήλους καὶ ἀποχρύπτονται., 

μεγίστην τε ἔχει δύναμιν “ἐν ταῖς γενέσεσι τὸ ἢ 

παρὰ ἀγαθοποιοῦ ἐφορᾶσθαι, ἢ χαχοποιοῦ, ὡς αὖ- 

τοὶ λέγουσι. Καὶ πολλάκις καθ᾽ ὃν ἐπεμαρτύρει 5 
ΕἸ ᾿" ΕῚ ΧΑ μι Ν ν 5 Ἂ, τ 

ἀγαθοποιὸς αστὴρ τον Χχαιρὸν ου ξζευροντες, πᾶρα 

α Δ ἘΓᾺ, - , “, « 3 “Ὁ 
τὴν ἔἕνος τῶν λεπτοτάτων ἀγνοιᾶν, ὡς ἐν τῷ χαχο- 
ἈΝ Ἔἤ[ ἘΞ τ , ᾿Ξ , ὅ » [᾿ 

δαιμονήυατι αὐτὸν χείμενον ἀπεγράψαντο. Τοῖς γὰρ 
ς᾽ τῆς , 

ὁ αὐτῶν ἐχείνων συγχρήσασθαι ῥήμασιν ἀναγχάζο- 
. ' 

μαι. Ἔν δὴ τοῖ τοις λό) λὺ μὲν τὸ ἀνόη- αι. ἡ τοῖς τοιούτοις λόγοις πολὺ μὲν τὸ ἀνόη 

τον, πολλαπλάσιον δὲ τὸ ἀσεύές. Οἱ γὰρ καχο- 
-Ὁ- τ -» ,ὔ ᾿ 

ποιοὶ τῶν ἀστέρων τῆς ἑαυτῶν πονηρίας ἐπὶ τὸν 

ποιήσαντα αὐτοὺς τὴν αἰτίαν μετατιθέασιν. Εἰ μὲν 
γὰρ ἐκ φύσεως αὐτῶν τὸ καχὸν, ὃ δημιουργὸς ἔσται 

τ Ὸὦ " 

τοῦ χαχοῦ ποιητής " εἰ δὲ προαιρέσει χαχύνονται 1] - ᾽ 
- .- ᾿. 

πρῶτον μὲν ἔσται ζῶα προαιρετικὰ, λελυμέναις χαὶ 

αὐτοχρατοριχαῖς ταῖς δρμαῖς χεγρημένα " ὃ μανίας [ρη ΐ 

σαπᾶο δύ, ΑἸ «αδίπον Ν55. δέ. δία. (Ομ) εῖ. 

Οὐ 8115 {π᾿ πα τι6 Νῆ55. προσάπτουσιν. ἘΦ οαχα (0]}». 

Βοοι ὁ. συνάπτουσιν. 

ἀ δῖο φιίπάαο Με5. ἘΜΙΠ νοσὸ ἐπὶ ταῖς. ϑίαίη 

αυΐπαις Μ85. καθ᾽ ὃν ἐπευιαρτύρει. ἘΔ ἐμαρτύρει. 

6 ΟΟἹΡ. βθοιηάιι5 αὐτῶν ἐχείνοις. Γερο ΜΟγΟ] πὶ 1π 

ὰης Ἰοσαπι. 



ΙΝ ΗΠΕΧΛΈΕΈΜΕΠΟΝ ΗΟΜΠ. ΥἹ. ὴ9 

ἐστὶν ἐπέχεινα καταψεύδεσθαι τῶν ἀψύ χων. Ἔπειτα ἢ πα ἴ15 Θιηθη τὶ ἂς ἤπρενθ, (ἰδ μΊ 6 {156 ϑ1ΠΊΠ126 δϑί. 

πόσον τὸ ἄλογον, τὸ χαχὸν χαὶ τὸ ἀγαθὸν μὴ χατὰ 

τὴν ἀξίαν διανέμειν ἑκάστῳ, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν τῷ δε τῷ 
, '; ἘΣ 0 Ν ε δυα λιν δὴ τόπῳ γέγονεν, ἦ ἀγαθοποιὸν ὑπάρχειν, χαὶ ἐπειὸ 
4, - ΞΕ 

ὑπὸ τοῦδε δρᾶται, καχοποιὸν γίνεσθαι τὸν αὐτόν " 

χαὶ ἐπειδὰν πάλιν μικρόν τι παρεκχλίνη τοῦ σχή- 
ματος, εὐθὺς τῆς χαχίας ἐπιλανθάνεσθαι; Καὶ 

ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον. Εἰ δὲ χαθ’ ἕχαστον ἀκα- 
ριαῖον τοῦ χρόνου ἐπ᾽ ἄλλο καὶ ἄλλο μεθαρμόζον- 

πος 3 ἊΑ "» Ἷ »" ται σχῆμα, ἐν δὲ ταῖς μυρίαις ταύταις μεταθολαῖς, 
,ὔ τ Ἂ Ὁ ΩΣ 

ἔ πολλάχις τῆς ἡμέρας, οἱ τῶν βασιλικῶν γενέσεων 

ἀποτελοῦνται σχηματισμοὶ, διὰ τί οὐχ ἐφ᾽ ἑκάστης 

ἔρας γεννῶνται βασιλεῖς; ἢ διὰ τί ὅλως πατριχαὶ ΕΠ] 

παρ᾽ αὐτοῖς εἶσι βασιλείας διαδοχαΐ; Οὐ δήπου γὰρ 
, τ 

ἕχαστος τῶν βασιλέων ἃ παρατετηρημένως εἰς τὸ 

βασιλικὸν τῶν ἀστέρων σχῆμα τοῦ ἰδίου υἱοῦ τὴν 
᾽, 7 - 

γένεσιν ἐναρμόζει. Τίς γὰρ ἀνθρώπων χύριος τοῦ 

ποιούτου; Πῶς οὐν ᾿Οζίας ἐγέννησε τὸν ἡ Ἰωάθαμ; 

Ἰωάθαμ. τὸν Ἄχαζ; Ἄχαζ τὸν ᾿Εζεχίαν : χαὶ οὐδεὶς 
5 , ἊΝ ἐν γ᾽ « -" ὙΠ 

ἐν τούτοις δουλιχῇ συνέτυχεν ὥρα γενέσεως : ̓Ιζπει- 

ἐνεργη- 

μάτων οὐχ ἐχ τοῦ: ἐφ᾽ ἣμῖν εἰσὶν αἱ ἀρχαὶ, ἀλλ᾽ 
ἐχ τῆς γενέσεως αἵ ἀνάγχαι, περιττοὶ μὲν οἱ νομο- 

΄ Η͂ "π - 
θέται, τὰ πραχτέα ἡμῖν καὶ τὰ " φευχτὰ διορίζοντες, 

περιττοὶ δὲ καὶ οἱ δικασταὶ, ἀρετὴν τιμῶντες, καὶ 
,ὔ τ 

πονηρίαν χολάζοντες. Οὐ γὰρ τοῦ κλέπτου τὸ ἀδί-- 
᾿ τ ΠΣ τὰ ᾿ τ τ 5.Χ , χημα" οὐδὲ τοῦ φονέως " ᾧ γε οὐδὲ βουλομένῳ 

δὺ -» τ Ἅ. Ἁ χῷ 

δυνατὸν ἦν χρατεῖν τῆς χειρὺς; διὰ τὸ ἀναπόδραστον 
- κ - κ᾿ 

τῆς ἐπὶ τὰς πράξεις αὐτὸν χατεπειγούσης ἀνάγχης. 

Ματαιότατοι δὲ 

δ΄ ὦ τὼ Ἀ ,ὔ - δ 
τὰ εἰ χαὶ τῶν χατὰ χαχίαν χαὶ ἀρετὴν 

πάντων χαὶ οἵ περὶ τὰς τέχνας 
͵ 

πονούμενοι " ἀλλ᾽ εὐθηνήσει μὲν ὃ γεωργὸς, μήτε 
΄ , , μ Ἐ7 σπέρματα χαταδάλλων, μιήτε δρεπάνην θηξάμενος " 

ὑπερπλουτήσει δὲ ὃ ἔμπορος, χἂν βούληται, χἂν 

μὴ, τῆς εἱμαρμένης αὐτῷ συναθροιζούσης τὰ γρή- 

ματα. Αἱ δὲ μεγάλαι τῶν Χριστιανῶν ἐλπίδες 
ἅφροῦδαι ἣμῖν οἰχήσονται, οὔτε δικαιοσύνης τι- 

μωμένης, οὔτε χαταχρινομένης τῆς ἁμαρτίας, διὰ 
᾿ “- 

τὸ μηδὲν χατὰ προαίρεσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων 

ἐπιτελεῖσθαι. “Ὅπου γὰρ ἀνάγχη χαὶ εἱμαρμένη 
- 5 " , Ν κ᾿ 5) πες 

χρατεῖ, οὐδεμίαν ἔχει χώραν τὸ πρὸς ἀξίαν, ὃ τῆς 

δικαιοχρισίας ἐξαίρετόν ἐστι. Καὶ πρὸς μὲν ἐχείνους, 
5. “ “Ἱ τ ἰδλ τ εν , Ὀ ἐπὶ τοσοῦτον. Οὔτε γὰρ ὑμεῖς πλειόνων 

ΓΊτα φαδίαον Νί55. ἘΔ νοτοὸ ἀγαθὸν ὑπάρχειν, παὶ- 
15 γοοίρ. 

8. Οσάϊοοβ «αδίπον ποσάχις τῆς ἡμέρας, φιιοίί65 ἴπ 

αἴ ἢ Ἑδι Βα! το πὶ οαπὶ Ῥθο. οοἴαγο ορίϊπηδ ποίῳ 

πολλάκις τῆς ἡμέρας. 

δ (οα!ο65 ἄτιο παρατετηρημιένον. ἘΔΙΕ σὰ 4115 Μ88. 

παρατετηρημέγνως. Νίοχ 5οχ Νί8. τ 

αν ἰδίου ἴῃ 6 ἀ1|15. 
οὗ ἰδίου υἱοῦ. ΠθερΙάονα- 

1 00}. βϑοιπάιι Ἰωάθαμ. δὲ ἐγέννησε τον ἀχαζ. ἀχαζ 

ΤῬοῖη 46 «παπίπμι ἃ Γᾶ !Π0η6 ΔΌΠΟοΡΓοῖ , τπϑ] τη ἅτ 
Ῥοητ ΠΟΠ ΡΙῸ ΠΙΘΙΟ ΟΠ π|6 αἰ ἼΡιιογο, δάθο-- 
46 Ργο θυ], 1460 516]]18 1 6586 θθποῆοδπι, 4α]ὰ 
ἴῃ Ποο ἰοοο 5ίαϊ., δὲ, «πιο ηϊᾶπὶ 40 ἢὰο ΘΟΠΒΡΙΟΙ- 

{π|᾿, ἸάἀοἸγοο Θαηὶ ΠΘΡῚ τη] ΘΠ Δ} : οἱ θα] θιὴ Χ11"- 

5115) ροβίχψαδιη ρασ]αλαμ ἀἰθοΠ πάνου ἃ ἤσιινα, 

5118 ῬΓΟΙΠτΙ5. ΟὈΠ ἐν Ί501 τη] στα ι15 "Ὁ Αἴαπιθ Πδθο 
«αυϊάδηι Ππαοίθηιϊιϑ. 51 ΨΘΥῸ 51Π511}15 [ΘΙ ΡΟΥ5 Ππ]0-- 
ΤΏ ΘΠ 15 506 |180 1η Δ] 1ᾶ1 ἰάτι6 ]18 1} ἐΡ Πϑγητι [Δ ἢ {11 

Πρτ δι, 51 1Π [115 1ΠΠ1ΠΠ1Θ.158. ΘΟΤΏΠ τ Δ ΠΟΉΙ 115 

5606 ἴῃ αἴθ γϑϑιδυιμη Παἰν Γαΐπτη ἢ σα Γ ΟΠ 65 

ῬΘΥΠοΙ απ ; ΟἿ 51 Π511}15 αἰ 6 τι5 ΠΟῚ ΠΑΒΟΙΠ 
ὕΈσΘ5 ἢ ἃαΐ ΟἿ ΟΙΏΠΙΠΟ ΓΈΡΉΪ 50 ΘΘΘΙ0Π65 ρᾶ- 

ἴθγη:8 Δριια ᾿ρ505 5η19 ΝΘάτι6 Θπ]πὶ τὸ χ {αΠ]1ροὲ 

ἀρ ϑ μον δά γοοιαγη 516] }11ΠῈ ἢ ΠῚ 5. ἢ} 58] 

οΥὐἴαμη δοοοιϊητηοάαί. Οἰ]5. ΘΠ1ΠΔῚ ΤΩΟΓ ΑΙ ΠΠ1Π} [815 

Τοὶ ἀομλίητι5 6556 Ροβϑὶῖ ἢ Οποπιοο οὐρὸ ΟΖΙὰ5 
σϑηπῖς Τοδίμαιη., Τοαϊπαη ΑΟΠᾶ5., Αομὰ5 Ἐζθ- 

ΟΠ ατη, δὲ ΠᾺΠ]τ|5 Ἔχ 15 56 1] 61 ΠΔΕν 1115 ΠΟΥΔΠῚ 

Παοία5. δϑὶ ἢ Ῥυρίθγθα 51 ὙΠ Ου ἢ. τι ὙΡ ΠῚ 

ΡΥΪΠοΙρία ΠΟη 5ιπξ 1Π ΠΟΡῚ5 5118, 564 θη: πθοθϑ5- 

βιΓαἴ65 ἃ οὔἔπι ροπμά θη ; 1π|1165 διιηΐ 16 ρ1518- 
ἴογ 68, {1 ΠΟ} 15 ἀσϑηάα δ0 [ἀρΊθη ἃ Ρ βου θιηΐ : 

ἱππ1Π}165 Φπόαπι6 Ππ4 1665.) 4Ὲ| νἱρπιῖθ πὶ ΠΟΠΟΡΘ; 
γἰΠιι ΠῚ) ΡΟ ἢ]5 δἰ Ποιιπί. ΟΠ ΘΠΪΠῚ [15 Θϑὲ 1516 111-- 

[855 πϑίμιθ ποιοῖ 8 ; 4] πΠ6 γο θη5 ]ἀθ Ρο- 

ἴϑγαΐ τη ππ ΠΟΠΓΠΘΡ6, Ο ᾿πο τοῖα 1] 6 πὶ ΠΘοθ5- 

δἰ ταΐθπι ἰρϑιιπὶ δ ἀσθηάτπιπ 1] ρ6]]6πίθηι. Ὑ Δ η]5- 

51Π}} ΔαΓΟ ΠΏ ΟΥΔΠΪΠΠῚ διηΐ {π| ἃγίθ5. δχοοϊμπί : 

ααῖρρ6 ἔρισῖθτι5. ἀρ πἀἀ01} ἀρνίοοϊα, ἐδηηθίϑι π6-- 
4116 βθιηἶπὰ ἴη [θυ Ρᾶμη (6]}16 11, ΠΘάτι6 ἔα] θη θχὰ- 

οὐαί. Μογοδῖον 1{Π46Π1, ν 6]1, ΠΟ], ΒΡ ἃ πιοα τη 

αἰοβοοῖ, ἔαϊο 61 ορθ5 σοδοθῦναηΐθ. δίαρϑθ τι 6} 

1116 ΟΠ ἸΒ Δ ΠΟΥ τὴ 5065 Θυ ἀμ ϑοθηίεβ Θχοιἀθηΐ πο- 

Ῥ 15, οαηλ ΠΘΉ116 Ππι5Έ1Πὰ ΠΟ ΠΟΥ τι5. 11}}15 Δ Ποἱα ταν, 

ΠΘΩῈ6 ρῬυηϊδειν ρϑοοδίππι ; ργορίογθα ἡτιοα Π1}}] 
40 Πομ]Π]θῖ15 ΠΡΘΡῸ ΔΠ1ΠῚ}} ΡΓΟΡΟβιο ἀσδῖι. ΝᾺ 

11 πϑοθϑϑιίαϑ οἱ [απ ἀοιηϊηδίτι", 101 ΕἸ σ Π ΓΔ Ε15 

τ] ΡΠ Ππι6 ναϊΐο πα] πὰ Ἰοσιιπη Ππᾶροι : 1ά «πο 

[ἀΠηΘ ἢ Ῥ ΘΟ ρυιιχη 7158] {π610 11 [πα πῃ ἔτι δέ. 

Ετ φυϊάθμι δνούϑιιβ 1105 Πιιοιιβήτιθ. ΝΘ]6 ΘΠΙΠῚ 

δέ. δα. βεχίαβ ἰωάθαν δὲ τόν. 
κ ΟΟΙΡ. Βθοιπτι5 φευχταῖαι διορ. Μοχ Βορ. «αϊητι5 

οἱ δικάζοντες. 

ζοντες. 

-ι:᾿ Ἀερ. βοχίιβ τιμῶντες καὶ κακίαν χολά- 

ἃ (οαϊοο5 (πη ά6 ἐλπίδες φροῦδαι. Ἐδπα οὐπ δα. 

οοἴανο ἐλπίδες φροῦδοι. Ν εο τὰ τητ]ῖο ροβὲ ΒΟΗ]. ὃ τῆς 
δικαίας χρίσεως. 

ν» Πιυο 55. ἐδεῖσθε. 



ΠΟ το πῖρο - 

τῷ ῬτῸ 488- 

ἴσο δηπηὶ 

νἰοἰβϑι τα 1-- 

1] 18 ἀσοΙΡὶ 

ἀοΡεπι. 

δῦ 

γ θυ} 5. ΒΘ] Ἶ] 115. οροτβ γ05.., 4] 50 Π0θ ὲ ἃ 015 
0515 ϑᾷ Πρ ΠΊΘΠΕἸ5. 5115: ΠΘΖΊ6 [ΘΙ Ρ15 Ὁ] Ρὰ ΠΊο- 

ἄτη Δάν θυβϑι15 605 ΠΥ ΘΙ ΠΟΒ 51Πη1{. 
8. 7 δ γοῦρθὰ δοπβθιθητα γα ηη5. 

ϑὲπέ, Ἰπαα., ἐπι δίρτια, δὲ ἐπ {θπΊροῦα 7 δὲ πὶ 
εἰϊδς5, δἱ ἐπ ἀπποϑ. Το οϑὲ ἃ ΠΟΡῚ5. 416 515 }15. 
ΤοΙΡΟΡἃ διιτθ Τα Δ 115 10] ᾿ρ5ὰ5. [ΘΙ Ρ δία 111} 
Τητ ΠΟΠ65., Π]ΘΠ115., ΨΘΙῚΒ., δοϑία 5. δὲ Δα ΠΠΠ]ΠῚ : 

{αθιι5. ΟΡ ΑἸ παΐιι5. Γι} ΠΥ τι πγοτι5. ΕῚ θα, ταὶ 
ὯῸ5 ΟΥ̓ Ἰηαΐα ᾿πϑίγθηϊ. ΕἸΣ θη πὶ ΠΙΘΠ15., στη 50] 

ἴπ Διι5 115. ΘΟΠΙΠΊΟΡ Αἴ" ΡΥ ΕΠ 115.) ἃ. Π.Π ΠῚ 

ΠΟΙ 85 ΤΠ} 86 1Π 5 ΠΟΒἐ115 ΓΘΟΊΟΠΙΡιι5. ΘΠ οἱ. 

Οὐδ ΟΌΓΘ ἢ ΤΟΙ σΘ ἃ αι" ΔΘῚ [ΟΡ Γ8 ΟἸΡΟΙΠῺ [Ἐ15118 ; 

ἃ ΟΠΠ65 ΠιιΠ1(125 ΘΧ ΠΑ] αἰ ΠΟ 65 ΟἸΡοὰ ΠΟΒ σοδοῖθο, 

5. ΒΑΒΙΜΙ ΟΕΕΒΛΑΒΕΖ 

ἡπλ υἰτιι ΓΡΙ σου αΠ {1|6 δὲ Πἰ ν ἔτι ΘΟ Ρ Οϑ 551 ΠΑ ΡΊΙΠῚ 

Θδτιϑὰ δι1πηΐ δὲ οὐἱρο. ΔΕ οτμη} [ΓΘ 1 ἃ} ἃ ι5 [8 }1} 115 

ῬΘΘΊΟΠΙΠ 115. ΓΟΥΘΙΘ115.,. 1Π ΠΊΘΕΪ0 διδεῖ, δά60 τιΐ 

6Χ ϑδζιιο ραν αι" ἀ16 1 ΠΟΘΙ 5116 θιηρτι5 : Π δ η[Ὸ 

ῬΙῸι5 ΒΡ νὰ [ΟΡ Ιοοὰ ΘΟΠΙΠΙΟΡ Αἴ". ἴα πίο Π|6- 

ἸΙΟΡΘ [ΘΠ ΡΟΥΘ Ρ6Ι γἱοθ5 γάμοις. ΑἸΖιι6 γῸΡ 
δΟΟΘάΙ, ΟἸΠΙθι5. “υἄθηὶ θ᾽ Π 115. ΘΘΥΤΪ ΠᾺ ΠΗ] 
ΔΊΙΟΙΟΓ 5 ἈΡΒΟΥΡτΙ5. γΘΡῸ θ τ} 115. ὙΘυ]ν βοθ πα ὶ 

ἈΠΒΔ ΠῚ ὈΓΌΘΌΘΠ5., ΟΠΙΠΙ τΙ5 τι Δ ΗΪ ΠΊ Δ] 115. ἔπ ΠῚ 

ΟΡ ΘΒΓΡΊ] 115. {πη} ΔΕ ΕΠ} 115. ΡΥ ῬΓΟΪῚ5 διιοοθ5- 

ΒΙΟΠΘΠ ΘΘΠῚΙ5. ἈΘΘΟΡγἃΠ5. ΠΙΠΟ αἰιθη πὶ δά 
50 ]5{Π{Π11}} 805 ΓΠΥ ΠῚ ὙΘΙΘ115. ἸΡ5111 56 ΘΠ ΓΟ ΠΘ ΠῚ 

ΘΙ Π5 501], ἦ1θ5 ΠΟΡῚ5. ΠηΠαΧΊΠο5. δή άτοι:. ἘΠ 

«ποπῖδπη (1551 116 1Π ΔΘ 6 Ἰπη "ἃ [π|}", ΤΟ  Γ ἔδοιε 

ἸΡ511Π} ΔΘΥΘΙῚ ΘΑΡΙΠ ΠΟΒΙῸ 1ΠΊΠΊ]ΠΘΠἴΘ ΠῚ, οἱ ἴθν-- 

ῬΆΠ ΟΠΊΠΘΠῚ Θχϑίοοαϊ, πος Ρδοῖο οἷ 56 Π}1ΠΊ1ΠῈ 

τα ιν τ 6} {πιν 8 5. δὲ ον τιη [υτιοίτι5 δά σ0Π- 

ΘΟΟΠΟΠΘΙ ὉΡΡΘΠ5. Αἱ νθγῸ {πᾶη40 Παρ ΠΕ5- 

51Π}115 Θϑὲ 50]. Ὀγούθθ π΄ ΠΊΘΡΙἄ16 πη γὰ5 οἰποι : 

ῬΓΟρΡιθυθα πο οχ 110 ΓΘΡΊΟΠΘ5 ΠΟϑίγὰ5 1Ππιδίγαΐ. 

ΝΝΔ ΠῚ ΠΊΑΧΊΤΩΙ (165 11 ϑιιηξ, ἴῃ ΠαΊθῖ15 ππη Ὁ Γ8 ϑιπὲ 

ὈΥΘΥ ΒΒ Πη8 : οἱ σοηΐγα., ὈΡΘΥΊ551Π}1 4165 11 ϑαπΐ, 

4α1 ἀπ} νὰ5 Πα θοπε ἸοποἸβϑιτηὰϑ. Γ{{π|6 ἀριιά ΠῸ5 

σΟμΠηρῖτ, 4] ΔρΡΡΟΙ]αμλιν" ἠοίογοσοῖἑ, ααϊχιο 
ΔΟαΙΠ]ΟΠΑΓῈ5 [οΡ τ ραγίθϑ Πα] ΓΔ ηγ115. ΚΘ τ ΘΠΪΠῚ 

ὙΘΙῸ 811η} ΠΟΠΠ1]]1, {|| Ρ 6} ἄτιο5 τι Π]πιβου π|56116 
ΠῚ (165 ΟΠΊΠΪΠΟ ὈΠῚΡΡὰ οαροηΐ, ἴῃ ΠΊΘΙΙΑΙ6 

ΘΟΠ ΒΕΓ : 05 ἃ γϑυῖοθ 1ΠΠπ|5 8 Π5. 50], ἴ0505 

ς (οὔοχ (οπιθεῖ. ἑξῆς τῶν ῥητῶν. Β 66. 5βοχίτϑ 
τοῦ λόγου ἐπανέλθωμεν. 

ἃ ()01}». βεοηπ5 ὑπὲρ γῆν. Πυ᾿οη Β6ρ. βοχίμϑ δια- 

τρίθει. 

ὁ (οα!ο685 οοἴο ἡμερῶν περιίστησι. Ε1Π παρίστησι. 

ΓΈΜΗΙ οἱ ΠΟΘ Ῥυΐπηιιβ, ἰογ 5. ες «αϊηἴι5. ΟἹ Πὶ 

ΟΟ]"». βοουπηᾶο πρὸς τὴν ἅδ᾽ φησιν. ΑΔ «πᾶπι γόσοπηὶ οχ- 

Ῥ]ϊοαπάαπη. ΠΡ ΑΥΊ5. ἴῃ τηᾶγρίηθ ΒΘΡῚ ῥυϊπιὶ ἀρρο- 
βαϊῃ 1118, πρὸς τὸ ἁδρὸν καὶ πέπειρον γενέσθαι, ὅι 56- 

ΘΑΡΡΑΠΟΘ. ΑἘἈΘΗΙΕΡ. 

λόγων παρ᾽ ἑαυτῶν ὑγιαίνοντες, ὅ τε χαιρὸς οὐχ 
5. ὮΝ “ἢ Ὁ ΄, }Ὶ ν- Χ 9 ἐνδίδωσι πέρα τοῦ μέτρου πρὸς αὐτοὺς ἀπο- 

τείνεσθαι. 

Πρὸς δὲ τὰ ἑξῆς “ τῶν ῥημάτων ἐπανέλθωμεν. 
-» Μι 

Ἔστωσαν, φησὶν, εἰς σημεῖα, καὶ εἰς χαιροὺς ; 
᾿Ὶ “ [4 ᾿ Ἁ τι Ψ , Ὑ » κ᾿ καὶ εἰς ἡμέρας, χαὶ εἰς ἐνιαυτούς. Εἴρηται ἥμῖν τὰ 

περὶ τῶν σημείων. Καιροὺς δὲ ἡγούμεθα λέγειν 
τὰς τῶν ὡρῶν ἐναλλαγάς " χειμῶνος, χαὶ ἔαρος, καὶ 
θέρους, καὶ μετοπώρου ἃς εὐτάχτως περιοδεύειν 

- Ὁ - , 

ἡμᾶς τὸ τεταγμένον τῆς χινήσεως τῶν φωστήρων 

παρέχει. Χειμὼν μὲν γὰρ γίνεται, τοῖς νοτίοις 
Ν τω ,ὔ Ν , ἣ λὲὶ ᾿ 

μέρεσι τοῦ ἡλίου προσδιατρίόοντος, καὶ πολὺ τὸ 
Ἐν ᾿ 

γυχτερινὸν σχίασμα περὶ τὸν χαθ᾽ ἣμδᾶς τόπον 
ἀποτελοῦντος: ὥστε χαταψύχεσθαι μὲν τὸν περὶ 

Υἦν ἀέρα, πάσας δὲ τὰς δγρὰς ἀναθυμιάσεις συνι- 

σταμένας περὶ ἣμᾶς, ὄμισρων τε αἰτίαν χαὶ χρυμῶν 
᾿Ὰ ᾿Ὶ 

χαὶ νιφάδος ἀμυθήτου παρέχειν. ᾿Επειδὰν δὲ 

ἐπανιὼν πάλιν ἀπὸ τῶν μεσημόρινῶν χωρίων 
ἐπὶ τοῦ μέσου γένηται, ὥστε ἐξίσου μερίζειν νυχτὶ 

πρὸς ἡμέραν τὸν χρόνον, ὅσῳ πλεῖον τοῖς ὑπὲρ 
τα 

γῆς " 

ΓῚ , .᾿ τ' 7 ν" Α , “ Ὁ 

ἐπανάγει τὴν εὐχρασίαν. Καὶ γίνεται ἔαρ, πᾶσι 
᾿ - - , ΟΝ ᾿ δένδ δὲ 

μὲν φυτοῖς τῆς βλαστήσεως ἀρχηγὸν, δένδρων δὲ 
-" Εν, κϑ ἐδ 5 6ί , δὲ 

τοῖς πλείστοις παρέχον τὴν ἀναδίωσιν, ζώοις 
χερσαίοις χαὶ ἐνύδροις ἅπασι τὸ γένος φυλάσσον ἐχ 
ἘΠ -ῸὉὋ» - ,ὔ Ν Ν ᾿τὖαφ 3 -" Α 22; 

τῆς τῶν ἐπιγινομένων διαδοχῆς. ᾿Εχεῖθεν δὲ ἤδη 

προσδιατρίξει τόποις, τοσούτῳ χατὰ μέρος 

Χ Ἁ } 5. ἐ9 ὍΝ . 5) 9 πρὸς θερινὰς τροπὰς ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ἄρχτον ἄπε- 

λαύνων ὃ ἥλιος, τὰς μεγίστας ἡμῖν τῶν ἡμερῶν 
ο , πὸ δι ᾿ φ ὐνχ, -» - 

παρίστησι. Καὶ διὰ τὸ ἐπὶ πλεῖστον προσομιλεῖν 
- ν "Ἢ - 

τῷ ἀέρι, αὐτόν τε χαταφρύσσει τὸν ὑπὲρ χεφαλῆς 
- Ὁ τω .» - 

ἡμῶν ἀέρα, καὶ τὴν γὴν πᾶσαν καταξηραίνει, τοῖς 
2 - ᾿ 

τε σπέρμασιν ἐχ τούτου συνεργῶν πρὸς τὴν ἅδρη- 
τ αὖ , 

σιν, χαὶ τοὺς τῶν δένδρων χαρποὺς κατεπείγων ἐπὶ 
Ἄ “ ἄν Εν ἘΔ το ἌΝ δέ , 2 ἑ . ὃ 

τὴν πέψιν ὅτε καὶ φλογωδέστατός ἐστιν ἑαυτοῦ 
ἥλιος,. βραχείας ποιῶν τὰς σχιὰς ἐπὶ τῆς μεσημ.- 

οω οῸὡὔὖοΖΟ ,ὔ 

ὁρίας, διὰ τὸ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τὸν περὶ ἡμᾶς καταλάμ- 
- 3 κα 

πειν τόπον. Μέγισται γάρ εἶσιν ἡμερῶν, ἐν αἷς 
, , 

βραχύταταί εἰσιν αἵ σκιαὶ, καὶ βραχύταται πάλιν 
΄ ς εἶ } ΕΑ͂ ΞῈ, ᾿ ἡμέραι, αἱ τὰς σχιὰς ἔχουσαι μαχροτάτας. Καὶ 

- - -»" ᾽ὔ ,ὔ [ 

τοῦτο παρ᾽ ἡμῖν τοῖς ἑτεροσχίοις λεγομένοις ὅσοι 

τὰ ἀρχτῷα τῆς γῆς ἐποιχοῦμεν - ἐπεὶ εἰσί γε ἤδη 

τινὲς οἱ χατὰ δύο ἡμέρας τοῦ παντὸς ἐνιαυτοῦ 

τε ἤεηπθ πτιέγἐξιιτν οἱἐ εἰ τααίινιση. ΟΟΟἸ5]. ῬΥΊΤητι5 

πρὸς τὴν αὔξησιν ἄδρουσιν. ΤΙ ποιὸ πὸπ υἱά δὲ γοοοπὶ 
αὔξησιν 6 τηαγϑῖπο ἴπ [οχίτση {Ππ|κ|556. ῬΥΊΠλτι 1, τὶ σψι- 

ἀοῖαν, νοχ αὔξησιν μοβῖτα Γπογαΐ 1τὶ ΠΙαΥΡΊΠ6 [άπ] {1 ΠῈ 

Ἰποσργοίαο γοοὶβ ἄδοησιν : 564 ρΡοβῖθα, {πο πο 

ΤΟ σομπ σῖ, ἰγαηβ]αΐα δὲ ἴῃ ἰοχίπτη. [ςἀπ6 βθοιιη- 

ἄτππι απο ᾿πίουρνθίαιἊοποιι 1Ππ4Φ ἅδρησις, δ᾽ στ Ποαΐ 

μος Ἰοσο αἰρργεδγέτπε. Ἀοσ 
Υ Αἵ Γ 

5. βοχίιι5 πρὸς τὴν ἄδρυνσιν. 

(151. βοοηάιι5 ἅδουσιν. 



ΙΝ ΗΕΧΑΛΕΜΈΕΈΒΟΝ ΗΟΜΙ],.. ΥἹ. δΊ1 

Ἁ “ “ὦ κ δ΄’ ΄ 

χαὶ ἀσχίοι παντελῶς χατὰ τὴν μεσηωόρίαν γινό- 

μένοι, οὺς χατὰ χορυφῆς ἐπιλάμπων ὃ ἥλιος, ἐξί- 

σου πανταχόθεν περιφωτίζει, ὥστε χαὶ τῶν ἐν βάθει 
“ Ἂν ͵ . ,, φρεάτων τὸ ὕδωρ διὰ στομίων στενῶν χαταλάμ.- ὅ8 

πεσθαι’ ὅθεν αὐτούς τινες χαὶ ἀσχίους καλοῦσιν. 

Οἱ δὲ ἐπέκεινα τῆς ᾿ ἀρωματοφόρου γῆς, ἐπ᾽ ἀμ- 

φότερα τὰς σχιὰς παραλλάσσουσιν. Νίόνοι γὰρ ἐν 
τῇ καθ᾽ ἡμᾶς οἰχουμένη ἐπὶ τὰ νότια κατὰ τὴν 

μεσημόρίαν τὰς σχιὰς ἀποπέμπουσιν - ὅθεν αὐτούς 

τινες χαὶ ἀμφισχίους ὠνόμασαν. Ταῦτα δὲ πάντα 

πρὸς τὸ βόρειον μέρος παροδεύσαντος ἤδη γίνεται 
Ὁψ ε΄ 3) δὲ ΤᾺ 5 γν» ΕἸ ᾿ Ἁ 3. τ 

τοῦ ἡλίου. ᾿Ἔχ δὲ τούτων εἰχάζειν ἐστὶ τὴν ἐχ τῆς 

ἡλιαχῆς ἀχτῖνος ἐγγινομένην πύρωσιν τῷ ἀέρ', ὅση 

τίς ἐστι, καὶ ποταπῶν " ἀποτελεστικὴ συμπτωμά- 
5 Ὁ Ν ἊΝ ὁ .ς οτ7ὦν -ῸὉὉ "Α 

των. ᾿Εντεῦθεν διαδεξαμένη ἡμᾶς τοῦ μετοπώρου 

ἣ ὥρα, δποθραύει μὲν τοῦ “ πνίγους τὸ ὑπερθάλλον, 
Ἁ Ἂς Ὁ ὁ - Ὁ 7 , - ᾿ 

χατὰ μικρὸν δὲ ὑφιεῖσα τῆς θέρμης, διὰ τῆς κατὰ 

τὴν χρᾶσιν μεσότητος ἀδλαύῶς ἡμᾶς δι’ ἑαυτῆς 

ΗΝ ἐδ λα εὐ εοῦν λίνα πάλ Ὁ» χειμῶνι προσάγει" δηλονότι τοῦ ἡλίου πάλιν 

ἀπὸ τῶν προσαρχτίων ἐπὶ τὰ νότια ὑποστρέφοντος. 

Αὗται τῶν ὡρῶν αἱ περιτροπαὶ, ταῖς χινήσεσιν 

ἑπόμεναι τοῦ. ἡλίου, τὸν βίον ἡμῖν οἰκονομοῦσιν. 
ἝἜ ἊΑ Ἐ νὴ ᾿] « ,7ὔ ποις 9. Ω͂ 

στωσαν δὲ, φησὶ, χαὶ εἰς ἡμέρας: οὖχ ὥστε 

ἡμέρας ποιεῖν, ἀλλ᾽ ὥστε χατάρχειν τῶν ἡμερῶν, 
«εἩ - - “Ὁ 

Ἡμέρα γὰρ καὶ νὺξ πρεσδύτερα τῆς τῶν φωστήρων 

γενέσεως. Τοῦτο γὰρ ἐνδείκνυται ἡμῖν χαὶ ὃ 
ψαλμὸς λέγων - ἼἜθετο ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τὴς ἣμέ- 

ρᾶς, σελήνην χαὶ ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυχτός. 

Πῶς οὖν ἔχει τὴν ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας ὃ ἥλιος; Ὅτι 

τὸ φῶς ἐν ἑαυτῷ περιφέρων, ἐπειδάν ποτε τὸν χαθ᾽ 

ἡμᾶς δρίζοντα ὑπεράρη, ἡμέραν παρέχει διαλύσας 

τὸ σχότος. Ὥστε οὐχ ἄν τις ἁμάρτοι, ἡμέραν 

δρισάμενος εἶναι τὸν ὑπὸ τοῦ ἡλίου πεφωτισμένον 

ἀέρα - ἢ, ἡμέραν εἶναι χρόνου μέτρον ἐν ᾧ ἐν τῷ 

ὑπὲρ γῆν ἡμισφαιρίῳ ὃ ἥλιος διατρίδει. ᾿Αλλὰ χαὶ 

εἰς ἐνιαυτοὺς ἐτάχθησαν ἥλιος καὶ σελήνη. Σελήνη 

μὲν ἐπειδὰν δωδεκάχις τὸν ἑαυτῆς ἐχτελέση δρόμον, 

ἐνιαυτοῦ ἐστι ποιητική " πλὴν ὅτι μηνὸς ἐμόολίμου 

δεῖται πολλάκις πρὸς τὴν ἀχριδὴ τῶν ὡρῶν συν- 

 Ἐ6ΤΕ εὐ (οάϊοοβ πλλ] 1 5: πρ] οἶτον τῆς ἀρωματοφό- 
θου. (91). βεοιιπάτι5 εἰ Ἀδς. οοἴανιι τῆς ἀρωματοφό- 
ρου γῆς. Νεο [ογ α5515 ἉΠ1ΐον Ἰοσὶς Ἐλιβία  μϊὰ5., (αἱ 51. 

ἰηξογργοίαϊαν: Ζἰ1ὶ απιίοπι σιιὶ ἐαίγα ἐδυ ας οὐονίζε- 

»α5 ἰιαδίίαπε. ΟοΥπανὶιβ υθγῸ 8ῖο γϑυεξ : Ομ σῈ7Ὸ 
τα αγοτπαίξοναπι “γαθίαπει Πανίταπί. Αἃ ΤΠ ΔΥΘῚ- 

ΠΘ πὰ διιΐοηη ἈΘΘ1] ΡΥϊτηὶ Ἰοσιιπίαγν 111, τῆς, Ινδίας, τῆς 

ἐν τῷ νοτίῳ μέρει διαχειμιένης : {αῖθιι5 νου ῖ5 ἱπαϊοαὶ 11- 
ῬγΆΡΙ5. 1 ΒΟΥ ΠΟ Π6 ΠῚ ὨΔΡΟΥΪ ἦθ [πῆϊα {πς ἴῃ διι- 

ΒΕ ὉΠ ραγίο 51 οϑδί, Ἐὶ γοσίομθ ψουθόσιηι ΠΠουιπι, ἐπ᾿ 
ἀυφότερα τὰς σκιὰς, 1΄δπὰ ΠΡΓΑΓΙτι5 ἈΡΡοϑιῖΐ οἱ 11ὰ, 

ΤΟΙ. 1. 

8 

[πρὶ 

5110 ΠΠΠ]1Π6 ἰΐὰ ὁΧχ Θά0 πη 66 }}]}γ6 8 οἰροσμ πη ἀν 
ἀξ δεϊαπὶ ρυτθουτιπὶ ΡΥ πονιιπι ἃ τιὰ ΡΟ ἃη- 

συιβία οὐὰ {Ππιτ]πϑέαν: τη 6 φαϊάδμηη 1105 γοσδηΐ 
αϑοῖος. Ὑϑύυτη {πὶ αἰέρὰ ἰθυγ ἢ Οὐ ον ΓΘ πη) Πὰ- 

Βιταπΐ, 1Π ἘΠ ΡΠΊΠ6 ρᾶγίθιη Δ] ΟΡ ΠΔ ΠΕ τ ὈΓ8 5. 

5011 ΘΠΪΠ} 6Χ Π15 48] μιῆς Ποβίγιιπ Οὐ αι Π4}0-- 

ΤᾺ 1] 6 πὰ ᾿ποο]αηΐ, ππη} 05 ἢ ΠΙΘΡΊ 16 δά ἀιιϑίγα-- 

165 ρᾶγίθϑ ἐδηεπί. τ πάθ δ05 συϊάδπ) ἀπιρὶ - 
5οῖος5 γοσαγπΐ. {701 ἀτιίθη 50] 180 Δ ἃ τ] ΟΠ ΓΘ ΠῚ 
ΡΑυίθ. ἐγΆ 511, ἔπη ἢδρο ΟΠΊΠΪὰ ἤτιπί. 58 Πὸ 

΄υδηΐι5. 511 ἈΡΩΟῸΣ 41 ΟΧ ΓΔ( 115 50], ι15. Δ θυ 

ΔΟσΘΙ, φα]οθνθ οᾶϑιι5 ργοάποαϊ., οχ Π5 οοπ- 

7θοἴανθ Πσο!. ΗΠΠῸ Δα πΠΠ1Π] [ΘΠ ρτι5 ΠῸ5 ΘΧΟΙΡΊΘΠ5, 

ΤΠ ΠΡ ησῚΣ ἀπ] 16} ΠΙΠΉ ΠῚ 8511} : Ρ δι] 1} γΘΓῸ 

ἄθ ΘἉ]ορΡῈ ΟΠ [6 Π5., ΘΧ 8586 ΡΘΡ ἰθῃηρο [ΙΓ 88 
τ Ἰοον ἐαίθ πη ἃ ΠΙΘΙηΘ ΠῚ ΠΟῸ5 Οἰἰτἃ ΠΟΧΕΠῚ 

ἀδάποῖϊς, 5016 νυ] ἀθ]ῖοθὶ γυτμϑιιβ ἃ 4] ΟΠ 5. Ρὸ- - 
ΘΟ τι5 δ ἃιιβιυἽΠὰ5 γοηθαηΐθ. Ηδθ ᾿ρ588, {1188 
5015 ΠΟ ΠῚ 5ΘΩΠ|1Π{π|1 2. ΣΟΊ ΡΟΣ Ὑ]ΟΙβϑιππ6}1-- 

65, ΙΔ ΠῚ ΠΟΘΓΓᾺΠῚ ΠΟ ΘΡ ἢ ίτι". ϑὲσιέ, ἸΠΖ0Π11, δὲ 

ἐπ εἰἰδς : ὩΟΝ τοὶ 165 σοπῇἤοϊαηΐ, 56 πὶ ἀἸΘθιι5 

Ρυδϑιηΐ. Ῥ1Θ5. ΘηΪπ οἱ ΠΟΧ [πΠῚ ΠΑΡ πὶ ΟΥ̓ ΠῚ 

ΔΗ ΓΘΟΘββθυηΐ. ΤΠ ρϑιι Θ ΗΠ) ΠΟ15 ΡΘΑ]ηλτ5 4Ὁ-- 

Οἰανδῖ, ἴῃ {πιὸ ἀἸο εν : Τοβιιῖξ δοίθηι ἔπι ροΐδεία-- Ῥεαὶ. τ35. 

ἔθ εἰϊοὶ, {πιτιατηι δὲ εἰθίϊας ἐπι ροϊοϑέαζοηι τιοοίϊς. 8.9. 

Οὐομηο 9 ἸοΊτιν. 501 4161 Ομ πδὲ ροίοϑίαίθμυ 
Οὐα ᾿ΠΠ06 1 1Π 56 1050 ΟἸΓΟΙΠ ΘΓ Π5: τ] ἰὰ ΠΕ 6 Πὶ 

ΠΟΥΊΖΟΠ 6 ΠῚ ΠΟΒ ΓΙ ἔπι ἢ  ῬΥϑο θυ σΡ σϑιι5, (1550-- 
[π|5 [σα βατι6 [θΠ Ὀγ]5 ἀἸθὴι ἴον ε. Οὐδ ΘηῚ 
ΠΟ ΘΡΡανϑυῖῖ, 41 ἄϊθιη ἰΐὰ ἀδῇηϊοίῖ, τὶ ΔΘ ΠῚ 

6556. (ἴσας ἃ 5016. {Ππ|π] πὰ τιπι., ἀτιξ [ΘΠ ΡΟΣ 5 

Π]ΘΠ 5111 Δ]. (Π10 850] ΘῈ ΡΘΡ θυ Γᾶ ἴῃ ΠΟΒΙΓῸ Π6-- 
ΠῚΙΒΡΠΘΟΥΙΟ ΘΟΠΊΠΙΟΓαἴτ. 856 δὲ ἴῃ ΔΠΠΟ5 50] δὲ 

[πὰ ΟΡΑΙΠΔΕ βιιηΐ. Ταῖπὰ ααἄθη ροβίχιαπι ἄτπιο- 

ἄἰθοῖθθ. ϑι|ΠῈ ῬΘΥ ἴδοι ἐς ΟἰιΡΒΊΠΠ} 5, ἈΠΠΙΙΠῚ Ρδυασῖί : 

ΠἾΒῚ (πιο ΠΙΘη86. ἰΠΙΟΡ Δ] 586 06. Οριιβ 6ϑὲ δἰ Αππος [ὰ- 

δΔοσιιγ ἔτι) ἐθη ρθϑίαἑι πη ΘΟΠΟιΙϑιιτη, νϑἱτξ ἀηι-- τ 

(αϊί5 ΗΘΡγθὶ, οἱ ὐεβθοουττπη γϑ τιβ ]551Π}} ἃ Π ΠῚ ΠῚ 
ἦ : δ Ἀπ - ΘΠ ραηΐαΡ. ΑΠΠτι5 Δ Πίθ ΠῚ 5018 }15., γΘαϊιι5. οϑὲ ἜΣΝΕΣ ῚΣ 

κ᾿ ι 

ἀπουσι τὰς σχιὰς, ποτὲ 
Α " ᾿ ἣ; ν , , ᾽ ΄ 

ποτε μὲν ἐπὶ τὸ νοτιον υξρος ἀποπει 
, 

δὲ ἐπὶ τὸ βόρειον, ἥγιωιο φιΐάδθπι ἀεὶ ατιδίν αἴθοπι, πιο 

ϑ6ΡῸ αἰ ἀχιιΐοπαν πὶ ρμαγίθπι τιιῦγ ας «ἰεπεϊιιεῖ. 

Τρ ΤἸποδιιπη. 

ΡΆΘΕ. βεχέιβ ποταπῶν ἀποτελεσματική. 
5 τοῦ πνίγους. ἘΠῚ ΠΟ 1π ΤηΓΡῚΠ6 ΒΘΡῚ ΡΥ ἴπνο- 

πἰππίαι 111, τοῦ πνίγους τοῦ καύμιατος. πνιγεὺς γὰρ ὁ « 

χλίθανος. ἐντεῦθεν χαὶ πεπνιγυένη ὄρνις, ἡ ἐν χλιθάνω ὀπτη- 

θεῖσα. Πνίγους, 14 ε8ὲ, ἀϑέιι5. ἤαπε οἰϊδαπιιδ 6δὲ ρηῖ- 

ϑειι5. Ηὺϊος εἰΐαπι ανὶς ψιίθ ἐπ οἰϊδαπο ἰοδία 65, 

«δδίμιαςςο αἰοίξαν". 

[τ 



ς σδδο:.. 
Ὁ) 5, ΒΑΘΠῚῚ ΟΤΒΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΠΟΓΟ, ΑΠΟΗΙΕΡ. . 

5015. 6χ Θοίίθηι 550. ἴπ ἰάθη} ϑ' σπιιΠὶ Ρ6}" ΡΓῸ- δ ρομήν, ὡς ὁ Ἕδραῖοι τὸ παλαιὸν τὸν ἐνιαυτὸν 
ΤΥ ΠῚ ΠΟ 11. 

Ἰ 

Ὁ ἦγον καὶ τῶν “Ἑλλήνων οἱ ἀρχαιότατοι. ᾿Ηλιαχὸς ] 
τὔὖὖ Ὁ , Ὶ 

δέ ἐστιν ἐνιαυτὸς ἣ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἐπὶ 

υὲ 

9 " , τ 

τὸ αὐτὸ σημεῖον χατὰ τὴν οἰχείαν χίνησιν τοῦ 

ἡλίου ἀποχατάστασις. ] 
9. Ε {δοῖξὲ 70ϑιι5 ἄτιο {ιπιϊπιατία πιαάστα. Καὶ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς 

Οἴιπη ΠΠΔΘα1Π) πη0 0. Δ ΘΟ] τα π| Πα ροαΐ ἰη6]-ὀ μεγάλους. ᾿Επειδὴ τὸ μέγα τὸ μὲν ἀπόλυτον ἔχει 
ἸΙρθη Δ}, ν 6 τ}} Πγὰ ΡΝ ΠῚ δϑὲ ΘϑΌ] πὶ, ἹπΠᾶσ)Δ δολ τὴν ἔννοιαν " ὡς μέγας ὃ οὐρανὸς, χαὶ μεγάλη ἣ γῆ, 

ἴθ Γὰ ,), ΠΊΔΘΉΤΙΠΙ 6ϑὺ ΠΠΔΙῸ  Ἰη040 γϑγὸ, {σιοὰ χαὶ μεγάλη ἣ θάλασσα - τὰ δὲ ὡς τὰ πολλὰ 

να]ρο ἢἤξ, δά δ᾽ τθυῖιπὶ Κοίου ϑοϊθαϊ : ΘΧΘΙΡ]Π πέφυχε πρὸς ἕτερον ἀναφέρεσθαι" ὡς μέγας ὃ 

Οδιιθἃ,) ΤΠ Π5 ΘΩ 15, δι ΠΠΆσΠι5 ΠΟΘ: ΠῸΠ ἵππος, χαὶ ὃ βοῦς ὃ μέγας (οὐ γὰρ ἐν τῇ ὑπερδολῇ 
ΘΕΪΠῚ ΟΡ ΔΉ Ρ]Δ ΠῚ ΘΟ ΡΟ ας Π10]15 “ιια ΠἸαΐθπ!, τῶν τοῦ σώματος ὄγχων, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πρὸς τὰ ὅμοια 

5641 0}0 ᾿Π5ΕΠ πιτᾶ ΠῈ ΟἸΙΠῚ 51 Π}}}1}5115 ΘΟ ρΓΔ ΠΟ ΠΘη), ας παραθέσει τὴν μαρτυρίαν τοῦ μεγέθους τὰ τοιαῦτα 
τ ΒΕ ΠΟ Π11 τη Δ ΘΠ 11 π|8 ΘΟ Πϑθυππηίιπ" : {πὸ- λαμβάνει)" πῶς ἴ τοίνυν τοῦ μεγάλου τὴν ἔννοιαν 
πο 0 Ἰσττια πα σηὶ 515 ΠῚ ΠΟ ΟΠ ΘΠ. ΔΟΟΙΡΙθηλι5ῦ9 ἐχδεξόμεθα; Πότερον ὡς τὸν μύρμηχα, ἢ ἄλλο τι 

Τ : 5 - τ Ἁ {πρππ ΦΠΘμἸ Δ πο πιπ [Ὁ ΠΗ] ΟΔ ΠῚ ἅτ ἃ] ̓ π «ιοά- τῶν φύσει μικρῶν, μέγα προσαγορεύομεν διὰ τὴν 

νἷ5. ΔΠΪΠΊΔ] ϑιιαρίθ Παίτἃ ΡΑΡΨΙΙΠΊ, ΠΊΔσΠΠ] πρὸς τὰ ὅὁμογενὴ σύγχρισιν τὴν ὑπεροχὴν μαρ- 

ἈΡΡΘΙ]ΔΠγι15., ΟΡ» (ἀοί ΠῚ οι 8115 6] τπι54 θη σοποῦῖὶς τυροῦντες; ἢ τὸ μέγα νῦν οὕτως, ὡς ἐν τῇ οἰκεία 

ΘΟΠΊ ΑΓ ΠΟΠΘΠΊ, ΤΠ] 61 5010 ΠΊΔ]ΟΥΘ ΠῚ [6 ϑ τὰ π- τῶν φωστήρων χατασχευῇ τοῦ μεγέθους ἐμφαινομέ-- ] 

ἰ653 Δ ΠιΠῸ ΠΙΔΡΉΤΙΠΙ ΔΟςΙ ρ᾽Θπάϊιηι δϑὲ, ἴα αὐ ἴῃ νου; ᾿Εγὼ μὲν οἶμαι τοῦτο. Οὐ γὰρ ἐπειδὴ μείζους 

ῬΓΟΡΡΪΔ ΠππΠ}} ΠΥ τ} ΠΟΙ ΒΕΓ ΠΟ Π6 ἃς Παίιτα πὰ-.οἕ͵Ο τῶν μιχροτέρων ἀστέρων, διὰ τοῦτο μεγάλοι" ἀλλ᾽ 
δηϊπιίο ἀρράνοι " ἔσο δαιμάθηι αἷς βοπίῖο. ΝῸΠ 69 ἐπειδὴ τοσοῦτοι τὴν περιγραφὴν, ὥστε ἐξαρχεῖν 
ΘηΪπῚ αι Πδθο Πα πη Πᾶνα πηδοΡὰ διιπὶ πη πουῖθιι5. Α τὴν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀναχεομένην αὐγὴν καὶ οὐρανὸν 
5[6Π15.,. 00 14 πιασπὰ 511πῈ : 564] 4ἴὰ ταηέιπι Πᾶ- περιλάμπειν καὶ τὸν ἀέρα, καὶ ὁμοῦ πάσῃ τῇ γῆ 

501:ς οἱ 1... ΒΘΠΐ ἀπ ἴτηι, τις αἰ ΠΠιδιι5. ἃ} ᾿ρ515 ϑρ!θ πον οοθΐο χαὶ τῇ θαλάσσῃ συμπαρεχτείνεσθαι. Οἵ γε χατὰ 
το ππαδηῖς- Θὲ ΔΟΡῚ {ΠΠΠ|5ΓΓΆΠ 0 5815 δἵ, βδθιιθ δία! ἃ πᾶν μέρος τοῦ οὐρανοῦ γινόμενοι, καὶ ἀνατέλλοντες 
ὑπῖοι ΟΠΊΠΘΠῚ ἰθΡΓᾺ ΠῚ δἴ γηΔ7}6 δχίθηδαϊ. Οτδ5 ϑᾶπ6 'π  χαὶ δυόμενοι χαὶ τὸ μέσον ἐπέχοντες, ἴσοι πᾶντα- 

«ΔΟΙΠΊ 116 ΟΩΘΙΪ ρᾶΡίΘ Ππουϊπξ, ἀτιτὴ δὲ οὐ πππττι, χόθεν τοῖς ἀνθρώποις προφαίνονται, ὅπερ ἀπόδειξιν 
οἱ οσοϊάπιηξ, δὲ πη θα 1} Οσσπρδηΐ, ἀπά] 416 ἃ) ἔχει σαφῇ τῆς τοῦ μεγέθους περιουσίας, τῷ μιηδὲν 
ΠΟΙΆ ΠῚ τι5. ἐθτια]1ὰ ΘΟΠΒΡ οἰ πηταν, ἰὰ ιοά αὐτοῖς ἐπισηυαίνειν τὸ πλάτος τῆς γῆς πρὸς τὸ 
ἸΠΊΠΠΘΉΒΔ ΠῚ ΘΟΡΙΙΠῚ ΠΙΔΡΉΪ [τ 1 6 ΠῚ ἈΡοΥΘ οδίθπ- μείζονας δοχεῖν ἢ ἐλάττονας εἶναι. Τὰ μὲν γὰρ 
ἀπε, φυσπάοαι!οθηη ἔθυγα Ἰα το π1 11] ΘΟΠοΓΕ, πόῤῥωθεν ἀφεστῶτα μικρότερά πως δρῶμεν, οἷς δ᾽ 
400 ᾿ρϑᾷἃ 1 ΠΠΔ]ΟΓα, ἅτ ΤΠ ΠΟΥὰ ν᾽ ἀθαπίιν. αὶ ἂν μᾶλλον ἐγγίσωμεν, μᾶλλον αὐτῶν τὸ μέγεθος 
ΝᾺ, Θὰ 485 ΙΟη 66 ἀἰβίλπε, πηπογὰ αιο απο 4ο ἐξευρίσχομεν. Τῷ δὲ ἡλίῳ οὐδείς ἐστιν ἐγγυτέρω 
ΟΘΡΠΙΠ.15. : δ ατιδ6 5] ΡΓΟΡρῖτι5 ἀσοοἴτηιι5, τηοῖπι5 χαὶ οὐδεὶς ποῤῥωτέρω, ἀλλὰ ἀπ᾽ ἴσου τοῦ διαστή- 
ΘΟΥΠῚ ΘΟΙΏ ΘΙ Πητι5 Π]ΔΟΉΪ]ΙΠΘ πη]. Αἱ 90]Ϊ ματος τοῖς χατὰ πᾶν μέρος τῆς γῆς κατῳχισμένοις ' 
ΡΓΟΡΙΠΈΙΟΥ οϑὲ ΠΘΠΊΟ, ἃ 60 ΠΟΙ ΓΟΙΠΟΙΟΥ : προσδάλλει. Σημεῖον δὲ, ὅτι καὶ ᾿Ινδοὶ χαὶ Βρετ- 
566 ΟΧ Θ΄ Ὰ}1} ᾿πίθυνα}}0 αι] ιιδν 5 Φυδ πο η 6 τανοὶ τὸν ὃ ἴσον βλέπουσιν. Οὔτε γὰρ τοῖς τὴν 
γΟΙΠΙΘΡῚ5. [θυ 186 Ῥαγίθιη ΠΑΡ᾿ [ἈΠΕ Πτι5 Οὐ ν τι Πὶ 56 ἑῴαν οἰκοῦσι χαταδυόμενος τοῦ μεγέθους ὑφίησιν, | 
οἴἴογι. Αὐσιιπηθηῖο ἰὰ Πιουϊ, 4ποἀ [ΠῚ Ππχίὰ οὔτε τοῖς πρὸς δυσμαῖς χατῳχισμένοις ἀνατέλλων 
0. ΒΡΠΔΠΠΙ ἰρϑιιηη δι ]6η} Ομ θητιι". ΝΘ ἐλάττων φαίνεται " οὔτε μὴν ἐν τῷ μεσουρανήματι 
ΘΠΪΠῚ 50] ἄτιπι ΘοοΙἀϊξ, παρ Πα Ἰ ΠΘΠῚ βιιἃ Πὴ εὐθὰ γινόμενος, " τῆς ἐφ᾽ ἑχάτερα ὄψεως παραλλάττει. 
605 41 ΟΥἸθΠ Ά]65 γΟΡΊΟΠ65 ἱποοϊτιηξ, ἱπημπηϊπιΐε : α Μὴ ἐξαπατάτω σε τὸ φαινόμενον " μηδ᾽ ὅτι πηχυαῖος 

ἃ ὡς Ἑόραῖοι τὸ παλαιόν. Τ,6ρ6 ποία5 Πυςαῖὶ εἰ Νο- ἔννοιαν ἐχληψόμεθα, 
γ6}}1. « ἘαΙ οὐπὶ Βορ 5 τογίο οἱ φαΐηΐο τὸν ἴσον. (0]}». 

ὁ Τὰ ΒΘ φυϊπέι ο βοχίμβ. Αθεβί υεγάλη 410 61 | βθουπάῆιι τὸν ἡλίω ἴσον. Ἀδρτὶ βοχίτιβ οἵ οοΐανιβ τὸ ἴσον, 

οἱ ἃ πλμ} 115. Μ55. ΠὈ1άθμι 10 8511. οὰπι 5ὸχ Μϑ5. ερῳμαϊίίεν, βοτὰ Ἰδοῖῖο, 
τὰ δέ, Ἑάττῖο Ῥατῖβ. τὸ δέ, Βέαδιιμ Μ55. ῬΙοΥΊ 116 ΟΠ. 68 » τῆς ἐφ᾽ ἑκάτερα. Ἀ πτδι5 ΠΡνανῖηβ Ἰάοτι δα χηαγρὶ- 
ὁ βοῦς μέγας. ἘΔ βοῦς ὁ μέγας. ποπὶ Θ] βάθη ΒΘρῚ ρυῖπη ΟοαἸο5 πρός τε ἀνατολὴν, ᾿ 

ΓΟ οάϊοοβ ἉΠ4ποξ οαπὶ ΘΠ ἰ5 πῶς τοίνυν. Πο Μ95. χαὶ πρὸς δύσιν, Ζαπι αἱ ογἱεπίεηι, ψιαπε «αἱ οοοίώθη- 
πῶς νῦν. Ἀεσ. τουέϊι5 πῶς οὖν γῦν. ΠὈ] ἤδη Ἀορ. Ξοχίπς. {εηη, ΠΗ ἄοιη ςοχ Νί55, παραλλάττει, ἘΔιι διαλλάττει, ᾿ 



ἘΞ τ. τ Ν - φ ξεν .᾿ ,ὔ τοῖς δρῶσι δοχεῖ, τοσοῦτον αὐτὸν εἰναι ληγίση. Συν- 
» -" ͵ ἃ 

αἱρεῖσθαι γὰρ πέφυχεν ἐν τοῖς μεγίστοις διαστή- 
-ὦνᾺ - - ͵ 

μασι τὰ μεγέθη τῶν δρωμένων, τῆς δρατιχῆς δυνά- 

μεως οὖχ “ ἐξικνουμένης τὸν μεταξὺ τόπον διαπε- 

ρᾶν, ἀλλ᾽ οἱονεὶ ἐνδαπανωμένης τῷ μέσῳ, χαὶ χατ᾽ 
",γ,7 5 ΄ Ρ Ἴ ἘΝ ᾿ς - 
ὀλίγον αὐτῆς μέρος προσδαλλούσης τοῖς δρατοῖς. 

τν - ᾽ 

Μικρὰ οὖν ἣ ὄψις ἡμῶν γινομένη, μικρὰ ἐποίησε 

νομίζεσθαι τὰ δρώμενα, τὸ οἰκεῖον πάθος τοῖς δρα- 
φαΐρο [Ὁ τῷ [τ ) Ὧν. ᾽»ΝἍ » “ 

τοῖς ἐπιφέρουσα Ὥστε “ εἰ ψεύδεται ἣ ὄψις, ἄπιστον 
Ά υ εν ,ὕὔ Α Ὁ τὶ “τ τὸ χριτήριον. Ὕπομνήσθητι δὲ τῶν οἰχείων παθῶν, 

χαὶ παρὰ σεαυτοῦ ἕξεις τῶν λεγομένων τὴν πίστιν. 
δ “ Ν » , 
ϊ ποτε ἀπὸ ἀχρωρείας μεγάλης πεδίον εἰδες πολύ 

τε χαὶ ὕπτιον, ἡλίκα μέν “ σοι τῶν βοῶν χατεφάνη 
Α Ἂ -Ὁ Ἂ Χ 

τὰ ζεύγη; πηλίχοι δὲ οἱ ἀροτῆρες αὐτοί; Εἰ μὴ 
} ᾿ μυρμήχων τινά σοι παρέσχον φαντασίαν; Εἰ δὲ χαὶ 

ἀπὸ σχοπιὸς ἐπὶ μέγα πέλαγος τετραμμένης τῇ 

θαλάσση τὰς ὄψεις ἐπέδσαλες, ἡλίκαι ἐμέν σοι ἔδοξαν 

᾿ μέγισται; πηλίχη δέ σοι κα- 
, , - , ε ΓΝ - ε ,ὕ 

τεφάνη μία τῶν μυριοφόρων δλχάδων λευχοῖς ἱστίοις 
ε ΩΝ ΄, τ . 3 ι ͵, 
ὑπὲρ χυανῆς χομιζομένη θαλάσσης ; ἱ μὴ πάσης 

εἶναι τῶν νήσων αἱ 

περιστερᾶς μιχροτέραν σοι ὃ παρέσχετο τὴν φαν- 

τασίαν; Διότι, χαθάπερ ἔφην, ἐνδαπανηθεῖσα τῷ 
γὴν δὶ, μῳῷ "5 , »" ᾿ » “ῳ ἀέρι. ἣ ὄψις, ἐξίτηλος γινομένη, πρὸς τὴν ἀχριδὴ 

κατάληψιν τῶν δρωμένων οὐχ ἐξαρχεῖ. Ἤδη δέ 

που χαὶ τῶν ὀρῶν τὰ μέγιστα βαθείαις φάραγξιν 

ἢ ἐχτετμημένα, περιφερὴ καὶ λεῖα ἣ ὄψις εἶναί φήσι; 
ΕΞ" ΓΒΕ, -" ΓΞ “λ) , " ἊΧ ἘΝ ταῖς ἐξοχαῖς προσδάλλουσα μόναις, ταῖς δὲ μεταξὺ 
" 7, ΕῚ - ὯΝ αὐ 7ὔ πὶ , “ 
χοιλότησιν ἐμόῆναι δι᾿ ἀτονίαν μὴ δυναμένη. Οὕ- 

τῶς οὐδὲ τὰ σχήματα τῶν σωμάτων ὅποῖα ' ἐστι 
διασώζει, ἀλλὰ περιφερεῖς οἴεται εἶναι τοὺς τε- 

τραγώνους τῶν πύργων. Ὥστε πανταχόθεν δῆλον, 

ὅτι ἐν ταῖς μεγίσταις ἀποστάσεσιν οὖκ ἔναρθρον 
ἀλλὰ συγχεχυμένην τῶν " σωμάτων λαμθάνει τὴν 

εἰχασίαν. Μέγας οὖν ὃ φωστὴρ, κατὰ τὴν τῆς Γρα- 

φῆς μαρτυρίαν, χαὶ ἀπειροπλασίων τοῦ φαινομένου. 

ὁ Τία οὔϊιο ΒΑ511. στη βὸχ Ν55. οἵ απ Βοάϊ, ἘὼΠῚ- 

ἴῖο Ῥατίβ. οὐχ ἐξαρχουμιένης. (ο,8]. Ῥυΐπητι5. Βθο 15 

ΟἸΓῚΒ οὐ χατερχομένης. 

ἃ (οήοχ (ἰομθεῖ. οἴπὶ 4}115 4αϊηᾳας Νί95. ὥστε 

ψεύδεται. ἘΔ ῚΠ οαπὶ 1}. βεοαπάο ὥστε εἰ ψεύδεται. 

ὁ Πά8ὸχ Νίββ. ΠΙιά., τῶν βοῶν, ἄεεβὺ ἴπ υἱτάσιο 

εὐὔϊίοπε Βα51]. εἰ Ῥαγῖ5. ΑἸ Φαδπίο ροβὲ ἄτιο Ν΄55. σοὶ 

παρέσχοντο. 

ἔ (οᾶεχ Οοιηθεῖ. οἴτπὶ 4115 ἐὐρις Μ85. μέγισται.- 

Ἐδ1Π οἴαπὶ (0}}». βεοιιη4ο μέγιστα. ΠΟΙΔοπι οὐϊο Ρὰ- 

ΙΝ ΠΕΧΑΈΜΕΙΟΝ 
Φ᾽Θ 
(᾿.ε} ΗΟΜΙ],. ΥὙἹ. 

ΠΟΘ. ΟΥΪΘη5. Οοοἰἀθητ5. Πα ΓΑ ΤΟΥῚ θτ15. ΤΏΪΠΟΙ 
ΘΟΠΙΡΑΙ ΟΣ : ΠΘ΄Π6. νΟΓῸ οἰ Πα ΠπιπΔ ΟΡ] πὶ 

ΑΙΠΉσΙτ, 1π| ΑΙ ΤΟΓΕΡΆΤῚ ῬΑΡ ΓΘ ἢ Ἰπηηλι  ἅ506- 

οἴππμη. αν 16 ἀθοϊρίαϊ 5ρ6 0165 5015; Π6΄1|6 4118 

οαι 0 114}158. ΦΘΡ ΠΟ ΠΕ 115. 6556. νυ] θέτ, Πᾶπο ᾿ρϑ5ὶ 

1Π6556 τη ΘῈ] ἀπ μιι65. (ΟΠ ΓΔ] ΠΑΠΊΠΙ6 1Π 

ΤΠ ΧΊΠ5. αἸ5Γ Δ 1118 5016: ΘΟΡΙΠῚ Π188 ΘΟΡΠΙΙΠ ΓΙ 

πη στ 40, Πα η 0 υ]46 1 ν]5 ᾿ρΡ58 σΘΡΠΘ ΠΑ] ΠΟ 

Ροΐοϑὲ ἰΙοοὰ ἱπίθγροβϑιία ρθπθί λα γ : 564 νο]αξ ἰπ 

ΠΠΘ10. 5ρᾷΠΠ0. ἈΡΒΌΙΉΪΕΡ., τι ραρνὰ 511 ᾿ρ511|5 

Ραγίθ, δὰ {1188 σοπϑΡ] ΟΠ] ΕΠ Πσὶῦ. (στὴ ἸρΊ ταν 
ΨΊΒ115 ΠΟΘΙΘΙ ῬΑΓγ 5 ἢ, {ΠῚ} 1Π Οαιιδα δϑὲ ΟἿ Θὰ 

{{|85 ἀρ οπαπἴτ", Γαριθηΐιν ρᾶννὰ,, 51ἃ [0 5115 
Αἰ ΓΘΟΙΠΟΠ6 1Π Γ65. σοΟμϑρθοίαβ ἰγδηϑ]αΐα. ΟἸΔΓΟ 51 

ΓΔΠΠ1τπι} νΊβιι5,. ΠΠ465 πα} 1ὰ 786 1010 1Π1π|5. δϑὲ δ ἢ1- 

Ρεπάδ. ΜϑπιΠΟΥ5. ΡΟΥΤῸ ἔπουι ᾿ρ 515. δέζο- 
οἴπιππ|, δὲ ἃ ἴθ 050 Θουτιηλ {1168 ἀἸοιιπίϊι ΠΡ 6 15 
ΔΥσυη ΘΠ ἔτ Π ἀἰσιι6 ργοθα ΠΟ Πθ. 81. ὈΠΊ4τΔ ΠῚ 

ΕΧ ΠΊΔΘΏΙ ΠΊΟΠ 5. ΟΔΟΙΓΠΉ]Π6 ΘΔ 1 ΠΟ ΘΠ ἴΘηι 
51Π}1}} οἷ δ} ]Πι σΟΠηΒρΡΘΧΙϑίῖ, {πδηΐα {101 ν]ϑᾶ 

διιπὲ θοῖ 758 ἢ ΖυΔη 1 οἱ ᾿051 ἀΡαίουοβ Ὁ ΑΠΠΟΙ 
4ιδηη 81} ὙΠ] ΟΔΥ Ια ΠῚ ΠῚ ΠΘΠῚ {101 ΓΘΡΓΘ56η- 
ἰαγιιη 9 51 Ὑ6ΙῸ οἱ ἃ ϑρθοι]α δα γψαϑίιι πη ρ 6] σιιβ 

σοηγοῦθα ΟΟΙ]05 [ἢ ΠΊΔΙ 6 ΘΟΠ]ΘΟΙ511, σα ηΐς ΠῚ 
νΙϑῶθ δι ηΐ 1Π5111858 ΤΑ ΧΙΠΊ8 ἢ {πα ηἴᾶ ΓΙ 115. 01 
ἈΡΡΑΡτιπἃ Πᾶν 15 ΟΠΘΙΑΡΙἃ οἱ ΡΥ ἈΠΕ 5, 41}015 
ψΘ]15 ΘΌΡΟΥ ΟΡ ἘΠ] τ τη 16 Ἰηγϑοία ἢ ΝΌΠΠΘ 1τη8-- 

σΊπθη {01 ΘΧΠ 11 4αν15. ΘΟΙ τ Π])ἃ ΤΩ]ΠΟΓΌΙῚ ὃ 
Ουϊα, αὐ Αἰχ], νἰδιιθ 1Π ΘΙ ΠΟΠΒΙΠλΐπ15., 6Χ1}15 

δναάθηβ, ΓῸ5. Οου 15. δι] οΐα5. δοσιγαΐθ ἀρΡΡΥΟ- 
Πδηάθιθ πϑαιῖῖ. Οὐ]η οἱ ἀϑρθοῖτιϑ. ΠΑ ΧΙ ΠΊΟ5 ΠΟ Π- 

[65 Ῥγοίτπιη 415. να] ]Πτ115. ἀθυιιρίοβ, τοίη 05. οἱ 

Ιθνθ5. 6556 }πι4]οαΐ, οὐ 51: 8 5015 δι] θη 185 
ἱπίθηϊιιβ, ΠθῸ σοποᾶνα ᾿Π ΟΡ ΠΊΘἸὰ ΡΥΌΡίον 1η]- 

ῬΘΟΙΠΠ αΐθη. Πρ 1 σαθαῖ. 516. ΠΟΙ σΟΡΡΟΥ 
ἤσιινὰθ. 418 165 δπηὶ βουνὰ : 866. “ιιδάγδησι]αβ 
[ΡῈ 5. ἰθγοίθϑ 6556 ρμιιῖαΐ. Οὐαγθ πΠ 6 6]1061 σοη- 
δίαϊ, ἴπ ΤΠΔΧΊΠἾ5. πίονα }}}15 ΠΟῚ ΡοΡ θοίδπι, 56 
σΟηἤιβαπὶ ΟΟΥΡΟΡ πὶ οἰ σΊθτη. ἈΡΡΥΘΠΘηά!. Μὰ- 
Θπιιμη ἸσΊτα δὲ [πη] Πᾶγ 6, }πχία ΒΟΥΙρ πγ88 οϑι- 

τ] Πΐτιη1, 80 ἸΠΠηἸΐΟ ΠΊΔ]}115 Φὰἀπὶ ρΡραγαῖ. 

τἶβ. τηλίχη δέ. ἘΔΊΠο ποβῖσα ΒΆ51], πηλίκη, Βθπο. 

8. Βορ. ρυίμηιι παρέσχεν. Ν ϑο 11ἃ τηι]ῖο Ροϑὲ φαϊπαιιο 

Μ55. ἐξίτηλος γινομένη. ἘΠῚ γενομένη. 

μ᾿ ϑῖς ΒΟρῚ ρυϊπλιβ, [ΟΡ Γ115, (α]πἔιι5 6ἔ 5 Χἕι15 ΘῈ Πὶ 

ἄπορι5 (ο] ον ϊπῖ5. Ἀ6ρ. οοἴαναβ ἐντετμημένη. ἘΜΠῚ 

σταν! τηθπο ἐχτετηγμένα. Ῥάι]ο ροβὲ Ἀθρ. «φαϊπίι5 “ 

ἐξοχαῖς προθάλλουσα. 

1 (10. βοοιπάτβ τῇ αἰσθήσει διασώζει, με)" 5δηδιι 

οὐδεονναί. 

Κ ΟΟΙΡ. ρῥυΐπιιβ σωμάτων ἔχει τήν. 



ὃλ 5. ΒΑΘΙΙ ΟΕΒΆΑΚΕΙΣ ΘΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

το 864 δὲ {Ππ4 ΕἰΡῚ ον! θη 5. δὲ ππαση 115 ΝΝ Κἀχεῖνο δέ σοι ἐναργὲς ἔστω τοῦ μεγέθους 

βσΠιιπι. ΟἸΆ πη ν 15 1 ΠιΠΠΊΘΙ ἃ 511 1Π 02810 5.6}] γι πὴ 
πὰ] Π πιο ; σΟΙ]Θοἴτιπι ᾿ρϑανιπὶ ᾿ππηθ πὶ ἃ] ΠΟΟΙ5 
ΥἸ5Πὰ πὶ (5501 νοπ Δ η1 ΠΟῚ δι{Ἰοῖϊ.. ΑἹ 5] 1} 

1Ππ|4 Πα} Π Δ} 6, 5161] τιξ 506 ΠΟΡΖοπίθπ ἃρρΡα- 

γοῖ, ἴπηοὺ ἄτη δάθπιιο θχϑρθοία τι, ΡΥ ΙΒ Δ. 

ΘΕᾺ ΠῚ ΟΠΊΠΙΠῸ 510 Γἃ [ΘΥΓᾺΠῚ ΘιηΪπθαΐ, δὲ ΤΟ ΠΘΡΓ 5 

ἀἰδδιραῖ, δὲ 516}}15 5ρΙ6 Π40 16 βιιροναΐ, δὲ οἰ οιιηι- 

7ασοθπίοπ [6]]π|ν} ΔΘΡθη ἀπίθα Θοπουθίπιπὶ δὲ ἤθη- 

βϑαῖπιη) ἢ ιθ ἴδοι: ἃο οἰἊαπάϊε. {Ππ46 δὲ νθη ἢ πιᾶ-- 
τὰ] ΠῚ οἵ γῸ5 1Π 1140 ἔθγγατη οἰΓοι πη ἤτπιηῖ. Οτιο- 

τη 0. ἁτθι ἔθυΡ ΠῚ ἰοίδη] 5 οτιπὴ [Δ ἃ 5115. ΠΠῸ 

[ΘΠΊΡΟΥΪ5. ΤηοΠ]ΘΠΐο {ΠΠπ|5[ 7 ρΟ 5861, Πἰδὶ ἃ ΠΊᾶσΠΟ 

ΟΥΒΡΟ Ππιπιθη δι ἴογοι ὃ Ηἰο ἀἶβοθ, {τ|2650.,. ΟΡ ΙΠοἷ5 
5 ΡΘΗ ΓΔ], “ποθ 40. ΟἉ]ΟΡΘ ἢ ἰρδὶ ΘΟ τα} 

τὰπίο ἴδ ᾿πίουνα! ]ο σΟηγ ΘΙ ΘΠίθμ]. 15. ϑϑὲ ΘΠ]ΠῚ 

᾿ρϑίτιθ. σα ]οῦ 5. αὶ ΠΟάτ6 ΡΡΟΡΙΟΥ πἰμηϊθίατθμι δάτι-- 

Γαΐ [6] 61, ΠΘτι6. Ρ6} ἀθίδοιπιπι ρον ΕἸ ΘΡα ἴα ΠῚ 

11 1 δου ἀλη τι6 ΓΙ η4π|ᾶ1. ] τη ΤΟΥ ΠΙΔΠΙΙΠῚ 
4υϊἀδηι ἃο 51 Π}}}16 15. {τ|86 ἀἸοῖα ϑιιπῖ, ἐδ ᾿ππὰ 

δἔϊδπη 1π|6}ΠἸσ απ. ἘϑΕ ΘΠΪ ΠῚ δὲ ΘΟΓΡῚΙ5. ᾿ρΡ511|5 πηὰ- 

σπτιη), Θ᾽ Ροϑὲ 50|6Π1} 58Π6 5016 6} Ἰ5ϑἰ γι. ΝΟ 

[ἈΠΊΘΠ 56 ΠΡΟ ΥἸ5101}}5 ῬΟΡΓΙΏΔΠΘΕ ἰρ5ῖτι8. ΠηΔρ ]- 

{π|4ο : 5864. πτιης {τ 46 1} ἴῃ 5110 οἴγοι!ο ἈΡ5ο] ἴα, 

ΠῸΠῸ γὙΘΡῸ ἀθἤοἰθπ5. ἀπ ᾿πη Π}} Πτιτἃ ΘΟΠΒΡΙΟΙ ΓΕ, 

δὲ αἰΐονα δῖ ρανίο ἐθίδοιιαμη οϑίθη τ. ἘΕτθΠΙηῚ 

ἀπιη οὐ βοῖξ, ἃ] θρα ρᾶγίθ Ο τι ΠῚ ὈΡ απ" : ἀ] ΓΟ Ρὰ 
ὙΘΙῸ 1ΠΠπ|8 Ρᾶγ5. [ΘΠ] ρΡ 0} 6 ἀἰθοῦθθθη] ΘΟσα  Γαίπιν, 

ῬΟΥΡῸ ϑΔΡΊΘ ΠῚ ΟΡΙΠΟΙ 1πΠ Πὰς ψαρὰ {στ ΓΕΙΠῚ 

ΡΘΕ ΔΓ ΟΠ 6 ΠῸΠ ἰδἔπ!: ἀροὰ πὰ (ιιορΠ} γΔ Ο. 

Ατὶ δπὶπὶ 1ά ἢξ, πιὰ ΠΟ]5. ΠΟϑίγο8 Πα Ρ86 ῬΟΥ5ρ1- 

Οὔτ) ΘΧΘΙΏΡ] τ ΡΥ θα, 50 ]Π1σθὲ 181] ΠιΠ]ὰ ΠῚ 

51 0}16. 6586 : 564 411ἃὰ 4] θη {τὸ ΠΟ Θχϑίϑίο- 
λ»απὶ, δὰ ρϑυ[δοϊμοποπὶ ρϑγάπιοὶ : ἃ}1ἃὰ γειῸ δά 

ῬΓΟΡΥΪΌΠ ψΊΘΌΡΘΙῚ ῬΓΟΘΤ 558, 5ΠΠ17Ὶ ΠῚΠΠΊΓΠ16 Τη6Π-- 

5186 ἸΡΒΟΡΊΙΠῚ ἸΠΟΓΘΙ ΘΠ ιιη δ ἰδρία,, ἸΓΘυ τι πὰ ρδα-- 

Ἰαϊηη ἀἰθουθϑοθπο ΘΟΥΡΕΙΠΙΡΙ., ἀἸ55Ο] νΊ ]πι6., οἱ 
᾿πη πη Πιιῖὰ (δϑίνι!. Οὐᾶγθ οὁχ ἰὴ ἀϑρθοῖι ΠῸ5 

Ὡοϑίλα ΟΡ Π.1}, τιξ ΘΘΙΘΓΘΠῚ ΓΘΓΊΠΠ ἢ ΠΠΠΊ Δ ΠἉΓΙΙΠῚ 

τη ΠΟ ΘΠ ῬΘΓΟΙΡΙΘΠ65, ΟὉ νἹΐϑθ [6] οἰ τα θ πη ΠῸΠ 
ΠΪΠ ΠῚ ΠΟΪ5. ΔΓΡΟΘΘΠΊΉΠΙΒ.,, ΠΘΙΠΘ 'ἰπ ροίθπια 

Θ]ΟΥΙΘΠΊ 7), ΠΘΙΠ16 ΕἸ ἸΠΔΡΊΙΠῚ ᾿ΠΟΘΡ ΤΟ δἰ ΟΠ] Δγητιγ : 

564] ΘΔ ΠΘΠῚ (1188 ΠΊΠΙ Δ ΕΠ 5. ἈΒΡΘΥ ΠΘΠΊΙΙ : ἈΠ ΠΠ ΔΤ 
ΨΈΓΟ ΟΕ] 5 ἱπ]ΠΊΟΐτ ΠῚ δϑὲ ὈΟΠΙΙΠῚ., ΟἸΙΡΘΙΙΙ5. 

Ὁ Ἔρδρ. φαϊηίαϑ5 πρὶν χαὶ ὑπεροχεῖν. 01}. Ῥυίπιι χαὶ 

ὑποσχεῖν. ἘΙΕ οὐπὶ ΔΠ4 15 ΝΙ55. χαὶ ὑπερσχεῖν. Ετ 

Ῥαᾶυ]ο ροβὲ (9]}. βεοιπάιιβ συμπεπηγόται. 

» Ὁ ΟΠ͵ο65 ΠΟ Ῥᾶιοὶ τοῦ χύκλου. Πεβιογαΐαν ἀτε- 
οαπ5 ἴθ ὁχοιίοῖβ. Πηΐγα Μ55. σα] τὴν γῆν. ΑΒΡεβὲ αγ- 

τἰοαλι5. ἃΡ οἀ1||5. ϑαριπής (οάἄϊοος ἥπο χαταλιπεῖν. 

διαίπι ρουπλα} 1 Ν55. τῆς σελήνης. Ποοβῦ ἁγίου] τι5 ἴῃ 

- - 5 - 

σημεῖον. Ἀπείρων ὄντων τῷ πλήθει τῶν χατ᾽ 
͵ 

3 ς οὐρανὸν ἀστέρων, τὸ παρ᾽ αὐτῶν συνερανιζόμενον 
φῶς οὐχ ἐξαρχεῖ τῆς νυχτὸς τὴν χατήφειαν δια- 
" ᾿ ἘῈ τ 

λῦσαι. Μόνος δὲ οὗτος ὑπερφανεὶς τοῦ δρίζοντος, 
 “ ὦ ἥν; Δ Ν , ᾿ ἃ ᾿ 

μᾶλλον δὲ ἔτι χαὶ προσδοχώμενος, πρὶν ἣ χαὶ 
»" τ - ’ 

ὑπερσχεῖν ὅλως τῆς γῆς, ἠφάνισε μὲν τὸ σχότος, 
Υς 

ὑπερηύγασε δὲ τοὺς ἀστέρας, χαὶ πεπηγότα τέως 
- “ Ξ 

χαὶ συμπεπιλημένον τὸν περὶ γὴν ἀέρα χατέτηξ 
. ᾿ς ΑΨ ὁ σ ᾿Ὶ ΕΝ Φ λ ΟῚ νος χαὶ διέχεεν. “Ὅθεν χαὶ ἄνεμοι ἑωθινοὶ χαὶ δρόσοι 

ἐν αἰθρίᾳ τὴν γὴν περιῤῥέουσι. ᾿'Γοσαύτην δὲ οὖσαν ρίᾳ τὴν γῆν περιῤῥέουσι. ᾿Γοσαύτην δὲ 
᾿ “ῳ - μ᾿ "Ν “ἠθ ΕἸ -« - - ) τὴν γὴν πῶς ἂν ἠδυνήθη ἐν μιᾷ καιροῦ ῥοπὴ τὴν 
τ τ “-“᾿ " 

πᾶσαν χαταφωτίζειν, εἰ μὴ ἀπὸ μεγάλου" τοῦ χύ.- 

χλου τὴν αὐγὴν ἐπηφίει; ᾿Ενταῦθά μοι τὴν σοφίαν Ἵ ὴ γὴν ἐπηφίει; ἂν μ. ἤ φ 

τοῦ τεχνίτου χατάμαθε, πῶς τῷ διαστήματι 

τούτῳ σύμμετρον ἔδωχεν αὐτῷ τὴν θερμότητα. 
Τοσοῦτον γάρ ἐστιν αὐτοῦ τὸ πυρῶδες, ὡς μήτε 

δι᾿ ὑπερδολὴν καταφλέξαι τὴν γῆν, μήτε διὰ τὴν 
ἔλλε εἴ ΜΝ , “ἰ- δ ἣν. μ28 ᾿ - λ ἔλλειψιν χατεψυγμένην αὐτὴν χαὶ ἄγονον ἀπολι- 

«ὦ 393: Ν ΠῚ ζῷ » ΄ ι 3. ἕω 
πεῖν. ᾿Αδελφὰ δὲ τοῖς εἰρημένοις χαὶ τὰ περὶ τῆς 

σελήνης νοείσθω. Μέγα γὰρ καὶ τὸ ταύτης σῶμα, 
ν , , Α {' “ .Β.." ,ὔ 

χαὶ φανότατόν γε μετὰ τὸν ἥλιον. Οὐχ ἀεὶ μέντοι 

δρατὸν αὐτῆς διαμένει τὸ μέγεθος" ἀλλὰ νῦν μὲν 
- ͵ὔ -Ὁ Ψ΄ ο- ΡΥ: , ᾿ Ἁ 

ἀπηρτισμένη τῷ χύχλῳ, νῦν δὲ “ ἐλλείπουσα χαὶ 

μειουμένη φαίνεται, χαθ᾽ ἕτερον ἑαυτῆς μέρος 
Ν οω Α - ᾿᾿' Α Α ΄ , 

προδειχνῦσα τὸ λεῖπον. Ἄλλῳ μὲν γὰρ μέρει σχιά- 
Ε χα “ ν ΔΑ ’, 2. ὦ - - Ὁ 

ζεται αὐξομένη, ἄλλο δὲ μέρος αὐτῆς ἐν τῷ χαιρῷ 
τ “ον , Ζ 

τῆς λήξεως ἀποχρύπτεται. Λόγος δέ τις ἄῤῥητος 

τοῦ σοφοῦ δημιουργοῦ τῆς ποιχίλης ταύτης ἐναλ- 
λα ΩΝ - ὐ ἫΝ 7 Ἢ " “ φ ὰν « ᾷ 
᾿αγῆὴς τῶν σχημάτων. γὰρ ὥστε ἡμῖν ὑπό- 

 Ο7 

λ “- 
εἰγμα ἐναργὲς ᾿ παρέχειν τῆς ἡμετέρας φύσεως " 

4» ᾿-ῸὉῪ 

ι οὐδὲν μόνιμον τῶν ἀνθρωπίνων, ἀλλὰ τὰ μὲν 
ων ὦ 

«) 

Ν 
τ Ἃς ὟΓ (ἠδ 3 " δὰ λ, δι Ἷ 

του υἱἡ Οὗτος πρόξισιν εἰς τὸ τέλειον, τὰ δὲ προς 

«} ἀν, - [Ὁ -Ξ- Ήῳ 
εν 3 Ν , - Α οἱ 9 , 

χείαν ἄχμὴην φθάσαντα χαὶ τὸ ἀχρότατον 
δ με 
ξ αὐτῶν αὐξηθέντα, πάλιν ταῖς χατὰ μικρὸν 

σις 

᾿.».: (η-ς 

τὶ 
-Ο 
Ό - 

χαθαιρεῖται. “Ὥστε ἐχ τοῦ χατὰ τὴν σελήνην θεά- 

ματος παιδεύεσθαι ἡμᾶς τὰ ἡμέτερα, χαὶ τῆς 
ταχείας τῶν ἀνθρωπίνων περιτροπὴς λαμόάνοντας 
Ν Α ᾽ὔ - - ἮΝ , -Ὡ 

ἔννοιαν, μὴ μέγα φρονεῖν ταῖς εὐημερίαις τοῦ 
{ Δ ΕῚ Ἂ (λλ σῦ Ν “Ὁ Ἁ 3 ͵ὕ 

βίου, μὴ ἐπαγάλλεσθαι δυναστείαις, μὴ ἐπαί-- 

ρεσθαι πλούτου ἀδηλότητι, περιφρονεῖν τῆς σαρχὸς 
ερὶ ἣ εἰς “λλοί »" λεῖσῦ ΡΟ -- Ν 

περὶ ἣν ἣ ἀλλοίωσις, ἐπιμελεῖσθαι δὲ τῆς ψυχῆς 
3 { Ψ - « 

ἧς τὸ ἀγαθόν ἐστιν ἀχίνητον. Εἰ δὲ λυπεῖ σε ἣ 

ΘΧΟΙΙ515. 

ς (1. ρῥυίμηιβ ἐλλιποῦσα. δίαθτη ἄπο ΝΜί95. αὐτῆς 

Ἀορ. βοχίιβ σχιάζεται αὐξανομένη. 
ἀ (910. Ρυΐπιιι5 παρασχεῖν. Γηΐτὰ Ἀδα. Ρυῖπλιι5 ἄφαι- 

᾿ : 
θξσεσι φθίνει. 



ΙΝ ΠΕΧΛΕΜΕΒΟΝ ΠΟΜΙΠ. 

σελήνη ταῖς χατὰ μιχρὸν ὑφαιρέσεσι τὸ φέγγος 

Ξαναλίσχουσα : λυπείτω σε πλέον ψυχὴ ἀρετὴν 
, ΒΝ , κι ᾿ . , χτησαμένη, καὶ διὰ ἀπροσεξίας τὸ χαλὺν ἀφανί- 

ζουσα, καὶ μηδέποτε ἐπὶ τῆς αὐτῆς διαθέσεως 

Ο υ 
[Ἱ 

μένουσα, ἀλλὰ πυχνὰ τρεπομένη καὶ μεταδαλλομένη 
διὰ τὸ τῆς γνώμης ἀνίδρυτον. Τῷ ὄντι γὰρ; κατὰ 

τὸ εἰρημένον, Ὃ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται. 

Οἷμαι δὲ χαὶ τῇ τῶν ζώων χατασχευΐ, καὶ τοῖς 

λοιποῖς τοῖς ἀπὸ γῆς φυομένοις, μὴ μικρὰν ὑπάρ-- 

χειν ἐκ τῆς κατὰ τὴν σελήνην μεταύολῆς τὴν 

συντέλειαν. Ἄλλως γὰρ διατίθεται μειουμένης αὖ- 

τῆς, χαὶ ἄλλως αὐξομένης τὰ σώματα νῦν μὲν 

ληγούσης ἀραιὰ γιγνόμενα χαὶ χενὰ, νῦν δὲ αὐξο- 

ἔνης καὶ πρὸς τὸ πλῆρες ἐπειγομένης καὶ ἢ αὐτὰ 

πάλιν ἀναπληρούμενα- διότι ὑγρότητά τινα θερμό- 
τητι χεχραμένην ἐπὶ τὸ βάθος φθάνουσαν λεληθότως 

ἐνίησι. Δηλοῦσι δὲ οἵ χαθεύδοντες ὑπὸ σελήνην ; 

ὑγρότητος περισσὴς τὰς τῆς χεφαλῆς εὐρυχωρίας 

πληρούμενοι" χαὶ τὰ νεοσφαγὴ τῶν. χρεῶν ταχὺ 

τρεπόμενα τῇ προσδολὴ τῆς σελήνης " χαὶ ζώων 

ἐγχέφαλοι" χαὶ τῶν θαλαττίων τὰ δγρότατα " καὶ 

αἱ τῶν δένδρων ἐντεριῶναι. Ἃ πάντα οὐχ ἂν ἐξήρ- 

χεσε τῇ ἑαυτῆς ἀλλοιώσει συμμεθιστὰν, εἰ μὴ 

ὑπερφυές τι ἦν χαὶ ὑπερέχον δυνάμει χατὰ τὴν τῆς 
Τραφῆς μαρτυρίαν. 

Καὶ τὰ περὶ τὸν ἀέρα δὲ πάθη ταῖς μεταδολαῖς 
ταύτης συνδιατίθεται, ὡς μαρτυροῦσιν ἡμῖν αἵ τε 

κατὰ τὴν νουμηνίαν πολλάκις ἀπὸ γαλήνης καὶ νη- 

νεμίας αἰφνίδιοι ταραχαὶ, νεφῶν χλονουμένων καὶ 
συμπιπτόντων ἀλλήλοις, χαὶ αἷ περὶ τοὺς εὖ- 

ρίπους παλίῤῥοιαι, χαὶ ἣ ἅ περὶ τὸν λεγόμενον 

ὠχεανὸν ἄμπωτις, ἣν ταῖς περιόδοις τῆς σελήνης 

τεταγμένως ἑπομένην ἐξεῦρον οἱ προσοιχοῦντες. Οἱ 

μὲν γὰρ εὔριποι μεταῤῥέουσιν ἐφ᾽ ἑχάτερα χατὰ 
τὰ λοιπὰ σχήματα τῆς σελήνης" ἐν δὲ τῷ χαιρῷ 

τῆς" γενέσεως οὐδὲ τὸ βραχύτατον ἀτρεμοῦσιν, ἀλλ᾽ 
ἐν σάλῳ χαὶ ταλαντώσει διηνεχεῖ χαθεστήχασιν, 

ἕως ἂν ἐχφανεῖσα πάλιν, ἀχολουθίαν τινὰ τῇ πα- 

λιῤῥοίᾳ παράσχηται. Ἢ δὲ ἑσπερία θάλασσα τὰς 
ἀμπώτεις ὑφίσταται, νῦν μὲν “ ὁπονοστοῦσα, πάλιν 

“ Ο1}. βθοιπάτιβ μιὴ χτησαμένη. Αὐτῷ 181], απ ρὰ- 

σιιπι τονε, ἁ (85 ἀπ ἀγα 5 ποσαίϊοποιι. 
ΓΤ)ὰο Μ85. καὶ ταῦτα πάλιν. Πηΐγα Ἀορ. «φαϊηίι εὐ- 

ρυχωρίας πληρουμένης. 

3. Π|α, καὶ ἡ περὶ τὸν εἴο., 55 Ἔχρ!οαὶ ἰάθη 16 οἰ} 115 

7τη πποπ πο ἰδοΐπηιιβ ΠΙΡΡΆΥΙ 5 : τιχτομένης γὰρ 

τῆς σελήνης, ἐν ἐχείνῳ τῷ τόπῳ τοῦ ὠχεανοῦ ἀποδιίττα- 

ται τὸ κῦμα, καὶ ἡ γῆ φαίνετε (5ϊο, ΡΙῸ φαίνεται) (Ομπι 

μπΐπι ἑσια μαρῖς,, ἐπὶ ἱ{|0 οοοαμῖ ἴοοο σοραναΐ ππεϊανι, 
Εἰ 16} }α πΠρραγεί. 

δὺ 

Οιιοά 51 ᾿ὰπὰ ἀπηὶ 5ρ᾽οπάονθηι μαι !αίιηι ἄθον-- 

800 η 40. ὩΡϑιμηἶΐ, {01 εὐ ϑτἴατὰ ογθαῖ : ἀοΐογο ἴθ 

Π]Δ] ον 6 αἰποῖας ΔΠΙμηἃ., 4188 ροϑβίαιια πη. νἹΡ τι 6 πὴ 
ἀϑϑϑαιπιία δὲ, θΟπῖιπι ΔΠΉ ΠῚ Ὁ ΠΟΘΙ ΘΗ ΠΔ ΠῚ , 

εὐ πιπησίδη ἰπ Θα θη Ρο βἰβι1 ἰθοιοπο,, 5 

[γοαθηῖον ὋΡ ἀπίῃ ἱποοπϑίδη Δ) ὙΘΡ ΠΕ", ἃ 0 

γ]1- 

τα απ. Ὑ ΘΓ ΘΠ] ΠῚ, τι ἀϊοίπιη οϑὲ, ϑεμζέιες σἱοιι Πτοἰϊ. 

ἔμπα πιιιέαίτ. Οὐ ποία. ἃ Δηιμηα 1 σΟηϑ5{1-- 

{ιοηάα, δὲ δά γθ5 οϑοίθυαϑ {π|28 6Χχ [θυ ΠΆΒΟΠη- 

ἴπι’ ῬΟΡ ΠΟΙ ΘΠ 485, πη Πητι Δ ΠΟ Π ΘΠ. ΠΟ θάνηὶ 

σΟΠπσΟΓΟ. ἀΡθ ον. ΑΠΠΙΟΡ Θη]η δὰ ἀἰθουθϑοθηίθ, 

ἀΠΠτον θαάθπη ἱπογθϑοθπῖθ [ΠΟ πἴπν. ΘΟΡΡΟΙἃ. 

Νίπο σαϊάθπι, θὰ ἀ6ϑ! πθηΐθ, γάγὰ ἤππιηΐ 6. νασαᾶ : 

ΠῖπΟ νΘΓῸ , Διιροϑοθηΐθ οἱ δά μ᾽ ἀπ 6 πὶ [6511-- 
πδηΐθ, δἐϊαπι ᾿ρ8ἃ γι 5115. ΓΘΡ] παν ; ΡΓΟρίθΡθα- 

«ποά Παιπηο θῖα {π|6 Π] 4ἀπΠὴ ΘἉ]ΟΥῚ ἸΠ ΠῚΪΧ ἔπ} 5. (τὶ 

Δ Ρᾶγῖθ5. ἸΒΩΠ6. ΠΙΘΡΙΟΥῸ5. ΡΟ ΘηΪ, ἰαίθητζοι 

πηι. 14 ἀδοϊαναπὶ ἔππὶ 11, 411 51}}) [ππὰ 
ἀονμϊ πη 5, ΘΟΡΙΟ50 ΠτιΠ]Ο 6. ΘΑ] 115 ΘΟΥ ΠῚ οαρᾶ- 

οΟἸϊαῖθϑ πη ρ]Θηΐθ : ἴα ΟΔΡΠΘ5. ΓΘΟΘΩ5. Προαΐδο, 

ἄπππι οἰΐο ρϑυμηπΐαπίαν ᾿ππ86 δ πν]ο : ἔπτη 8Δη1-- 
Ὠ] Δ Ππ|ΠΔῈ ΘΟΡΟΌΓΙΠῚ, οἱ ΠΊΔΡΙ ΠΟΙ ΔΠΙΠΊΔΠἢΠ11Π} 

Πα} 4 1551Ππ|ὰ,. οἵ ἀΡΡουῖ. πιοάι125. Οὐδ 58Π6 

ΟἸΠΠΪα πητς 06. 5118 ΘΟΠΊ ΠΥ. ΠῸΠ Ροϑϑοξ, 

Πἶδὶ , Πιχία ϑουιρίανδο ἰΟΒ ΠΟ ΠῚ 5, Οἱ ᾿ποϑδοῦ 

«αϊάρίδπ ἰΠσ 6 Π5 5, ἃ0 ὙΠ τι5. ῬΓΘΘΡΟΙΘΗ5. 

τι. 8564 οἱ 41 ΔΟΥῚ Δοοιπηΐ ἈΠ ΓΘΟΙΠΟΠ 65 ., οἴμηὶ 

1 π86 ττιτα ΠΠΟΠ 5 ΘΟ Πϑο ππΠῈ., γϑ]αΐ ἰθϑία πε 

ΠΟ 5. οἴ ΤΟΡΘΠΠΠ86. ΡΘΡΓαΡ Δ ΠΟΠ65., {τι ἀπ 

Ππαϑοϊταν Πα πὰ., Πα Π115 ΘΧ ΑΘ ΓΔ [15 ἃ 6 5100] ᾿πν ΘΟ 61 

ΟΟΟΙΓΓΟΠΕθιΙ5,, 580 }06. ροϑῦ ἰγραῃ τ] Πεαϊθι νϑηϊο-- 

ΙΠΠΉΠ116 5:16 Π{ΠπππΔ ΘΧΟΥ ΙΒ ΠΤ : Ἰ[ΘΙἢ 5». ΘΕ ΡΟΥ ΠῚ 

γοἤπιχιιθ ; ἃ6 ΠΑ} 15, 4πο4 νοσδίιν Οσθδητη. 

αοϑίτι8. ΓΘΟΙΡΙΌΟΙ , {π|05 ΤΘΡΘΙΘΛηΣ ΔΟΟΟ] οΟη- 

γουϑι ΟΠ 115 Ππ|πὲ0 ΟΡ ἀἸπαΐθ Γοβροπάθγο. Νδηι οἰι- 

ΑἸΡῚ ̓ πτΘΡ ΓΙ! 4τια5 [1 Π86 Πρτιρὰ5 ΘΠ ππιηξ 1π ἀπ γΆηι- 

416 ραγίοπῃ : 5641 οὐ ἴπι8. [511|5 ΘΠ ΡΟΥΘ 7, π6 ΒΓο- 
νἰϑϑίιο υϊάθηι τη] ἴῸ Πα] Θβοιιηξ : 5664 ἴῃ Δ61- 

τἀ ΠΟ Π6 , ἀἴπ| ἴῃ ΘΟ ΠΕ πτιὰ ΠΠὈΓΑΙΟΠΘ ρθυβονυθυδηΐ, 

ἄοπϑο γἰπ5115 ἈΡΡΆΓΘΩ5 ἢπι]σ ΓΘΟΙΡΓΟΟΔΙΓΟΠΙ ΟΥ]- 

πϑαὶ ΔΙΙ4πιοπὶ ἀθάουις. Οοοϊάαιπι. ἃαΐθηὶ ΠΠΔΡΘ 

» ἘΔιο Ῥαν5. γενέσεως αὐτῆς. Τ)οοβί αὐτῆς ἴῃ οα]- 

ἴἴοπο Βαϑ1]. οἵ ἴῃ τα1{15 Μ85. Μοχ Βεσ. βοχίαβ σάλῳ 

καὶ ταραχῇ διενέχει. ΠΙπά, ταλαντώσει, τηΐογρτοίαϊαν 

Ἰαιιἄαῖαβ 718 πε ΠΑΤΡΊ τ5 6. γΟΟΘ ἢν χινήσει. 

ς Ὅμπο Νίο5. ἀπονοστοῦσα. ϑίαιτπη Οοἀ]οο5. Δ] ατιοΐ 

ὥσπερ ἀνοπνοίαις. ΑἸΠ «αϊάαπὶ Μ55. οἴπὴ δή 15 ἀνα- 

πνοαῖς. ϑαρῖπο απο ΒΆ511. (ο15]. πέοργαιιθ οἱ 411 

«υΐηχας Νί55. ἐμπνοίαις, ἙΔΙΠο Ῥατί5. ἐχπνοίαις. Ηδο 

ΤἸαπα: τοϑρίγα το ΡΠ] ΟΡ 5 ΟΕ ΤΟΙ ΡΟΥ 5 πῸη μΪὰ- 

οοῖ, Ῥαίΐαπε «υϊάοπι δὐδέτιδ τθοὶ το ΠΟ 6 1 ἃ ᾿τπὰ 

12. 



Τα όσα 

αὐτο πὶ ἐδ 

Ἰαμα, 

δὃ0 τἰς ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΕἙ, ΘΑΡΡΑΌΟΟ, ΑΒΚΟΠΙΕΡ, 

, . . . Ό Ν -" - “ 

ΘΟ 5 ΕΠ0115 ΓΘΟΙΡΓΌΟΙ5. ΟὈΠΟΧΙμηὶ δϑὲ , ππιπῸ ΄υϊάοια Ὁ δὲ ἐπιχλύζουσα, ὥσπερ ἀναπνοαῖς τῆς σελήνης ὑφελ- 

ΓΘ νθ ἴθ 5, ΠτΙΠῸ ΥΘΓΡῸ Γοϑίδσ δ 5: {π|5] ΓΘ ΓΟΓΘΌΠΗ 

Βα γα ΠΟΘ ἔτ ΠππΠη80 ΓΘΘΡΙ ΓΑΙ ΟΠ 115... ἃ ἸΓΘΓΠΠῚ 

1ρ511|5. ΘΧϑρι ΓΑ ΠΟ 115. 84 ΡΙΌΡΓΪΔ πὶ ΠΙΘΗΒΙΙΓΔΙῚ 
ΠΩΡΘΙΙΘγθῖιν. Ηφο ἃ πὴ6 ἀϊοΐα διηΐ, πἰ [ππ|]-- 

ΠΑΡ ΠῚ (6 ΠΟ ΠΒ ΓΆΓ ΘΕ Πηασπῖ πιο ; αἴάτιθ. οοπ- 

βίαγϑί 1Π γν 6.015 αἰ ν] Πἰ[π|5 ᾿Π5 0] Ρατ15. Π6 π]]4 πὴ {|-- 
ἄἰθιη 5011] γ8 Π} 6556 Οἴϊοϑαμη : {Δ Πιτιὰπ| ἴδνα πἰ- 

1] ΘΟυῖι ἢ {π|86. πη ΟΠ ΘΕ Δ] Ἰοτι}τι5 ϑιηῦ δ. ρυΙποῖ- 
ΡΑΠ ον 5, ΟγΆ[0 ποβίλὰ δι σὴ. ΣΟ] αν πδμηηι6 6 
τη λσηἸαἀ]π6., ἄθάιιθ ἀἰβία 15. 50115. ἃ0 [πὲ 
ΡΔΈΟΟΙ Πα Π0 Θχοοσιἑανο ροϊουϊξ, {πὶ γι δὲ γἱρπα- 

ἴθ ΘΟΥΙηῚ Πὰτ ρου Γ[πποΐουῖθ θα ρθπά θυ. Τα τι 
ἸηθΘπῖι6. δοοιιδαπεα δϑὺ Ποϑίγα ᾿ἰρϑουιμη ἱμ}066}}}1-- 

ἴὰ5.») Π6 {π||5 Ορ᾿ Ποῖα Ππηαχῖμηα ΠΟΒ υ15. γ υθ15 τη6- 

τἰαταν : 864. ΘΧχ Ῥᾶτιοὶβ {186 ΤΘΓΠ] Πλιι5., 4ποὲ οἱ 

υδηΐξα 5]ηἴ δὰ ἀπ ΟΠ ϊδϑᾶ ἔθ... ἀρ νῸ5 
τ ΤΘραΓΆΡΟ ἀοροε15. Νὰ ᾿σῖταν Θοῖο ᾿ πᾶ πὴ πιδ αν, 

566 ΓΆΓΠΟΠΘΟ ; (8 δά ἱπνθηϊθη ήδη νϑυϊαΐθηι οοιι- 

115 ἸΟη 6 ΔΟΟΙΙΓΆΓΟΥ δϑὲ ἃς φουίον. Β]ἀἸοι]δ {1185- 
ἄδπὰ. ἈΠ υ]α5 410 Δ πίοι] 5. ἐθλα]6 Π 115 1Π5]}016 Πίρι" 
σΟΠΠοΙαΘ, πρίαπιθ ρου σαΐα σῃηΐ, «ποὰ ᾿τιπὰ 
Ἰποδη Δ ΟΠ ] 115 «αΠ]τι5 ἃ Θχ ργΟρΥΪα 5646 θιηο- 
ἴα, 8 τθυγᾶμ ἀθδγαίαν.. ΘαοΙη0 40 οὐσο ρ αι ία- 
ἴοσιη). ἰΠΟΔΠ ΔΙ ΘΓ} Θὰ ΠῚ ΘΠΠΟνΘΪζ, {πηι 
ἴρ586. ΑἸ Εἰββίμητι5. Πππ αν ἢ Οὐ 5 ΠΔ 1 γ6γῸ ἰΘοι5 
ἀοεγδοίδμη ᾿058Π} 51150 Πρ 6 1 ρο[υήδϑοι ὃ Ὑ]5 οχ δχὶ- 
8115. ᾿πά 1.115. πηὰσηϊ 6 ΠῚ {ΠΠ|π|5 ΘΟΠΊΡΟΡ Δ ΠῚ 
ΠΆθ ΡῈ ἢ ΤΠ υ]}65. Οὐ Ι5. θυ ΓΑ ΓΙΠῚ,, 4τὰπ|. ἸΟηρ 5- 
51Π10 Ἰἰἰοθῖ 1πῖῸΡ 856. Ἂἰϑβιίοθ ἱπίθυνα!ο,, ὃχ ὅ6 10 
ΟΠΠΠ65 1η 115 {π|| ΟΥΘΠΠ ΟΡ  ΟΙ5ὶ βιιηΐ νἱοῖβ, Πππ ΠᾺΡ 
Ἰππτηθη Θχοϊριπηΐ. Οὐ 115 ΟΠ π  θτι5 Πἰϑὶ ΟΡΡοϑβι Δ} 
[λοῖθμι μαθθρθὲ,, ἀπο ρογίιιβ “αϊθπι γθοία 1081 
ΓΟΘΡΟΠθηἴο5. ΟΠ ΠΪΠ0 {ΠΠπ|5ίγραγοῖ. ἴῃ δὸς γθ1Ὸ 
41 ἸΔΠΓαἀἸηθη]. ἰρδῖι5 ὀχοθάπηξ, ἱποιπαῖος 
γα 1ο5 ἢ ΟΡ πιὰ ἀ6]αρ5ὸ5. ἱπημογθῖ. 14 «ιοὰ 
ΘΔ} ΘΧ ΔΟΟΘη515 1η “ΟΠ 115 ΠΟ ο Πὶβ Ο ΘΟ ΓΘ 
Ἰϊοθὲ. Νάαμπη. ΟΠ] θ] 1165. οἰγοιπηϑίοιουϊηξ ᾿Ρ58 ΠῚ 
᾿ππ ΘΟ ΡΠ ΠῚ 5. ἘΠῚ Ρὰ 6715. «τ ἀϊγθοίο δίαι,, ἴῃ ἀἰ- 
γθοΐαση ΡΟΥΘ ΙΓ : γΟΠ {τὰ γ γῸ ἴῃ ὉΠΓΡΑΙΏΓ116 
ἀθο!ηδηΐ ρᾶγέθηι. Οἴιαγ Πἰσὶ ΟΟΡΡΙΙ5 ΠπΠΠ ΔΓΕ Θοϑοῖ 
ἸΏ ΠΠ ΘΠ 511) (1 118} δὲ ργργαπάθ, ΠῸπ ὉΠ Πτ6 
Δ ΟΠΊΠ65 5:Π}}Π16 ΘΧΙΘΠἀ6Γ6 56 ροβϑοί. ἘΠὶπὶ 

ἰὰτη ΤΠ ἃ Θοαῖιδα Ροηἤσδγο : 566 ΤοΙη Ἰοησα δ]1ον οχ- 
ΡΙΙοαπξ. Ῥοββιιηξ δοσὰπὶ ΠΡΥΪ ἃ οασιοϑὶς Ἰερι. 

ἃ ἙπΠηο Β851]. οἴη ΒΟΩ͂]. δὲ οἴὰπὰ σα] {ἰς. Α]115 Μϑς. 
κατηγορεῖν ἡμᾶς. ἘΔΙ10 Ραγῖβ. ῬῈῚ οβοϊ [τ] 8 ἴγγρο- 
ΒΓὰΡΠΟΙΤΤη ὑμᾶς. 

εἼιὰ Μ85. οἱ ἈΓΓΆΖιΘ ποβέγα ΘἸ{1ο. Οὐαγο ποθὴ 56- 
{πππ1{1 βισητι5 Πιιοθοιι πὶ, 411 αἷΐ Ἰορὶ ΟΡογίονα μετρῆτε. 
ὙΠῸ γσαγβιιβ νὶν οο σοί πητι5 Ἰορὶ μῖο ἄθθογο ἀναλογί- 

Ε 

χομένη πρὸς τὸ ὀπίσω, καὶ πάλιν ταῖς ἀπ᾽ αὐτῆς 

ἐχπνοίαις,, εἰς τὸ οἰκεῖον μέτρον προωθουμένη. Ταῦ- 

τά μοι εἴρηται πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ, κατὰ τοὺς φω- 

στῆρας μεγέθους, καὶ σύστασιν τοῦ μηδὲ μέχρι συλ- 

λαῤῆῇς ἀργόν τι εἶναι τῶν θεοπνεύστων δημάτων" 

χαίτοι γε οὐδενὸς ἅψατο σχεδὸν τῶν χαιρίων ὃ λό-- 
γος" πολλὰ γὰρ περὶ μεγεθῶν χαὶ ἀποστημάτων 
ἡλίου χαὶ σελήνης ἐστὶν ἐξευρεῖν τοῖς λογισμοῖς, τὸν 

, }} 3 ͵ » ὦ ᾿ " Ν , 
: μὴ παρεργῶς τας ξενεργεῖας αὐτῶν χαι τὰς ουναμεις 

ν ἘΣ ᾿ ,ἂ 
ἐπεσχεμμένον. ᾿ὐγνομόνως οὖν δεῖ χατηγορεῖν 

ἡμᾶς τῆς ἑαυτῶν ἀσθενείας, ἵνα μὴ τῷ ἡμετέρῳ 

λόγῳ “ μετρῆται τῶν δημιουργημάτων τὰ μέγιστα, 
ἀλλὰ ἐξ ὀλίγων τῶν εἰρημένων παρ᾽ ἑαυτοῖς ἀναλο- 

΄ ’, 11 ᾿ ΄ λ , γίζεσθαι, πόσα τινά ἐστι χαὶ πηλίχα τὰ παρεθεν- 

τα. σελήνην ὀφθαλμῷ μετρήσης, 
ἀλλὰ λογισμῷ, ὃς πολλῷ τῶν ὀφθαλμῶν ἀχριδέ-- 
στερός ἐστι πρὸς ἀληθείας εὕρεσιν. Μῦθοί τινες 

χαταγέλαστοι ὑπὸ γραϊδίων χωθωνιζομένων παρα- 
ληρούμενοι πανταχοῦ διεδόθησαν,, ὅτι μαγγανείαις 

τισὶ τῆς οἰχείας ἕδρας ἀποχινηθεῖσα σελήνη πρὸς 

γὴν καταφέρεται. Πῶς μὲν οὖν κινήσει γοήτων 

ἐπαοιδὴ. ἣν αὐτὸς ἐθεμελίωσεν ὃ Ὕψιστος ; Ποῖος 

δ᾽ ἂν χαὶ τόπος χκατασπασθεῖσαν αὐτὴν ὑπεδέξατο; 

Βούλει ἀπὸ μικρῶν τεχμιηρίων λαύεῖν τοῦ μεγέθους 

αὐτῆς τὴν ἀπόδειξιν ; Αἱ χατὰ τὴν οἰκουμένην πό- 

λεις πλεῖστον ἀλλήλων ἀπῳχισμέναι ταῖς χατὰ τὴν 

ἀνατολὴν τετραμέναις ῥυμοτομίαις, ἐξίσου πᾶσαι 

τὸ σεληναῖον φῶς ὑποδέχονται. Αἷς εἰ μὴ πάσαις 

ἀντιπρόσωπος ἦν, τοὺς μὲν ἐπ᾽ εὐθείας τῶν στε-- 

νωπῶν πάντως ἂν χκατεφώτισε,, τοὺς δὲ τὸ πλά- 

τος αὐτῆς ὑπερπίπτοντας ἐγχεχλιμέναις ἂν ταῖς αὖ- 

γαῖς ἐπὶ τὰ πλάγια παραφερομέναις ᾿ προσέδαλλεν. 
“Ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν λύχνων ἐστὶν ἰδεῖν κατὰ τοὺς 

οἴκους γινόμενον. ᾿Ἐπειδὰν πλείους περιστῶσιν αὖ- 

τὸν, ἣ μὲν τοῦ χατ᾽ εὐθεῖαν ἑστῶτος σχιὰ πρὸς τὸ 

ὄρθιον ἀποτείνεται, αἱ δὲ λοιπαὶ καθ᾽ ἑχάτερον μέρος 

ἃ ἐχχλίνουσιν. Ὥστε εἰ μὴ ἄπλετόν τι ἦν καὶ ὕπερ- 
ἔχον μεγέθει τὸ σεληνιαχὸν σῶμα, οὐχ ἂν δμοίως 

ἀντιπαρετείνετο πᾶσιν. Ὁμοίως γὰρ αὐτῆς ἀπὸ 

τῶν ἰσημερινῶν τόπων ἀνατελλούσης οἵ τε προσοι- 

χοῦντες τῇ χατεψυγμένη καὶ "ἢ ὑπὸ τὰς περιστρο- 

φὰς τῆς ἄρκτου χείμενοι μεταλαμδάνουσι, καὶ οἵ 

σησθε, ἤθη ἀναλογίσασθε, υἱἱ ἴῃ σα] σα115 μΒαθοῖαν. 564 

πΟΒΙΤῚ Πού θπ δῖς5. Ὡθάτι6 ἀναλογίσησθε, πεάιις ἀναλογί- 

σασθε ῥγρίογιιηί, βεα ἀναλογίζεσθαι. 

ΕΤτα πλμ} 11 55. ΑἹ ΘΠ προσέθαλεν. 

ἃ δὲχ Ν55. ἐχχλίνουσιν. ἘΔῊΙ ἐγκλίνουσιν. Μοχ 56- 

Ῥίθιῃ δῖ558. ργωΐον οι, ἄπλετον τι, ΑἸνοβέ τί ἃ Θ 115. 

» ἘΜ. Βά51:}. οἴ 4ινίπαιιο. ΔΊ55. καὶ ὑπό. Ἐάδτεῖο 

Ῥαχγ15. χαὶ οἱ ὑπό, 



ΙΝ 

κατὰ τὰ χοῖλα τῆς μεσημ μόρίας τῆς διακεκαυμέ- 

νης γείτονες" οἷς πᾶσι κατὰ τὸ πλάτος ἀντιπαρή- 

χουσα, σαφεστάτην μαρτυρίαν. τοῦ μεγέθους πα- 

βρέχεται. Τίς οὖν ἀντερεῖ μὴ οὐχὶ πρβμῖγεθες αὐτῆς 

εἶναι τὸ σῶμα, τὸ τηλικούτοις ὃ ἀμ χαὶ τοσούτοις 

διαστήμασιν ἐξισούμενον ; Καὶ τὰ μὲν περὶ μεγεθῶν 

ἡλίου χαὶ σελήνης ἐπὶ τοσοῦτον. Ἡμῖν δὲ ὃ χαρι- 

σάμενος διάνοιαν ἐκ τῶν μικροτάτων τῆς χτίσεως 

τὴν μεγάλην “ τοῦ τεχνίτου σοφίαν χαταμανθάνειν, 
παράσχοι χαὶ ἐκ τῶν μεγάλων μείζονας λαμόάνειν 

τὰς ἐννοίας τοῦ χτίσαντος. 

Ρ 

Καίτοιγε συγχρίσει 
τ» “τ Ὡ ᾿ 7 ς΄ ἾΝ λ Ζ 

τοῦ ποιητοῦ, ἥλιος καὶ σελήνη ἐμπίδος χαὶ μύρμη- 

χος “᾿ ἐπέχουσι λόγον. Οὐ γάρ ἐστιν ἀξίαν τοῦ 

μεγέθους τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων. ἐχ τούτων λαύεῖν τὴν 
ὕὔ - - ΩΣ - 

θεωρίαν, ἀλλὰ μικραῖς τισι χαὶ ἀμυδραῖς ἐμφά- 

σεσι δι’ αὐτῶν “ 

ν 

προδιδασθῆναι, ὥσπερ χαὶ δι’ 

ἑκάστου τῶν μικροτάτων ἐν ζώοις ἢ ἐν βοτάναις. 
᾿Αρχέσθωμεν τοῖς εἰρημένοις" ἐγὼ μὲν͵ εὐχαριστή- 
σας τῷ τὴν μικράν μοι ταύτην διαχονίαν τοῦ λόγου 

χαρισαμένῳ, ὑμεῖς δὲ τῷ διατρέφονει ὑμᾶς ταῖς πνευ- 
ματικαῖς τροφαῖς, ὃς καὶ νῦν ὑμᾶς οἷον χριθίνῳ 
τινὶ ἄρτῳ τῇ εὐτελεία τῆς ἡμετέρας φυνῆς διέθρεψε: 

χαὶ διατρέφοι γε εἰς ἀεὶ, χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς 

πίστεως χαριζόμενος ὑμῖν τὴν φανέρωσιν τοῦ Πνεύ-- 
ματος, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἢ δόξα 
χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. ᾿ 

“1τὰ πόνο ΝῖββΒ. Αἱ εν μεγάλην τοῦ θεοῦ σοφίαν. 

ἀ Ῥυο ΝΜ85. ἔχουσι λόγον. 

ΠΕΧΑΛΈΕΈΜΕΒΟΝ ΠΟΜΙ.- ΥἹΙ- δ᾽ 

ὙΘΙῸ 481 οἵ Ζοπδηὶ υἸσθη θη ΔΟΟΟΪηΐ, οἱ 51} 

ἘΓΘ88 5111 δι ιπ ΘΟΠΥΘΥΒΙΟΠΙΡΙΙ5 7 δὲ Πχία τη] α]οὶ 
οανὰ ΨΙΟΙΠΙ ϑπΐ ΖΟΠ86 ἰΟΥΡΙ 486. ὮΪ πιπὰ ἃ δ ]- 

ΠΟΟΙΙΔΠΠΡιι5. ΙΟοΙ5 ΟΥΘηΐθ ραν ον ἤπιπεπῦ: δα 

4105 ΟἸΏΠ65 βϑαιπάπιηη ἰδ ΕΠ ππ]ἸΠ6 ἢ δχ ἃάνθυϑο 
ΔΟσΘ6η5 , ΠΠΑΘΉΪ 115 5116. ἐθϑ ΕΠ ΠΊΟΏΠΠΠῚ ΤΩ Δη]- 

[65 1551 ΠῚ] ῬΥΘΘθο . Οὐι]5 Ἰσιταν 1ΠΠ1ο185 ἸΘΡῚΪ Πηἃ-- σ.., 
ΧΙΠΠΙΠ} 6586. 1051115 ΘΟΡΡΙΙΒ 5» ΟἸ1ΠΔ [Οὗ ἃς [Δ Π|15 51-- 

ττ} ἰδία. 5 δαἀααδίαν" ΕΓ σα!άθη 6. 5015 
80. ᾿πππὲρ πηδσῃ!πἀϊπ6 Πδοίθπιιβ. (δοΐθσιιπη. {1 

δ πὶ 1π|6] Π ΘΠ ΠΔ ΠῚ ἐγιθι1., αὐ Ἔχ τη ΠΙΠηΪ5. Γ6- 

Ῥιι5. οὐδ 5 πᾶσ Πδ ΠῚ ΟΡ ΠΟΙ5. ΒΔρΡΙ ΘΠ Δ πὶ ΘΟΠ6]-- 

50ΘΡΘΙητι5, {τι : ΘΠ 1 τιῦ ΘΧ ΤΠ ΘΤ]5 ΠΤ] Δ]ΟΓὰ 6 

ΟΓΘαΐοΓῈ 56 ΠΕ] Δ ητ15 ΘΟΠΟΙΡΙ ΔΙ Π5671|6. ΟἸΔΙ τ πὶ 

ΘΟΠΑΠΟΥ5. ΘΟΠΙΡΑΡΔΙΟΠΘ , 50] οἱ ᾿ππὰ οἱ]1615. ἃ 

[γος τα θη θ πὶ ΟὈΠΠποπΐ. ΝΟΙΟ 5: 1] 461} {τι8Ὁ 

Τ)εὶ ἘΠΊ ΘΥΘΟΥ ΤΠ] Π]ΔσΠΙ1η6 αἴσπια 511, ΘΧ 115 
ἀδϑιηϊ ΠΟῚ ροϊοϑὲ : 5δϑ δχ ρᾶγυ!8 {51 
δὲ τθπαῖθι5. 1Π610115 ΡῈ. ᾿ρ8ὰ “πθηδ τη πη οἱ 

ῬΘΙ 5 πσιι!α ΤΉ] Πτ 1551818 ΔΏΪΠΔ]1ἃ 9. ἅτ Θ]Δ}} Ρ6Ὶ 

ΤΉ] 1155] 85 ΠΘΡθ858. 1ΠΟΙ [Δ ΠΡ. ΗΠ5 {τι ἀἸοΐα 
[ἀθγθ., δἴτητιθ οοῃίθηϊ. ἔσο υ!ἀθπὶ σγαί!α5. ἃ5 0 

αἱ, 4π| δχϊριαδπι μᾶπῸ νΘΡΌΪ Δ πη] 5 ΓΔ ΠΠΟΠΘΠῚ 
ΠΗ ἱπυρθυενις : γῸ5 Υ6Ὸ σΡαΐθϑθ Ῥ θυ ΒΟ  γ 8115 οἱ 
4{| νο8. ϑρ1 1 πᾶ] Π|Π0115 πα ΡῈ Δ] ΠΤ 6 ΠΕ5., {π| ΘΠ πη 

ΠΊΙΠΟ γ05 γοοἷβ τη 6 ΘΧ ἢ αῖθ ἰδτη ]πιᾶπὶ που άθαοθῸ 
«ποάδηι ρᾶπθ δπείνινις. ἘΠ ὉΠ Π Π Δ ΠῚ ἃἰαΐ ΘΘΙΏΡΘΙ; 

{ιχία Πάδὶ ρουῇομθι ἰἉγσῖθΠ5 γ 0 ]5 ΘΡΙΡῚ πι5 μηᾶ- 
ΠΙοοία Ποπθῖὰ ἴπ ΟΠ γϊϑίο 1651 ΠΟΠΊΙΠΟῸ ΠΟΒ[Ὸ , 7’ 

οαϊ β]ουῖα οὐ ᾿πηρθυῖπι ἢ 5881} 58θΟΙ ΠΟΥ]. 

ΑἸ6η. 

ες (οάϊοοϑ βεχ προσδιθασθῆναι.. ΕΑΤΤ οὐχ 4115 ἐΓΊΡιι5 

Νῖ55. προθιθασθῆναι. 

ΟΜΙΛΙΑ ζ΄. 

Περὶ ἶ ἑρπετῶν. 

Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ 

ψυχῶν ζωσῶν χατὰ γένος, χαὶ πετεινὰ πετόμενα 

χατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ χατὰ γένος. Μετὰ 
τὴν τῶν φωστήρων δημιουργίαν, καὶ τὰ ὕδατ 

λοιπὸν πληροῦται ζώων, ὥστε χαὶ ταύτην δια- 

χοσμιηθῆναι τὴν λῆξιν. ᾿Ἀπέλαδε μὲν γὰρ ἣ γῆ τὸν 
2 -Ὁ ΕῚ , ’ ,ὔ ΜΝ ἐχ τῶν οἰχείων βλαστημάτων χόσμον᾽ ἀπέλαδε 

Γ (151. ῥυίπητιβ 5: Ρ]1οἾον ὁμιλία 

ΠΟΜΊΙΠΙΑ ΥἹΙΙ. 

26 τορίιἰϊϑιι5. 

τ. Εἰ αἴχῖϊ Τοῖς : Ῥτγοάμοατι ἀι τορι 
απϊπιαγιπ, οἱνοηίμπιπι [σία σϑπῖις,, εἰ υοϊαξζία 

νοἷαπίϊα 5δοιτιάπηι Πγπιατιθτιίτιτη, οἶδ γμαία 

δθπῖί5. Ῥοϑί ᾿πτηϊ ΠΔΡΊΠ ΠῚ ΟΥΘΔΙΙΟΠΘΠΊ , ΠΊΟΧ 86{1|88 

Ἑ διίαμη τ ρ θπίτ ΔΗΪΠΠΔΠΕΙΡΕ5., τιξ δὲ Προ ΡοΡΕΟ 

ΘΧουΠγθίτιΡ. Ασοθρογαΐ ΘΗΪΠ [θὰ ΘΧ ΡΓΟρυ 

ΘοΡ ΠΝ ΠΙθῖτι5. ΟΥ̓ΠΔἰΠ1ΠῚ.), ΘθΘ απ απ 16 Δοοθρθγὰὶ 

ἴ, 65}. 12. 



Δησώ ἤπαι [Δ ΠΠ πὶ ΘΘΠογὰ ΡΡ ΠΡ ΘΡαΐ : 
ἐδοιμεἶτο, 

88 5. 

616] αστσα ἤογθ5 ; ἃς γ θα ρθη ΠΟΥΛῚ ΟΟΌ]ΠΟΓΊΙΠΙ 

οοπἤθοῖπι , ΠΠΔΡΤΟΥΙΠΠΙ 56 1Π|66 0 Ππππ} Π ν]ατη 60η-- 

Ταραίοπο,, ἔπουαε. δάογπάμπιμ). ΘΙ ππιπὶ εν ὰξ , 

αὐ ἀΠτι15. ΟΙΓΆ ΠῚ. 51111}} {ὙΠ ΘΓ Θ ΕΠ’ ΟΥ̓ ΠΔΙΏΘΠΓΠΠῚ. 

Ὑ ΘΗ Ῥγφθοθρίππη ; δὲ βίδε! ἤιπιν ἀοπάππι Υἱ 

ΡΙΓΟΔΙοοΠάϊ , εἴ βἰπσι!α βἰασπὰ Ραγιπΐ διὰ Πᾶ-- 

τὐρα Πατι6 σθηθνα. Οὐπ οἱ πᾶν Οπηηϊηιοὰ πᾶ- 
οἱ πθ δὰ {υϊάθιηῃ 

40 {πιῶ ΘΡἂξ ἴῃ ΠΠ]0515 ἃ0 ΘΟ βῖ5 ἰθοἷβ , βθν- 

τη αὶ Οἴοϑα : ΠΘΉ 6 ἃ {πὸ ἴπ Οὐ ΠΟΠ6 ΡΓῸ- 
Ροβίτο ἀρθυγαθαῖ. Νιη ΘορίΘ οΧχ 10 515 ἀρθαπάθ 

ΘΠ ΘΟ ΡΑΠΐ ΓΔ ΠδΘ 7 ΠΠ]]ΟΠ 65.» ΟἸΠ1665. ΟἸιῶ ΘΠΪΠῚ 

δ δ πηητιπι γἹ θη 1, ἀΓσῚ ΘΠ [ΠῚ 5110 ΡΥ οΊογο- 

γι. 81. ἀτιὰ ΟΠ] Πἶ5. ΘΧΘΘ Τα ΘΟΠΠ[Ο}}5. 511 1η1-- 
Ῥδυΐαι πὴ [Ὁϑεϊ πα )αΐ : δὲ ΠΟ ΠῚ Π6 σΘη γα {υ ἀ6ηὶ 

ἩΠΕ5 ΘΠ ΠΟΘ ΑΘ. ΡΟϑ51Ὁ, ΒΟΡΙ ΠῚ δία πη ὙἸΓΆ Τὴ 

μηᾶσπᾶ ἃ0 ΠΡ {4018 ΔῈ] ροϊθητα οἰοαοθηι ἃ0 

τοῖα ργεἸτατὴ θα 1. ΠῚ ῬΥ πλτιτὴ. Δ {1186 ΡΘΙ 

{Πι|4 ᾿πη ρθουν. ἃ σοπογαη πὴ ἀπίηιαὶ ΤΟ ΠΘ 85 

εἴ δοίω 5βιιηξ. Ῥροάπμοαπί ἀφ πορεία ατιὶπιατιιηι 

“ἱνοπίζϊμι. Νιπο. ὈΡῚ τι ΠῚ ΔΠΙΠγαἴτ δ᾽ ΘΘΠ5115 

ῬΑΡΕΘΘΡ5. Δηΐπηα] ογθαῖαν". ΝᾺΠῚ θ] ἴδ. ΘΕ ἀΡΡΟΓῸ5 

ΟἰΠη5] νίνθυο ἀϊοαπίι, ρΡορίογθα {ποι [δου] τα- 

6} 4αδπγ πη {πὰ Πα ΡΠ [ΠΡ ΔΘ ἢ ΠῚΘ.. Ρὰ- 

γΠ 6 ΠαΡΘΠΐ ; ΠΟΙ ἴάη6 ΔΠΙΠΊΔ]1ὰ 51Ππΐ, ΠΟΘΙ Π6 

γ658 Δηἰπηδΐςβ. Εδη ΟὉ οατιβᾶπι,, γοάμοαπε αατ 

τοριἰϊα. Ναῖατι]θ «πιο ΠΠ]|06,5ῖνῈ ἴΠ 5. ΡΟ ΡΠ ΟΙ6 ἀπ 
ἱπηδῖοί, δῖνθ ἴῃ ἔππο Δ πὰπῃ 5θοθῖ, δ] ΓΘρΡΈΠ Τὴ 

δἰε ποῖ παίπιγ ΠῚ, ΦαΡΡ6 4π0ἀ ΡῸΓ Ἀ(1|85. ΘΟΓΡῚΙ5 

5656 ἐγαΠαΐ. ΟἸΔ 7118 ΠῈ Δι 6 Π| (πιο ατη δχ ἃ ιᾶ- 

ἘΠΡιι5., Ρθάθ5 μαρεπέ, ἃο σγδάιππίαν ( ΠΑ ΧΙ ΠῚΘ 

Θὰ ΠῚ ΠΟΙΕΙΠῚ Ρ]ΘΡΆ ΖΕ 51π| πη ΡΠ] 1α, γοὶαΐ ρῃοςθ, 

ΘΡΟΘΟΟΜΝΙ, Ππιν! 1165 Θπ|., ΓΔ 88 οἴ ΘΔ ΠΟΡῚ), αἴΐα- 

ΠΊΘ ΠῚ ΠαΙΔΕ116 ἸΟΟα πη ΡΡδθοΙριμαπη ΡΠ ηθὲ. Ργορίου- 

64, ῥγοάμοαπέ ἀφιί τρια. Τὰ ᾿15. αχῖστιϑ 

γΘΡὈ15 πο Πδ πὶ ΟΠ 5511ΠῚ οϑὲ σΘΠῈ5 ἢ 4π|4 ΠῸΠ 
ΘΟΙΠΠΡΙΘΠΘΏΒΙ1ΠῚ δϑὲ ἴῃ ἢοΟ ΟΡΙΠΟΙΪ ρῥγεθοθρίο ἢ 

ΝΌΠΠΟ δὰ {{|25 Δηϊπηαὶ ραν Ππιηΐ, σΟΠΙργΘμοπάιπη-- 

ἴμ 9, πὸ Ρἤοοδθ, ἀδΙρμῖποθ, ἰουρθάϊηθβ, δὲ ἢῖ5 
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ε ἘΔῚΠῚ οαπὰ Ο(Ο]Ὀ. 

Ν5. 

ε 41. Ῥαγ5. ἀπεξένυντο. ἘΔΊΕο ΒΔ51]. ἀπεξέννυντο, 

αἰγάσιιο τπά]6. ἈΘΡῚΙ [ογίτπι5, Φαϊηξτ5. δὲ βοχίι8. ΟἹ ΠῚ 

(0151. ρυηπο ἀπεζέννυντο, Δα] νευριιπι, 727εἤνεναπε, 

ἰος εϑῖ, δοαίεδαπέ, αϑιμιεῖα ἐπιευ ϑοδαπί. ΒΘ γοτὸ 

4παρίαβ. οἵ οοἴαντβ. οἴπὶ (010. βθοιιηήἦο ἀπεζωοῦντο, 

απίπιαϊία ἤεναπε, απίπιαθαπίι". Ῥοββιιηξ αι: ἀ1{1-- 

το Ἰδοῖ]οη 65 δα ἀυΒΙΓΊ τὴ Δα πη]. 

α Οὐάϊοο5 ἤπιο ἐπέδειξ 

ΟΟ]}». Ῥσῖπηο τοῦ θεοῦ σι 

Ι βοοπηάο ἃ στέρων. Αἱ Φαπ {πὸ 

ἄστρων. 

,. δι πῆς Ἀερ. 5θχίτς Οἴπ 

φία καὶ δύναμις. Νες 1{ πλ] το 

68 
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ς 

ΒΑΘΙΙΙ ΟΕΒΑΠΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

δὲ δὲ δ᾽ οὐρανὸς τῶν ἔ ἄστρων. τὰ ἄνθη, χαὶ οἵονεὶ 
,ὔ 

διδύμων ὀφθαλμῶν βολαῖς τῇ συζυγία τῶν μεγάλων 

φωστ ἥρων χκατεχοσμήθη. Λειπόμενον ἦν χαὶ τοῖς 
ὕδασι τὸν οἰκεῖον χόσμον ἀποδοθῆναι. Ἦλθε πρός- 

ταγμα, χαὶ εὐθὺς χαὶ ποταμοὶ ἐνεργοὶ, χαὶ λίμ.- γα, χ ς ι εργοὶ, χαὶ λίμ. 

ναι γόνιμοι τῶν οἰχείων ἕχαστον αὐτῶν χαὶ χατὰ 

φύσιν γενῶν. Καὶ ἣ θάλασσα τὰ παντοδαπὰ γένη 
τῶν πλωτῶν ὦδινε, χαὶ οὐδὲ ὅσον ἐν ἰλύσι χαὶ τέλ- 

- “νΝ Ἂ: 5.Ἂλ - 9. ΠΝ, 53. « 
μασι τοῦ ὕδατος ἦν, οὐδὲ τοῦτο ἀργὸν, οὐδὲ ἄμοιρον 
τῆς χατὰ τὴν χτίσιν συντελείας ἀπέμεινε. ἈΚΤΉΝ 

γὰρ καὶ ἐμπίδες χαὶ κώνωπες ἐξ αὐτῶν ἢ ἀπεζέν- 

νυντο δηλονότι. Ἑὰ γὰρ ἔτι χαὶ νῦν δρώμενα 
ἀπόδειξίς ἐστι τῶν παρελθόντων. Οὕτω πᾶν ὕδωρ 
32 , πον δι. “ον ἣν “ [4 Τω . ἠπείγετο τῷ δημιουργικχῷ προστάγματι ὑπουργεῖν 

ΕὟΨ᾽: «ὁ 5. ἃ ΄ »Κ , 
χαὶ ὧν οὐδ᾽ ἂν τὰ γένη τις ἐξαριθμήσασθαι δυνη- 

“ , Α Ψ Α ς5“λ " ᾿ ἃ , 

θείη, τούτων τὴν ζωὴν εὐθὺς ἐνεργὸν καὶ χινουμένην 

ἃ ἀπέδειξεν ἣ μεγάλη χαὶ ἄφατος τοῦ Θεοῦ δύναμις, 
“ο΄ ͵ὔ "-ὉὮὋὉΌ Α Ἁ - Ῥ 

δμοῦ τῷ προστάγματι τῆς πρὸς τὸ ζωογονεῖν ἐπιτη- 
μ᾿ , ΕῚ ’, - “» ᾽ » ᾽ὔ 

δειότητος Ἐπ βαλενλς τοῖς ὕδασιν. Ἐξαγαγέτω τὰ 

ὕδατα ρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν: Νῦν πρῶται ἔμψυ- 

χον χαὶ αἷσ θήσεως ἢ μετέ έχον ζῶον δημισυργεῖξαι, 

Φυτὰ γὰρ καὶ δένδρα κἂν ζῆν λέγηται διὰ τὸ μετέ- 

χειν τῆς θρεπτιχῆς καὶ αὐξητικῆς δυνάμεως, ἀλλ᾽ 

οὐχὶ καὶ ζῶα, οὐδὲ ἔμψυχα. Τούτου γε ἕνεχα, 
᾿Ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετά. Πᾶν τὸ νηχτιχὸν 

χἂν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ 

διὰ βάθους 

Ὁ Ν 3 ΄ Ἅ ὕδατος ἐπινήχηται, χἂν 
4 -- - - 

τέμνη τὸ ὕδωρ, τῆς τῶν ἑρπηστιχῶν 

ἔστι φύσεως, ἐπισυρόμενον τῷ τοῦ ὕδατος σώματι" 
ξ ΝᾺ Ζ - Κἂν ὑπόποδα δὲ χαὶ πορευτιχὰ ὑπάρχῃ τινὰ τῶν 
“δ ΤᾺ Α τ) , }} }} ’ ἐνύδρων (μάλιστα μὲν ἀμφίδια τὰ πολλὰ τούτων 

“-Ρ τ ᾿ , 

ἐστίν" οἷον φῶχαι, χαὶ χροχόδειλοι, χαὶ οἱ ποτάμιοι 
“ ᾿ Ἷ ᾿ - 5 ,2. 
ἵπποι, χαὶ βάτραχοι, χαὶ χαρχῖνοι), ἀλλ᾽ οὖν. προη- 

5. ΄ - γούμενον ἔχει τὸ νηχτιχόν. Διὰ τοῦτο, ᾿Εξαγαγέτω 
Ἔν τούτοις τοῖς μιχροῖς δήμασι 

- ,͵ἅ “-Ὁ 

τίς βεῖνε: γένος ; τί οὐχ ἐμπεριείληπται τῷ 

προστάγματι τῆς δημιουργίας ; “οὐ νεσῦ ζωατον 
χοῦντα, οἷον φῶχαι χαὶ δελφῖνες καὶ γάρχαι» χαὶ τὰ 
ὅμοια τούτοις τὰ σελάχη, λεγόμενα; αὖ τὰ ὠοτόχα, 
᾿ς ΒΕ βατὶ ΑΘ ΕΣ ἄν .5.. ῃηύ τὰ ᾿ ᾿Ξ. “ ἅπερ ἐστὶ πάντα σχεδὸν τῶν ἰχθύων τὰ γένη; οὐχ 

Ν δ Η - ὅσα λεπιδωτὰ, οὐχ ὅσα “ φολιδωτὰ, οὐγ οἷς ἐστι πτε- 

Ῥοϑβὲ πηλι5 Νῖ5. ἐγγορμένης τοῖς. 

» Π)ιο Μί55. μέτοχον, διαϊίίπι «παίιον 55. ζῇν λέ- 

γεται. ἘΔΊΠ οαπὶ ἀπὸ Μί5, λέγεται. Ῥαι]οὸ ἱπέγα ()ο- 

ἄεχ ΒοΑ]. οἷον φῶχαι χαὶ δελφῖνες χαὶ νάρχαι καὶ οἱ πο 
τάρμιοι εἰς. 

ς ΟΟ]Ρ. βεοιηῆι5 τί οὐ παρεῖται, ᾿πΎ11|5. ἀο σϑοΪα- 

τη ΠΡτι5. ἔστη ΤΌ] Ππ|5. Δία. ἴὰππὶ 6115. ΠΙΡΓὶ5., 1 

4ππθιι5 ἤδοβὲ οὖ, 

ἀ 51. Τθλιις. τους οἱ Οομηθοῦ. οἴὰπὶ Ἀ}115. φαῖθιι5- 

ἄαπι Ν55. Νοβῖγα δὐτῖο Ρατῖβ. φολιδωτά. 



ΙΝ ΒΕΧΑΈΜΕΒΟΝ ΠΟΜΠ;,. ΥἹΙΙ.- δ9 

’ ΤΩ χῶο Ἔ Ἡ λ Δ - 
ρύγια χαὶ οἷς μή ἐστιν; μὲν φωνὴ τοῦ προσ- 

ΓΝ ἢ - ἊΣ κϑ3λ ΔῊ νας χτἰν τάγματος μικρὰ, μᾶλλον δὲ οὐδὲ φωνὴ, ἀλλὰ ῥοπὴ 
, ᾿ ᾿ - ΕλῊ ΑΚ  Ολ ἡ τοῦ 5 “- 

μόνον χαὶ δριμὴ τοῦ θελήματος" τὸ δὲ τῆς ἐν τῷ 

προστάγματι διανοίας πολύχουν τοσοῦτόν ἐστιν, 
ΓΙ) ᾿ ΡΟ χα ἐνΉ Λ τ δ] ᾿ Ν Ὰ 
ὅσαι χαὶ αἵ τῶν ἰχθύων διαφοραὶ χαὶ χοινότητες, 

οἷς πᾶσι δι᾽ ἀχριδείας ἐπεξελθεῖν, ἴσον ἐστὶ χαὶ 

χύματα πελάγους ἀπαριθμεῖσθαι, ἢ ταῖς χοτύλαις 
- νὰν ἐἴοι - ͵ » Ξ 

πειρᾶσθαι τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης ἀπομετρεῖν. 
51 ΄ Α «Ν ς ἧς ΨΦ ,ὔ Ε ΑἹ 

Κξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετά. ᾿Εν τούτοις ἔνι τὰ 
, ᾿» 

πελάγια ; τὰ αἰγιαλώδη, τὰ βύθια, τὰ πετρώδη, τὰ 

ἀγελαῖα, τὰ σποραδιχὰ, τὰ χήτη, τὰ ὑπέρογχα, 
} ἂ , μι ον -Ξ θύ μων Ἁ 9. ων , τὰ λεπτότατα τῶν ἰχθύων. 1 ἢ γὰρ αὐτῇ δυνάμει, 
ΝΥ κΧ' ,ὔ χαὶ τῷ ἴσῳ προστάγματι, τό τε μέγα χαὶ τὸ μιχρὸν 

΄ - ᾿ 
ϑεταλαγχάνει τοῦ εἰναι. ᾿Εξαγαγέτω τὰ ὕδατα. 
ΙΝ Ὁ) ξέ Δ - ᾿ - " ν φῶ 

ἐδειξέ σοι τὴν φυσιχὴν τῶν νηχτῶν πρὸς τὸ ὕδωρ 
ν' Χ . 

συγγένειαν, διὸ ἔ μικρὸν οἵ ἰχθύες χωρισθέντες τοῦ 
ὕξ Ν Ἑ 0 ,ὔ . ὦν }} εξ: ΕῚ ᾿ ὕδατος διαφθείρονται. Οὐδὲ γὰρ ἔχουσιν ἀναπνοὴν 
ω ΞᾺ . -}7) - ΟῚ τ τὰν ἌΝ ᾿ς 
ὥστε ἕλχειν τὸν ἀέρα τοῦτον: ἀλλ᾽ ὅπέρ τοῖς χερ- 

ἢ ΕΠ λ - - - ἢ 
σχίοις ἐστὶν ἀὴρ, τοῦτο τῷ πλωτῷ γένει τὸ ὕδῳρ. 
“54 ΚΎΡῬΥ, [7 τ ς 

Καὶ ἣ αἰτία δήλη. Ὅτι ἥμῖν μὲν ὃ πνεύμων ἔγχει- 
τὰ ᾿ Ἁ Ξ Ἅ, λύ , π νν - 

1) ἄραιον χαὶ πολύπορον σπλάγχνον, ὃ διὰ τῆς 
-» , Ὁ 

τοῦ θώραχος διαστολὴς τὸν ἀέρα δεχόμενον, τὸ 
«ἢ, ὦ, τ 

ἔνδον ἡμῶν θερμὸν διαῤῥιπίζει χαὶ ἀναψύχει " ἐχεί- 
Α -- ᾿ 

νοις δὲ ἣ τῶν βραγχίων διαστολὴ χαὶ ἐπίπτυξις, 
φις-; ’΄ Ἅ ὦ Ἁ , ᾿ Ὁ » - 

δεχομένων τὸ ὕδωρ χαὶ διιέντων, τὸν τῆς ἀναπνοῆς 
, 3 -χκ “ “- 

λόγον ἀποπληροῖ. ἴδιος χλῆρος τῶν ἰχθύων, ἰδία 
΄ “ 

φύσις, δίαιτα χεχωρισμένη, ἰδιότροπος ἣ ζωή. Διὰ 
τ "5. ὩΣ Ὁ -Ὁ 

τοῦτο οὐδὲ τιθασσεύεσθαί τι τῶν νηχτῶν χατα- 
΄ ᾿Χ 

δέχεται, οὐδὲ ὅλως ὑπομένει χειρὸς ἀνθρωπίνης 
ἐπιθολήν. 

3 » ,ὔ Α ΩΣ »2ὡῳ 

Ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν κατὰ 

γένος. Ἑκάστου γένους τὰς ἀπαρχὰς νῦν, οἱονεὶ 
σπέρματά τινα τῆς φύσεως, ᾿ προύληθῆναι χελεύει" 

τὸ δὲ πλῆθος αὐτῶν ἐν τῇ μετὰ ταῦτα διαδοχῇ τα- 

μιξύεται, ὅταν αὐξάνεσθαι αὐτὰ χαὶ πληθύνεσθαι 
δέη. Ἄλλου γένους ἐστὶ τὰ ὀστρακόδερμα προσα- 
γορευόμενα " οἷον χόγχαι, χαὶ χτένες, καὶ χοχλίαι 

θαλάσσιοι, καὶ στρόμδοι, χαὶ αἵ μυρίαι τῶν 
Γ᾿ , ᾿ Τν ἢ ,ὔ " Ὁ , ὀστρέων διαφοραί. Ἄλλο πάλιν παρὰ ταῦτα γένος, 
}] Υ ΄ τὰ μαλαχόστραχα προσειρημένα, χάραδοι, χαὶ 

χαρχῖνοι, χαὶ τὰ παραπλήσια τούτοις. Ἕτερον παρὰ 

ταῦτα γένος ἐστὶ τὰ μαλάχ!α οὕτω προσαγορευθέντα, 
ε “ φῶ, ἜΣ .) ὶ ἃ ΄ , ᾿Ν ᾿ 

ὅσων ἣ σὰρξ ἁπαλὴ καὶ χαύνη πολύποδες, χαὶ 
᾿Ὰ Ἂ Χ Ἂν τῷ ΄ Κ ᾿ ἢ 5..} ’ 7, 

σηπίαι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις. Καὶ ἐν τούτοις πάλιν 

6. τὰ Νῖβξς. πα. ΑΒΡοσὲ χαὶ ἃ δάπς. 

ἐπι Με. δι᾽ ὅτι. ΑΠΙΦααηἴο Ροβὲ χυΐηαιιο 5. 

ὅτι ἡμῖν μὲν ὁ. Τλοοδῖ μὲν 1ῃ πίγαςιιο ΘΠ Ποπο. 

ΘΟΙΡΙ ΘΠ Θπβὰ 81πΐὲ {πὸ ονὰ δάτπιηϊ, {πα} 1ἃ απ 

ΟΠΠΪὰ [ογθ ῬΙ5Ο 1 Π ΘΘΠΘΡα ὃ ΠΟΠΠΘ 54π|ᾶ]ηοϑᾶ 

ΟΠΊΠΪὰ ὃ ΠΟΠΠΘ ΟΠ ΠΪὰ ΟΟΥΠΟΟϑα ἢ ΠΟΠΠΘ {|| 115 
Ἰηϑιηΐ ΡΙΠη86. οἵ {π|}0 115 ΠῚ ϑιπὶ9 οχ συϊάοθηι 
ΡΥΘΘΟΘΡΕ ΡᾶΓνἃ, 1Π|0 Π6 νὸχ {π16Π1], 564 501π|Π| 
Πτιΐτι5. οἵ ψο]πἴα 5. ̓ΠΡΘἴπ5 : ἃ[ ὙΘΓῸ 56 ῃ ΓΘ [188, 

488 ἴῃ ργδϑοθρίο ἐδ] 6501}, ἰαπία οϑὶ γαγιοίδϑ., 

«παπίᾷ οἱ 1ρ8ἃ Ρβοῖαπι ΓΘ θη ἃ, ἃτιΐ βοοϊθία5. 
Ὁ Οἴιδ ΟὨΠΙὰ ἃ ΟΟΙ ἃ ἴΘ ΓΘΟΘΉ56ΓΘ, ΡΟΡΙΠε6 6δϑὲ αἴθ 

51 4 ]5ρ᾽δπὶ Πιιοῖτι5 ρα ΘῚ ΘΠΠΠΠΘΡΆΓΘ., τι} ΠΊΔΠΙΙ5 

γ0]α Δ΄ 118 ΠῚ Π]ΔΙῚ5. Δ4ΠΠΘΕΙΙ σοπαγοίιν. Ῥχοάμι-- 

οαπί ἀητί τορι κα. Τὴ Πδ5. διιηξ ροίαβία, ᾿τογθὰ , 

411 ἴῃ ργοίαπαο ἀθσοπῖα, 4|1ἃ ρο γα Δα Προυθη- 

ἔἰὰ : διιπηΐ στόρα ἃ, 50 νασα,, σοἴθ, ΤΆ ΧΙΠ1] οἷ Π1]1-- 

ΠΙΠ ]5ΘΙΠῺΙ ΡΊθο65. ἘΠΙΠΊγ ΤῸ ψιγπιῖθ θα θη οἱ 80- 

4{8}} ργδοθρῖο. ΔΠΙΠπ|Ὰ] [Π1Π} ΤΠΔΘΉΠΠῚ {11Π} ΡᾶΓ- 

σψιιη 1π ποθι Θά Π{π|’. Ῥγοαποατι ἀφιδ. Οϑίθπαιε 

ἘΠῚ θὰπη 4τιᾺ πὶ παίδ!Π1ἃ οὐ 15. Πα θθηὶ αἵ- 
Πη]ταΐθ πὴ ; ΘΟ΄π16 μἴβοθϑ ρασ]α]ππ ἃ}0ὺ ἃ 4τ|ἃ 56- 

ΕΒ ΠΟΙ, Ιηΐθγθαηΐ. ΝΘ ι6. ΘΗΪΠῚ 1ρ515 ἰη6ϑὲ γθϑρῖ- 
γΆ ΠΟ, αὐ Πὰς ροϑϑιπὶ ΡΆΠΘΡΘ. ΔΘΙΌΠῚ : 5664 «πιοὰ 

[ΟΡ ΓΘΒΙΡΙ 15 δὲ 861, 14 δί[ιὰἃ οϑὲ ἤπης ΠδἰδΕΠ|Π} 

θ6 ποι. ἘΠῚ σαιιϑα Οἰαγὰ δϑὶ δ γτηδηϊίθϑία. ΝΙΠ}1- 
ΓΠῚ ἴΠ ΠΟΡῚ5. δϑί ῬΈΠΠ1Ο., Υ56115 ΓΆΓΊΙΠῚ ἃ ΠῚ1]- 

Εἰ5. πθ 115 ραΐθηβθ, {πθ ΡῸΡ {ΠπογΔ 615 αἸ5ἰεπ-- 

5ΙΟΠΘΠ ΔΘΡΘΠῚ ΓΘΟΙΡΙΘΠ5 5 ἸΠΊΘΡΠΤΙΠῚ ΠΟΒΓΓΠῚ οδ-- 

ἸΟΡΘ ΠῚ νη ]αΐ, ΓοΡσϑυαίιθ : 1Π 11}15 νΘΓῸ ὈΓδη-- 

ΟΠ ΑΓ ΊΙ ΠῚ αἸβἔθ 510 οἷ σοη ΓΔ ΠΠ0, {π|86 ΔΩ ΠΔ ΠῚ 5115- 

οἰριππξ οἱ θη τππὶ., ΠΉΙΠτΙ5 ἃ. Ὑ]Ο6Π) ΘΧρ]θηΐ 

ΓΕΒΡΙΡΑ ΟΠΪ5. ῬΡΟΡΥΙΆ ΡΊ501Π|ΠῚ Θϑΐ 5075.) ΠΑΓΙΡᾺ 

ΡΙΟΡΓΙΑ,, νἱοῖτι5. βθραυδίμιβ., ΘΟ] 15 να. 60 

ΠΘΩΙ6 ΟἸΓΟΌΓΑΓΡΙ ΖαΙ  πᾶτη Οχ παῖδ. ΠΡτι5 ροΐοϑί, ΔΘΒ ένα 
ΠΘΩῈΘ {10 τηοο ΠτιΠ]Δ1128 ΤΠ Ώ1|5. ΠΟΠ ἰδ οἴπιη) μᾶ- οπτατῖ. 

τὰ. 

5. Ργοάιιοσαπί ἀηι τοριϊϊα ἀπϊπιατιεηι οἱ- 

64. ΨΘτεζιιγι 5δοτιπιάπιπι σης. ΤὐΠ]πιβοι] 5416 σο-- 
Δ πργῖϑ ῬΓΙΠΉΠ 185 ΠΙΙΠῸ 5 185] “6648 ΠῈ Πα ΓΠΓ86 56-- 

ΠΪΠᾶἃ, ΡΓΟά ΠΟΙ {πὲ : ΘΟ Π] ἃτιΐθ. ΠλΠ ἐπι40 
1Π 5Θ{π|{π|ΓᾺ Πὴ 5110 655] ΟΠ ΘΙ ΘΠ] ΕΠ], ΘἸΤΩ Θἃ 
ἁτιοΐα ΟρΟΥ πο 86 πη} Π 0 ]Π]οαἴα. ΑἸΓΘΡΊτ5 σ ΠΟΥ 5 

βιηΐ δὰ {1185 ἰθ5115 ορϑυία ἀἸοιιη 1, Θὰ ΘΟΠΟΠ:Ρ, 

ΡΘΟΙΠ65, ΘΟ ἢ] Θ88 ΠΊΔΥΠ86, 5[ΓΌΠῚὈΪ, δὲ ᾿ΠΠῚΙΠΊΘΙ 88 
Οϑἰγθονατη αἰ [ΓΘ ΘΠ 166. ῬΥΘΙο ἤϑθο Δ]Ππ|ὰ ΓΈΙΓΘῚ15 
ΘΘΠτι5 διηΐ 4185 ΟΥϑίδοθα ψΟΟΔΠ Γ᾽ : ΠΙΠΗΪΓΊΠ 

ΘΟΑΡΆΡΙ., σα ποι, δὲ ἢ]5 51:12}. ΑἸππ ῬΥρίου ἢδθο 
ΘΘΠιι5 δϑὲ ΘΟΡΠῚ 41188 ΤΟ ]]1ἃ ΔΡΡΘΙΙΔπΕ : “Ιου τ πὶ 

ΟΔΓΟ ἴθηθγᾶ δϑί δὲ Ἰᾶχδ, αὖ ρου], δ 56 0186, οο-- “ 

Β ΤογΆ τι Πιι} α5π|061. Ετ ἸΠ 1115 ΠΓΘΓΊΙ ΠῚ ἸΏ ΠῊΤ1128 γῸ-- 

4 Ἄδρ. βοχίιϑ σαπὰ (1. ΡΥ ηΟ ἐμιδληθῆναι κελεύει. 

ΠΡ ἄοαν “παίιον Μ,55. τὸ δὲ πλῆθος. ΑΒὸδὲ δὲ ἃ οχ- 

Οἰισὶς. 



Θραντι5 501115 

δχ ρίβοῖθαβ 
τμπηϊηαΐ, 

90 

Ρϑυπιηταν γαριθίαίθϑ. ΠΡ ΟΟΠ 65 ΘΠΪΠῚ,, ΠῚ} ΘΠ88, 

δὲ Δηρι 85. 1ῃ ΠἸΠη0515 ΠῸΠ]ΠΙ 115 δὲ 1Π [δ Π15 

Παϑοθηΐθ5., ΓΘΡΕΠΙΡτι5. γΘΠΘΠΔ [15 Πα ]5 (ππᾶπὶ ΡΪ- 

50 1015 Ππιχῖα Πα ἔΓᾶ5 51Π}}1|64]Π6η} ἀσοσάπιπε. Ρου- 

{ἰπϑηΐ δ Αἰ σθπιι5. Θὰ {18 ΟΥ̓], δ ἁ]πιά 
γΘΙῸ Θὰ {1185 Δη1Π)8] ρᾶγππηΐ. ῬΥΟΟΡΘαηΣ ἀιιζθ ΠῚ 

ΔΠΙΠῚ4] Θὰ (1188 ΠΤ] 15[6]1Π1 σΘΠΘΡΙ5 δ1πηξ δὲ οὐ ΠΪβοὶ, 

οἱ 1Π 511Π|Π|ὰ, Θἃ {7π|0 σαν Πα σί ποϑὰ ψοοδΉ ΓΕ}. 

Ουΐη δἰϊα πὴ ̓πίθι' σοίθ, θ᾿] πὰ διιπ| {π|85 ΔΠΙΠ)8] 

δἰσπιιηῖ, ἀρ ῃ]π65 δὲ Ῥῃοοδο, 4186 5105 οαία!ο5 

γθοθηΐθϑ δέ πιο ἃς [6 ΠΟΡῸ5., ἃ] Π4τ|ὰἃ ΘΧ οαιιϑὰ ροι- 
ΤΟΡΡΙΙΟ5, 1Π γϑηΐγθη ἄθπιιο Δ μη Ἶ5505, ἴπ τπ|6- 

ἸᾺ ΠῚ 5118 ΠῚ ΓΘΟΙΡΘΙῸ ΠαΡΓαΠίμ". Ῥγοάμοατι ἀηιί 

ἴα βόπιι5. ΑἸλι σϑίουιιπὴ σθητι5, Πα οχῖσιιο- 

ΠῚ ῬΙδοπιη]. ΒΡ 5115 1 ᾿ΙδοΙθτι5 ᾿ΠΠ ΠΟ 86 δα πξ 

[ΓΘ ρθη 188 βου πάϊτιπ σθηθγὰ εἰν 1588 : Φπδυι οἱ 

ΠΟΙΏΪΠηἃ ΡΙΌΡΙΐα, δὲ ΔΙ θηἰπτὴ ἀν ούβατη, δὲ ἢ- 

διινα, Θὲ τη ρηϊ10 δὲ σὰ ΡΠ τι (ππ8}}Γατ65 : Ομ ἶὰ 

ΠΊΔΧΊΠ15. 1ΠίΘ 56. αἰ ΓΘ Ρ ΘΠ ΕΠ15. ἀἰβ ποία, ἴῃ 4115 
ἀἴιιθ. 1115. ΘρΘΟΙο τι5. σΟπϑεπιητιν. Οὐ ϑιηὶ 
Ἰϑιττα" ἘΠ Π ΠΟ τι ΧΡ] ογίουοβ, {πὶ ἀΐνθυβα δὸ- 
γἴ1Π| ΘΘΠΘΙἃ ΠΟΡῚ5. ΘΠΙΙΠΊΘΡΆΙΘ. ροϑϑίηΐ ὃ Οπδη)-- 
(ΔῈ 11} ΠΙΆ ἪΪ5 ΡἸΒΟΙ τη ΡΟ ΘΊθιι5 ἀἸοιιπ ἔτι" ἔα πὴ 
ἹΠΟΡ ΠῚ Πα τ) ἀθοϊαγαν. Οὐἱβ γΟ1Ὸ δχ 115 «πὶ 
Οἰοα ΠΙΟγὰ ἃ Υἱρᾶ5. ΘΟΠΘΘΠΙΙΘΓΘ,, ΟΙΏΠἾ ΠῚ ΠΟΡῚ5 
ΠΙϑίουα πη. δου αῖθ ραιθίασουο ἂς ἱπάϊοανο νὰ- 
Ιοαϊ ἢ ΑἸϊὰ σϑποναᾷ φορῃοβοιηΐ ἢπὶ π΄ [ηάϊοο 
ΠΔΡῚ ῬΙβοδη τι : 4118, 4] ἴπ “Ερυρο 5ἴπα: 
Δ]Π1ὰ.,. 1Π51Π|Ά 65: 4118, ΝΙδινιιϑι. Οπηπῖα δπΐθπι 
ΘΟ ΟΠ ΠΠΕΘῚ ἔπι} ράγγὰ ἔπιπη τηᾶσπα ΡΥΪ πλιὰ {ΠΠπ|4 
"δ ἀπ}, δὲ ᾿ΠΟΠΔΡΓΆ 115. 18 Ροίθηπα ργοὸ- 
Οὐραν". ΜΙ] ὰ υἱνθηάϊὶ ἀἸνουϑιαβ : πηι] τὴ οἰροα 
ἘΠῚ ΠΙΒΟῸ 5116. ΚΘ ΠΘΥΪ5. 5:1 ΟΘΘΘΙ ΟΠ (ἰδοῦ Πη6Π. 
ΝΟΠ τιξ ἃν65., οὐἱβ ἱποιθαπὲ ῥἰβοὶ 1 ΠῚ ΡΙαΡΙΠηΪ : 
ΟΠ ΘΟΠδίλαιηξ ὨΙ405., ΠΘΩῈΘ ΟΠ ἸΔΡΟΓῸ 5ῖ105 
ΘΠα ΠΗ [6 π|5 : 566] ἀπὰ 6] ρβιιπι ΟΥ̓ ΠῚ 5ιι5οῖ-- 
Ῥίδη5.» ἀΠΙΠ1Ὰ] δ Ποἱτ. Οΐπ δὲ πη μη 0 }]Π15 δὲ ΘΠὶ 
Ιου παΐτινἃ ᾿Π5ΟΟἰ Δ 1115 ϑιισοθϑϑῖο ἱποϑὲ ΘΈΠΘΙΪ 
ὉΠΙΟΙΙΖτι6. ΝΟΠ γϑ]τιξ τη] ονιιπὶ ἰπ [ΘΓΓὰ, δαὶ 41|8-- 
ΕΠ Δ Π] ὙΟΠ ΠΟΥ) ῬΘΡΠΠΙΒΙΠΟΠ65, συΐθιι5 δά π]-- 
[θυ πΠ} ΘΘΠΘΡα. ΝΠ πη ᾿]βο τὴ σΘΠιι5 αἰ τ] ἀϊὰ 
ΘΧ ῬᾶΡΙΘ ᾿πβίγιι οι ΠῚ οϑὲ θη ιι5, τὶ θῸ5 δὲ ονὶϑ 
ἀρὰ ΠΟ5 : ΠΘΙΠ6 ΘΗΪΠῚ ᾿ρΡΒΟΙΊΙΠῚ αι απ γι-- 
ΠΗΪΠδ , Πἰδὶ ΘΟΔΥῚΙ5. 5011 5ΘΟΙ ΠΕ πη (ΠΟΥ ΙΔ πὶ 

5. 

» Μιυ]1 Μ55. χαὶ σμύραιναι. 
ς χαὶ οἱ χυνίσχοι. Ῥίδοῖς 116 οὔ αγῶοθ ποπιθὴ δῖ 

χυνίσκος, Τιαἴπε ἀϊοϊξαν ἃ Ἐπβίαϊῃηϊο αϑοζέμς. Ἐ]ὰ5 
ιεθο διηΐ ψῦρὰ : ζοὶξ απίοπὶ σαΐμῖος πειδίοίϊα, οἱ 
αϑοίδιι5, εἰ οπιπῖα ὥιι8 δἰπε σιιαπειὶς διυτὲ, Ζιο δαία- 
ἐἰὰ Ογεοὶ ποπεϊπαχιί. 56 Ῥγὸ σαϊαίία Ἰεσοη άπ 
Ραῖο σοαο]ιῖα, 9} Ἡ]ιιὰ Βα51111, τὰ σελάχη. Ρ]ϊηΐα5 ΠΡ. 

ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΆΑΒΕΞ, ΘΑΔΡΡΑΒΡΟΟΘ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

διχφοραὶ μυρίαι. Δράχοντες γὰρ χαὶ " μύραιναι χαὶ 
᾿ .“ } ᾿Ὶ 2 , ᾿ς ᾿ ἐγχέλυες, αἵ χατὰ τοὺς ἰλυώδεις ποταμοὺς χαὶ 
λίμνας γινόμεναι, τοῖς ἰοβόλοις μᾶλλον τῶν ἕρπε- ἱ ἼΘΙ 

“-Ὁ - 5" , , - , 

τῶν, ἢ τοῖς ἰχθύσι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς φύσεως 

προσεγγίζουσιν. Ἄλλο γένος τὸ τῶν ὠοτοχούντων, 
ν ΜᾺ ᾿ -“ ͵ ;, .π δὲ , 

χαὶ ἄλλο τὸ τῶν ζωοτοχούντων. Ζωοτοχεῖ δὲ τὰ 

γαλεώδη χαὶ οἵ “ χυνίσχοι, χαὶ ἁπαξαπλῶς τὰ 

σελάχη λεγόμενα. Καὶ τῶν κητῶν τὰ πλεῖστα ζωο- 
ὙΣ - Δ τόχα" δελφῖνες, καὶ φῶχαι, ἃ καὶ νεαροὺς ἔτι τοὺς 

““. 

σχύμνους, διαπτοηθέντας ὑπὸ αἰτίας τινὸς, λέγε- 

ται πάλιν τῇ γαστρὶ ὑποδεχόμενα περιστέλλειν. 
᾿ σ ᾿Εξαγαγέτω τὰ “ὕδατα χατὰ γένος. “Ἕτερον γένος. 

τὸ χητῶδες, χαὶ τὸ τῶν λεπτῶν ἰχθύων ἕτερον.. 

Πάλιν ἐν τοῖς ἰχθύσι μυρίαι διαφοραὶ κατὰ γένη διη- χ, ΓΡ Ῥ ᾿ 
- , " " 

ρημέναι" ὧν χαὶ ὀνόματα ἴδια, καὶ τροφὴ παρηλ- 
“Ὁ “Σ-Ὁ , 

λαγμένη; καὶ σχῆμα χαὶ μέγεθος καὶ σαρχῶν παιά- 
Ἴ ( ὃ ἴς ἀλλήλων χε) τητες, πάντα μεγίαταις διαφοραῖς ἀλλήλων χεχω-- 

, Ἧ ΄ 18 “2 γν- ῃ 
ρισμένα, χαὶ ἐν ἑτέροις χαὶ ἑτέροις εἴδεσι χαθε- 
στῶτα. Ποῖοι μὲν οὖν θυννοσχόποι τῶν γενῶν τὰς. 

ἫΝ» , διαφορὰς ἡμῖν ἀπαριθμήσασθαι δύνανται; Καίτοι 
- 7. ν 

φασὶν αὐτοὺς ἐν μεγάλαις ἀγέλαις ἰχθύων καὶ τὸν 
ΕῚ “-“ » “ Ἁ 

ἀριθμὸν ἀπαγγέλλειν. Τίς δὲ τῶν περὶ αἰγιαλοὺς 

χαὶ ἀκτὰς χαταγηρασάντων δύναται ἡμῖν τὴν ἵστο- 

οίαν πάντων δι᾿ ἀχριόείας γνωρίσαι; Ἄλλα γνω- 

ρίζουσιν οἵ τὴν Ἰνδικὴν ἁλιεύοντες θάλασσαν " ἄλλα, 

οἱ τὸν Αἰγύπτιον ἀγρεύοντες κόλπον " ἄλλα, νησιῶ-- 
᾿ , 

ται" χαὶ ἄλλα, Μαυρούσιοι. Πάντα δὲ ὁμοίως μι- 
- - 7ὔ 

χρά τε χαὶ μεγάλα τὸ πρῶτον ἐχεῖνο πρόσταγμα: 
Α 

’ 

χαὶ ἣ ἄφατος ἐχείνη παρήγαγε δύναμις. Πολλα" 
- Ἁ ᾿ 

τῶν βίων αἵ παραλλαγαί " πολλαὶ χαὶ αἵ περὶ. τὰς 

διαδοχὰς ἑχάστου γένους διαφοραί. Οὐχ ἐπωαζου- 
- τ 'ψφ' 

σιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἰχθύων ὥσπερ αἷ ὄρνιθες, οὔτε. 
, ,ὔ 

χαλιὰς πήγνυνται, οὔτε μετὰ πόνων ἐχτρέφουσιν 

ἑαυτῶν τὰ ἔγχονα: ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὑποδεξάμενον 
2 ᾿ τιον π 3 ἕς Κ τ ξ ΄ Ὡς ἃς ἐχπεσὸν τὸ ὠὸν, ζῶον ἐποίησεν. Καὶ ἑχάστῳ γένει ἣ 
μ. Ἂς. σὲ Ψ ΡΝ “ » ἕ Ζ διαδοχὴ ἀπαράλλαχτος καὶ ἀνεπίμικτος πρὸς ἑτέραν 

Ν τὰ “- - ΄, , 
φύσιν. Οὐχ οἷαι τῶν ἡμιόνων ἐπὶ τῆς χέρσου, ἢ καί 

᾿ , ῃ , 
τινῶν ὀρνίθων ἐπιπλοχαὶ παραχαρασσόντων τὰ γέ- 

-» [4 

νη. Οὐδὲν παρὰ τοῖς ἰχθύσιν ἐξ ἡμισείας ὥπλισται 
ΡΑΡῚ -Ὡω - ᾽, εἶ 5 

τοῖς ὀδοῦσιν, ὡς βοῦς παρ᾽ ἡμῖν χαὶ πρόθατον᾽" οὖ- 
- Φ ᾿ , 

δὲ γὰρ μηρυχίζει τι παρ᾽ αὐτοῖς, εἰ μιὴ τὸν σχάρον 
- Ἐ , - 

μόνον ἱστοροῦσί τινες. Πάντα δὲ ὀξυτάταις ἀχμαῖς 
τ Π)] Ἁ - ’ 

ὀδόντων χαταπεπύχνωται, ἵνα μὴ τῇ χρονία μα- 
ΕἾ }} Φ' ΡΛ σήσει ἣ τροφὴ διαῤῥέη - ἔμελλε γὰρ, εἰ μὴ ὀξέως 

9, σαρ. 34, 516 Ἰοσιπίαν : πως Ογεθοα ἔπ πιεῖν Θ᾽ 5τεῖγε 

δείαοϊιε ἀαρρεἰανῖε “Τγἰδιοίεῖες ργΐπιιδ, ἤιοο ποπιῖπα 

εἰς ἱπιροοίίο. ἢῆος αἰϊδιϊπσιιθνα ποτὲ ροϑϑιιτιδ, τὲ 

οαγεασίπεα ἀρρεἰίαγε ἐϊϑεαί. 

ἀ (]Ρ. βεοιιπάιϊιι5 ὕδατα ἑρπετὰ χατά. Μοχ Βεξ. 
βοχίιβ οατῃ (01. ῥυῖμηο τὸ τῶν λεπτοτάτων. 
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Ὁ ͵ ΩΝ χατατεμνομένη τῇ γαστρὶ παρεπέμπετο, ἐν τῇ 
λεπτοποιήσει διαφορεῖσθαι “ παρὰ τοῦ ὕδατος. 

ΙΑ 5 Τροφὴ δὲ ἰχθύσιν ἄλλοις ἄλλη κατὰ γένος διωρι- 

σμένη. Οἱ μὲν γὰρ ἰλύϊ τρέφονται" οἵ δὲ τοῖς 
φυχίοις " Ἁ 

- εἰ . - “ 

τῷ ὕδατι ἀρκοῦνται. ᾿Αλληλοφάγοι δὲ τῶν ἰχθύων 

ἄλλοι ταῖς βοτάναις ταῖς ἐντρεφομέναις 

οἱ πλεῖστοι, χαὶ ὃ μικρότερος παρ᾽ ἐχείνοις βρῶμά 
ἐστι τοῦ μείζονος. Κἀν ποτε συμόὴῇ τὸν τοῦ 

ἐλάττονος χρατήσαντα ἑτέρου γενέσθαι θήραμα, 

ὑπὸ τὴν μίαν ἄγονται γαστέρα τοῦ τελευταίου. Τί 
οὖν ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἄλλο τι ποιοῦμεν ἐν τῇ 

χαταδυναστεία τῶν ὑποδεεστέρων; τί διαφέρει τοῦ 

τελευταίου ἰχθύος ὃ τῇ λαιμάργῳ φιλοπλουτία τοῖς 

ἀπληρώτοις τῆς πλεονεξίας αὐτοῦ χόλποις ἐναπο- 

χρύπτων τοὺς ἀσθενεῖς: ᾿Κχεῖνος εἶχε τὰ τοῦ πένη- 

τος σὺ "ἢ τοῦτον λαθὼν μέρος ἐποιήσω τῆς περιου- 

σίας σεαυτοῦ. Αδίχων ἀδικώτερος ἀνεφάνης, χαὶ 

πλεονεχτιχώτερος πλεονέχτου. Ὅρα μὴ τὸ αὐτό 

σε πέρας τῶν ἰχθύων ἐχδέξηται, ἄγχιστρόν που, 

ἢ κύρτος, ἢ δίκτυον. Πάντως γὰρ καὶ ἡμεῖς πολλὰ 

τῶν ἀδίχων “ διεξελθόντες, τὴν τελευταίαν τιμω- 

ρίαν οὐχ ἀποδρασόμεθα. "Ἤδη δὲ χαὶ ἐν ἀσθενεῖ 

ζώῳ πολὺ τὸ πανούργον χαὶ ἐπίδουλον χαταμα- 

θὼν, βούλομαί σε φυγεῖν τῶν χαχούργων τὴν 

μίμησιν. Ὃ χαρχῖνος τῆς σαρχὸς ἐπιθυμεῖ τοῦ 

ὀστρέου: ἀλλὰ δυσάλωτος ἣ ἄγρα αὐτῷ διὰ τὴν 

περιδολὴν τοῦ ὀστράχου γίνεται. ᾿Αῤῥαγεῖ γὰρ 

ἑρχίῳ τὸ ἁπαλὸν τῆς σαρχὸς ἢ φύσις χατησφαλί- 

σατο. Διὸ χαὶ ὀστραχόδερμον προσηγόρευται. Καὶ 
ἐπειδὴ δύο χοιλότητες ἀχριδῶς ἀλλήλαις προσηρ- 

μοσμέναι τὸ ὄστρεον περιπτύσσονται, ἀναγκαίως 
ἄπραχτοί εἰσιν αἱ χηλαὶ τοῦ καρχίνου. Τί οὖν ποιεῖ; 

Ὅταν ἴδη ἐν ἀπηνέμοις χωρίοις μεθ᾽ ἡδονῆς 

διαθαλπόμενον, χαὶ πρὸς τὴν ἀχτῖνα τοῦ ἡλίου 

τὰς πτύχας ἑαυτοῦ διαπλώσαντα, τότε δὴ λάθρᾳ 

Ψηφῖδα παρεμθαλὼν, διαχωλύει τὴν σύμπτυξιν, 
χαὶ εὑρίσχεται τὸ ὅ ἐλλεῖπον τῆς δυνάμεως διὰ 

τῆς ἐπινοίας περιεχόμενος. Αὕτη ἣ χαχία τῶν 

μήτε λόγου μήτε φωνῆς μετεχόντων. ᾿Εγὼ δέ σε 

βούλομαι τὸ ποριστικὸν καὶ εὐμήχανον τῶν καρχί- 
νὼν ζηλοῦντα, τῆς βλάδης τῶν πλησίον ἀπέχεσθαι. 

«τὰ (οάοχ (οι θοῦ, στη 41115 ἀυΐϊπίαο Ν55. Πθοβὲ 

παρὰ τπ οἀϊε1|5. ΠΡΙάθην (οάϊοοβ οοἴο τροφὴ δὲ ἰχθύσιν, 
δαΐ τοῖς ἰχθύσιν, ἘΠ 1 ἰχθύων. 

Ὁ. 510 4υϊπααο Νί55. ἘΜῚΠ ἄλλοι δέ. 5ταίϊηι Ἀερ. 
56 χίτ5 σπ (010. Ρυῖπηο ὕδατι διαρχοῦνται, 

»Ί͵τα οἀϊο Β4511. οαπὶ ἤποθιις Πιιο. δὲ οὰπι Ἰ]ς 
«αΐηάπο Δί55. ἙΔΙιῖο Ῥανὶβ. σὺ τοῦτο. Θ πε 4πὰᾶ- 

ι 

" 

ΠΔΥΡΔΕΟΉΘηΙ. Αἰ ὙΘΡῸ ΟΠΠΘ5. ᾿Ιθ6 68. Δ Ἰβϑ! πὰ 

φΟΠἀθηβαΐουιιπι θη τ πὰ ἀο᾽ 6. ΘΟΠΊΠ ΠΠέτι}", ΠΘ 

6568 ατιη αἸπι1π|5 τη Πα π|ν, ἀΠΠΠπ|ὰΐ : ΗΒ] ΘΠΪ ΠῚ 

ΘΟ] ΘΡ τον εἰἰββθοῖα ἴῃ νϑηίρθη δ νι ἀδρθίμν, θχ- 

[οπτιαῖα ΡῈ} ΔΉ τ8 1 (1551 ρα ΓΘ ῖτιν, 

5. ΑἸ ἀπίθμη 4115 ΡΙ5οῖ θτι5 ἀθϑε παίμτη δϑὲ ἃ}1- 

ΠΙΘΠ ἔπ Π ϑΘοιητπιπὶ σΘπτι5. Οὐ ἀλη} Θηΐπὶ Π]Π|Ὸ, 

“υ] ἀπ γ6ΙῸ ἃἰσὰ νεβοιηίιν : 411] ΠΟ 5 ἰπ ἀππὰ 

ὨΔΘΟΘΏ [115 5Π| σΟΠΓΘΠΕΪ. Οοπίγα,, Ρἰβοϊ τ! Ρ τι-- Ρίβοῖς. ρὶ- 

ΥἼ}}1 ΟΡ 56 ἸΠΎ]ΟΘΠῚ 5 ΠΠΪΠΟΡΈΠΙΘ ἀρια 1105 411-- δόλον, 
ἸΏΘΠ ΕΠ) 65. ΠΠΔ]Ο 5. ἘΣ 51 τπιπαιδηι ΘΟΠ ρους, 

11} 15 4] ΤΙ ΠΟΓΘΠῚ 5 ΡΟ Ργ ον, ΔΙ Του πι58 Παὶ ρυαιάὰ: 

ΙΩΒ 0 ἴῃ τιπτπη δὲ θιιηη θη ροβίθυ!ουἰβ υ ΘΠ] 

Ἰπονθάμιπειν. Οὐ] ἸρΊταν Ἀπ ΠῸ5 ΠΟΠῚΪΠ65 δοὶ- 
ΤΠ115.). ἀπιΠῈ ἐγγα Πη]46 δὲ ροίθπεϊα ΟρΡΥΪ Πλ πτι5 ἰπ-- 

[δου 659 τ] ἃ ροβί ΘΠ Ρῖβοθ ἀ ΠῚ 15, 4] Ρ δ 

γ ΟἹ αἰ Παντιπι οὐ ρ᾽ ΑἸ ταΐ6 1ῃ ἸΠΘΧΡΙΘΌΉΠΡιι5 ανὰ- 

ΤΊ 88. 51188. ΠΏ 115. ̓ π 06 011165. ἈΡΘοΟΠα1 9 Π]6 Ρο5- 
5:16] 0ϊ Ῥαιιρουῖ5 ΠΟΠᾶ : ἔπι ᾿ρϑῖιπὴ ἀρΡΡΡΟΠΘΠβιιτη 

[δοΙβ.1 ἔπι Πρϑ1τπι8 ρα] ΘΠ Ε185 ρᾶγίθη. ΤΠ} π|5{15 1η]1ι-- 
5[ΠΟΓῸ ΠῚ; Εἴ ἀΥ̓ΑΓῸ Ἀν ΑΡΙΟΓΘΠῚ [6 οϑίθη 1511. ὕὰνο οχ- 

ΟἸΡΙδ: ἴθ 1άθιη ἢ ηΪ5., (π|ϊ ρίβοθϑ : μαμηιι5 νἱ 4 ο]οοῖ, 
πὶ Πα558 9 τι γΓοῖθ. ΟΠ Π]ΠῸ 6Π1Π} οἱ ΠΟῸ5 5] πλ|]-- 
{πη} ΔΕ Π]5ΘΥ ΤΉ τΙ5 1ΠΙῚ 4 {15., ἘΠΕ] παῖ ΠΟ οἴιι- 

ΒΊΘΠητι5 ΡΟ ΠΔ ΠῚ. 18Π0| ΨΘΙῸ οἰϊαπη ἴῃ ᾿Πἤγη0 8η]- 

ΠΔ]] 5 {{||185 Π.1}85 δὲ 1Π511185 Οἴ1Π ΡΟΥΘ ΙΟἶ5»Πηἃ- 
ΘΠ οουῖιτη 1Π}1 Δ ΠΟΙ ΘΩῚ {ΠΡ 6.6 ἰ6 γΌ]ο. ἌΡΡΘΕΙ ο5-- σαπογὶ ασία- 
ἴγ688 ΘΓΏΘΙΙ ΘΔ ΠΟΘΙ : 5664 (1 0115 σαρῖα δϑὲ οἱ προς 3: 

Ρ δά, ΡΥΟΡίθιυ ἰθϑίδθ πη] ΠΙΘ ἔτι}. ΝΑ πη 1Π ΑἹ] 

Βθρίο αν Π15. ΓΘ ΠΟΙ  ἀἸ ΠΘ ΠῚ ΠαΐμΡἃ ΘΟΠΊΠΠΠΠΪΥΙ. 

ΟἸΔΡΡΟΡΙΘΡ δὲ πος ΔΠΙΠ|8ὰ] οβἐγαοοάφιιοῖι νοοᾶ-- 
τὸν. ἘῈ Φιοηα πη πιο οανὰ δοσιιγαΐθ 510] ᾿Πυ] 6 Π 
ΘΟΠ]ιποῖᾶ, Οβίγθαμ ΔΠΉΙπηΐ δὲ οἰ οι Πρ] ΘΟ ἢ Γ}", 
[ὈΡΟΙΡ65 σα ποῦὶ ΠΟΟΘββϑαυῖο ποία διηΐ. Οὐ 
Ἰρττιν’ τ ΟΠ Πτιιν᾽ ἢ Ομ ν] 461} οβίγθδμα ἴῃ ἔΓα Π 1115 
Ἰοοῖβ ΠῸΠ 5ἰπ6 ψο]τρίαϊθ ἈρυΙοα πίθπ), οἱ δὰ 5015 
ἌΠΙΟ5 γα] νὰ 5 51:88 ἜΘΧρ ΘΔ ΠΙΘ μη : ἔπ πὸ, οἰ ΠΟΙΠ ΠῚ 
᾿π]Θοῖο. σα οι], ΡΠ οα τ τη ἸΠ]ρθ 1; αἴχιθ ψαοά 
ὙΠ 15 ἀθογαΐ, 14 ἀϑῖπι οἱ ἀο10 οθτπουὸ ἀοργεμθη- 
ἀἴταν. Ἠδθο δϑὲ δου {{π|ὲ6 ΠΟ 6 γα οη6, ΠΘΩΤΙΘ [ας Ἰνοπαηι 
γΌ066 ΡΥ ΘΑ ἴα βιιπηΐ, πη ]111. Ἐρο ἀπιΐθιῃ νο]ὸ, τι τὰ Ἀεηνρόκε 
ΟἈΠΟΡΟΡΤΩ 1Π ν]οἴτι ΘΟΠΙράγ Δ Π 40 ἀνθ η ἃς ᾿πάτ|-- πιαϊα πη. τἰ- 

518} ᾿Τ] δ [τ|5, ἃ ῬΓΟΧΙ ΠΟΥ ΤΠ ΠΟχὰ ἱποο 0 15- τα τ᾽ 

4116 ΕΠῚ ΤΟΙ ρ 5: ΤᾺ]15 δϑὲ {πὶ δα [γαΐγοιῃ ἔγατ-- 

ἴον Μ55. ἐφάνης ΕΔΦΕ δὰ ἀπὸ αἰ ἀἸΐοσο Νί5. ἀνε- 

φάνης. Υ 

ς Ἄρᾳ.. βοχίπϑ οαηὶ (010. ῥγίηιο ἀδίκων ὑπεξελθόντες. 

ΑΠΦᾷααπίο ροβὲ ἴἄοπι Ν5. οἴη δοάεπι (]Ρ. Ῥγηο 

φυγεῖν τῶν χαχῶν τὴν μίμνῆσιν. 

ἃ Τὰ 5εχ Νῖ55. ἘΔ Π[Ὸ αἰγάςτιο τὸ λεῖπον. 



αι], 7 
το. 

Οεπ. 25. 

9: 

απ] θη τον ΔοΟ Θά  , Δαν Υβ  Ὠ]116 ῬΥΟΧΊΠΙΙ [ΟΡ ΠῚ Π ἢ] 

ἸΠ51 1056 ᾿Π] ΡΘΕ}, δὲ ἈΠ16 15 Ἰπϑυ!ταξ σα] ΓΔ ΕΠΠυτι5. 

5. ΒΑΒΙΠ1ΠΙ 

αν δηλ 6}15 ΠΟΙ] Π65 ᾿ΠΠΡΙΟΒαἴο5. ΤῸ]5 515 00η-- 

το Πέτι5 ΓΘΡτΙ5. Ῥαιροῦίαβ, ΟΠ] ΓΘΓΊΠ ΠΘΟΘΒ5Δ118-- 

γ11Π} ΟΟΡΙὰ νΘΥΘ ΒΌΡΡΘΕΣ, νο]ιρίδ!! ΟΠ ἃ 58-- 

ὈΙΘ Πα Ριι5. ἀπίθροηϊταν. ΝΟΗ ΡΟΪΥΡῚ ΡΟ ΘΓ ΘΥΠῚ 

ἀοἴπιηι ἃ6 {πιρδοι τα θη, {1 4] οὐ {π|6 ἰα πάθη 

5 ΧΟ Δ 6560}, 1ΠΠ1π|5 ᾿πα τ} ΘΟ] ρου. ΟΠ ΠΟ ὉΠ 

ῬΪΘΡΙ( 16 ΡΙδ6 65 Πρ’ Ον Ἰ6 πα δ ηΐ65 1π ΡΟΪΎ Ριιηὴ τι] 
ἴῃ Ῥθίγδηι ἱποϊππηϊ, ᾿αΡ ἈΠ 116 νϑυϑαίο 1Π] ργθ-- 

([Π] 5656 Οἰουτιηε. ΤΆ]Π]τι5. ΠΟΥ 115 σαπὶ ργ 1], 

(ἘΠ 56 ΠΡ. ΡοΟθϑίδε]ιι5. Ομ ΠΕ] 115 ἀϑϑθ δ Π-- 

τη’, 5656 6116 δἰ {τ10511068 τη 6105 τιϑιιβάτι6 ΔΟΘΟΙΏ-- 

το δηΐ, προ ἴῃ δα θη) Δ Πἰπηΐ 5θη θη ἃ 56 Πρ 6. 

ΡΘυβίβίιπ! : 566] 411] αι 4111 (Δ 116 οἰ οι, [6 πι-- 

ῬΘΡ Δ ΠῚ ΟἸΠΠ [ΘΠ ΟΡ ΠΕ] 115 ν ΠΡ 05, πη ρτι-- 

ἋἸοἱ οὐμὴ} “πη 1165, 56 Π 6 Π τὴ πλιά} αι τιηἶτι5-- 

5 4τι6 ον απ ΘΟ ΠΟΙ Πα π ἀπ. Οτιο5 αἰ Ο1]6 οϑὲ 

ΘΥΤΔΓΡΘ 5 510 1416 ἃ] ἸρϑΟυ τη ΠΟΟΙΙΠΊΘΠ [5 σαν ΓΘ, 

ΡΙΟρΡίθνθα «πος δουῖπὶ οΟποϊπηαῖα Ῥ αν  ὰ5. 511} 
ἈΠΟ Ι85 ΒΡ ΘΟΙΘ ἃ] οοπίθοί ταν". ΔΙΌΓ 65. Πα] πῃ] 1 

ΚΡ ΡΘΠΠαὐ Το ἾΠτι5 Γὰρᾶοοϑ [π|ρ05; ἴῃ ονϊπιη ἱπάιι-- 

ἸΠΘΉ [15 5656 οβίθηϊδηῖοϑ. Ετιρο ΠΟΒ66 Π]ΟΓ 5 γὩΓΪΟ5 

80. Π.ΜΠ1}0]16 65 : 1110 5Θοἴα 6 γι αἴθ], 5 ποου [α-- 

"61, 5110 10] τα θη. Ὑ ΑΥἾτι5 Θϑὲ 5 Ρθη5, οἱ ο" Ἰά δὰ 

γΘΡ Δ Πάτιη} ΟΠ ἰΘη] Παῖτι5 οϑί. {πιβίτπι5 ΠΟ ΠΟ Π6 οαγοῖ, 

4115 ἔπ 1860}0. Οπαργορίον. Ζ7)οηιῖτιις ἱπυϊιαδῖ-- 
27. - . . . 
τς 67. ἔατγ αοῖξ μπῖπι5 ἡιογὶδ ἐπὶ ἄοτπο. Ποο πιι.16 τπα- 
η. 
εαϊ. τοϑ 
20. 2θ. 

δὲ ὦ 

δηπην δὲ δραίίοστιτη : {1 τορε{α,. φιιογιεπι. τιοτι 

᾿ 65 ἐ ται πΊ 615 : απιπιαζία ριιδὶ αι οἴη ἡιαϑηῖ5. ϑρ4 

[ἈΠΊΘΗ 6ϑἐ 1ἢ 1115 58 ρΊ6 5 “ιυιδοάδιη δἰ ΡΡῸΡ6 ογαϊ- 

ηδία αἸΒρΟ51|0. ΝῸΠ ΘΠΪΠῚ 50111Π} ΔΟΟΙΙΒΆ ΓΘ ̓ ͵56 65 
ῬΟΒϑ1ΠΠ}115 : 5644. ϑιιηΐ Θἰ]Δ ΠῚ {80 ΟΡΘΙ 85. ῬΓΘΙΠΙΠῚ 

δὲ ΠΏ] ΡῚ. ΟἸοτη060 5ϊησι]α Ρ᾽βοπιη ΘΟ ΠΟΙᾺ 16- 

ΒΙΟΠΘΩῚ 510] 10515 ἸἀοΠ θα ἢ} ραν Πα, 4]}1ἃ 1 ΔΙΠΟΥ ΤῺ 

56 165 ΠΟῚ. ΠΡηβθιιηΐ, 564 ᾿ΠἰΓἃ ῬΓΟΡΙΪΟ5 {{Π65 α1-- 

γ ΘΙ βΔΠπι " (ἀϑοιηθῖνα Πα}}π5. ἢ] Δ ΠΟΠ 65. ἀρπὰ 

[866 Ῥἰδοίαηι σϑπθρὰ (ἰἸβΕ 1 11: ; ΠΟΙ ΟἸ ΡΟ ΒΟ ρία 

51π1 ΠΊ11}15., ΠΟ ἢ ΠΙΠτι5. αἰνῖϑα , οἱ φποά οἰατι6 
ΡΡΟάσβί, τὰ σατο 5ροπῖθ Πδιι88 65 ἘΠ ΠαΐτιΠι 6ϑῖ. 

ἨΤΟ ΘΠΪΠῚ 51Π||5 {8 Δ πη Ρἰδοίτπιι) σθηθγὰ ρᾶϑοῖξ, 

ὁ Βορ. βοχίτι5 οἵτπὶ (011. ῥυΐμηο πέτρα 
Τηΐνα «παπάς Ν58. περιπίπτειν τῇ. ΕΔΠ 

οοἴανο περιπίπτειν ὡς τῇ, τορι τι5. 

ΓΊΤτα βορίοιη Νῖϑ5. ἘΜ ἐν τῷ προσχήματι τῆς εὐλα- 

βείας, σεεὖ ρίοιαιὶς ϑρεοῖο. 

5 Πὰ ψυδίπον 55. Τρ δοβὲ ἀγεϊουτιβ ἴῃ δ 115. [ἢ 1115 

{νἼθιι5. ΝΊ55. Ἰερίταν καὶ ὁ ἰαχώδ. ΟΟ]Ρ. ΡΥΙΠλτι5 χαὶ ᾧ 

ἰώ. Νοο αἰΐϊτον Ἰορὶς Ἐπιϑια! ἶτι5, 4 5ἴο Ἰατοσρνοία- 
ἀπ : ὔιιδέτς γε] καϑει Ποιιυνι οἱοιι ο"».Βοβρίοι! Βα; 

συμπλαχῆ,. 

οαπη ἈΘρ. 

ΟἸΒΑΝΠΕΜΘΑΡΡΑΘΟΘΟ. 

Ε, 

ΑἈΆΘΗΙΕΡ. 

Τοιοῦτός ἐστιν ὁ πρὸς τὸν ἀδελφὸν πορευόμενος 
δόλῳ, χαὶ ταῖς τῶν πλησίον ἀχαιρίαις ἐπιτιθέ- 12 ὶ 

μένος, χαὶ ταῖς ἀλλοτρίαις συμφοραῖς ἐντρυφῶν. 

Φεῦγε τὰς μιμήσεις τῶν χατεγνωσμένων. 'Γοῖς 
τὶ , 3 -Ὡἡ , , 5 ᾿ - - 

οἰχείοις ἀρχοῦ. Πενία μετὰ αὐταρχείας ἀληθοῦς, 

πάσης ἀπολαύσεως τοῖς σωφρονοῦσι προτιμοτέρα. 

Οὐχ ἂν παρέλθοιμι τὸ τοῦ πολύποδος δολερὸν χαὶ 
ΡΕ Δ, ς , », ἃ , 7 δ 
ἐπίχλοπον, ὃς ὁποίᾳ ποτ᾽ ἂν ἑκάστοτε πέτρᾳ ὅ περι- 
ἜΝ ἢ ΠΣ αν: Ώ δ πλαχῇ, τὴν ἐχείνης ὑπέρχεται χρόαν. “Ὥστε τοὺς 

οεὖοὄ “ τω 

πολλοὺς τῶν ἰχθύων ἀπροόπτως νηχομένους τῷ 

πολύποδι περιπίπτειν, ὡς τῇ πέτρᾳ δῆθεν, χαὶ 

ἕτοιμον γίνεσθαι θήραμα τῷ πανούργῳ. 'Τοιοῦτοί 

εἰσι τὸ ἦθος οἱ τὰς ἀεὶ χρατούσας δυναστείας 

ὑπερχόμενοι, καὶ πρὸς τὰς ἑκάστοτε χρείας μεθαρ- 

μοζόμενοι, μὴ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἀεὶ προαιρέσεως 

βεθηκότες, ἀλλ᾽ ἄλλοι καὶ ἄλλοι ῥᾳδίως γινό- 
Ὁ } “ 

μενοι, σωφροσύνην τιμῶντες μετὰ σωφρόνων , 
ΕῚ » ᾿Ξ ΔΑ 2 “ ) , ᾿ ) ε , 

ἀχόλαστοι δὲ ἐν ἀχολάστοις, πρὸς τὴν ἑχάστου 
᾿ οἷὖ " , , ἃ 5 Χ 
ἀρέσχειαν τὰς γνώμας μετατιθέμενοι. Οὖς οὐδὲ 

ῥάδιον ἐχχλῖναι, οὐδὲ τὴν ἀπ᾽ αὐτῶν φυλάξασθαι 
᾿ - , ΕΥ ΥΡΑΜ ἃς βλάβην, διὰ τὸ ἐν τῷ προσχήματι τῆς ἡ φιλίας 

“ 

βαθέως χατεσχευασμένην τὴν πονηρίαν χαταχε- 

χρύφθαι. Τὰ τοιαῦτα ἤθη λύχους ἅρπαγας ὀνομάζει 

ὃ Κύριος, ἐν ἐνδύυασι προδάτων προφαινομένους. 

Φεῦγε τὸ παντοδαπὸν καὶ πολλαπλοῦν τοῦ τρόπου " 
“- « 

δίωχε δὲ ἀλήθειαν, εἰλιχρίνειαν, ἁπλότητα. Ὃ 
Ν τὦ εἰ δ “ 

ὄφις ποικίλος" διὰ τοῦτο καὶ ἕρπειν κατεδικάσθη. 
᾿ 5 » , ΗΠ - 

Ὃ δίκαιος ἄπλαστος, ὅποῖος ὅ ὃ Ἰαχώδ. Διὰ τοῦτο 
΄ ͵ 

Κατοιχίζει Κύριος μονοτρόπους ἐν οἴχῳ. Αὕτη ἣ 
, ΄7. Κ - }} 

θάλασσα ἣ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος" ἐχεῖ ἑρπετὰ, 
“Ὁ - } } , ὧν οὐχ ἔστιν ἀριθμός: ζῶα μικρὰ μετὰ μεγάλων. 

Ἀλλ᾽ ὅμως σοφή τίς ἐστι παρ᾽ αὐτοῖς χαὶ εὔταχτος 
᾿ " τς ἢ 

διαχόσμησις. Οὐ γὰρ μόνον χατηγορεῖν ἔχομεν 
τῶν " ἰχθύων, ἀλλ᾽ ἔστιν ἃ χαὶ μιμήσασθαι ἄξιον. 

- - ,ὔ 

Πῶς τὰ γένη τῶν ἰχθύων ἕχαστα τὴν ἐπιτηδείαν 
- Γ , ΕῚ 

ἑαυτοῖς διανειμάμιενα χώραν, οὖκ ἐπεμδαίνει ἀλ- 
» “αν 

λήλοις, ἀλλὰ τοῖς οἰχείοις ὅροις ἐνδιατρίόει ; Οὐδεὶς 
» ᾿ 

γεωμέτρης παρ᾽ αὐτοῖς χατένειμε τὰς οἰκήσεις " οὐ 

τείχεσι περιγέγραπται" οὐχ, δροθεσίοις διήρηται" 
χαὶ αὐτομάτως ἔχάστῳ τὸ χρήσιμον ἀποτέταχται. 

ΓΖ ΄, “- 
Οὗτος μὲν γὰρ ὃ χόλπος “ τάδε τινὰ γένη τῶν 

5118 δα Π]ὰ4, ἰακὼσ δὲ, ἄνθρωπος ἄπλαστος, οἰκῶν οἱ- 

χίαν, 7άοοῦ ατίοηι ἰνοπῖο δἰπιρίεα,, πανῖξαγι5 αἰ οτητιηε, 

Οδη. 25, 31. Ῥανίϊοι]α χαὶ, {τὲ τὸ ποίδυϊπηιβ, ἴῃ 

ΑΙ φαοῖ Ν55. τορου ταν, ἔοτο ἴδοις πὶ Ἰοσο πα πη βαβρὶ- 

ΘΟΡ ὁποῖος ὁ ἰαχὼδ χαὶ ὁ ἰώδ. 

ΡΟΟΙΡ βθοιηῆιβ τῶν τοιούτων ἰχθύων. Μοχ 

Μ55. χαὶ μιμεῖσθαι. 

ο 510. «παίιον Νῖ55. ἘΔῚΠ οαπὶ ἀποθιι5 Ν55, τὰ δέ 

τινα τά. ϑίατπι 61 ἄπορα παρ᾽ ἐκείνοις. Αἱ 5εχ Μ85. 

1άἄσθπι 



ΙΝ 

ἰχθύων βόσχει, χἀχεῖνος ἕτερα " χαὶ τὰ ὧδε πλη- 

θύνοντα, ἄπορα παρ᾽ ἑτέροις, Οὐδὲν ὄρος ὀξείαις 
χορυφαῖς ἀνατεταμένον διίστησιν, οὐ ποταμὸς τὴν 

διάδασιν ἀποτέμνεται, ἀλλὰ νόμος τίς ἐστι φύ- 

σεως ἴσως χαὶ διχαίως κατὰ τὸ ἑχάστου χρειῶδες 

ἨΕΒΧΛΈΜΕΒΟΝ ΠΟΣΣΠ,.- 

Ἂν; ’ οὉ΄ο " 

τὴν δίαιταν ἑχάστοις ᾿ ἀποχληρῶν. Ο 
-“ -Ὸσο . ᾿΄, 

Ἀλλ᾽ οὐχ ἡμεῖς τοιοῦτοι. Πόθεν; Οἵγε μεταί- 
ᾺἊ ρομεν ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες ἡμῶν. 

“ Παρατεμνόμεθα γῆν, συνάπτομεν οἰκίαν πρὸς 
οἰχίαν καὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρὸν, ἵνα τοῦ πλησίον 

ἀφελώμεθά τι. Οἶδε τὰ χήτη τὴν ἀφωρισμένην 

αὐτοῖς παρὰ τῆς φύσεως δίαιταν, τὴν ἔξω τῶν 

οἰχουμένων χωρίων χατείληφε θάλασσαν, τὴν 

ἐρήμην νήσων, ἣ μηδεμία πρὸς τὸ ἀντιπέρας 

ἀντιχαθέστηχεν ἤπειρος. Διόπερ ἄπλους ἐστὶν, οὔτε 

ἱστορίας, οὔτε τινὸς χρείας χατατολμᾶν αὐτῆς τοὺς 

πλωτῆρας ἀναπειθούσης. ᾿[ϊχείνην χαταλαδόντα τὰ 

χήτη, τοῖς μεγίστοις τῶν ὀρῶν χατὰ τὸ μέγεθος 

ἐοικότα, ὡς οἵ τεθεαμένοι φασὶ, μένει ἐν τοῖς 
οἰχείοις ὅροις, μήτε ταῖς νήσδις, μήτε ταῖς 

᾿ παραλίοις πόλεσι λυμαινόμενα. Οὕτω υνὲν οὖν 

ἕχαστον γένος. ὥσπερ πόλεσιν ἢ χώμαις τισὶν ἢ 
πατρίσιν ἀρχαίαις, τοῖς ἀποτεταγμένοις αὐτοῖς 

τῆς θαλάσσης μέρεσιν ἐναυλίζεται. Ἤδη δέ τινες 

καὶ ἀποδημητιχοὶ τῶν ἰχθύων, ὥσπερ ἀπὸ χοινοῦ 

βουλευτηρίου πρὸς τὴν ὑπερορίαν στελλόμενοι, ὑφ᾽ 

ἑνὶ συνθήματι πάντες ἀπαίρουσιν. ᾿Επειδὰν γὰρ 

ὃ τεταγμένος χαιρὸς τῆς ὁ χυήσεως χαταλάδῃ, 

ἄλλοι ἀπ᾽ ἄλλων κόλπων μεταναστάντες', τῷ χοινῷ 

τῆς φύσεως νόμῳ διεγερθέντες, ἐπὶ τὴν βορινὴν 

ἐπείγονται θάλασσαν. Καὶ ἴδοις ἂν χατὰ τὸν καιρὸν 
τὴς ἀνόδου ὥσπερ τι ῥεῦμα τοὺς " ἰχθὺς ἡνωμένους, 

καὶ διὰ τῆς Προποντίδος ἐπὶ τὸν Εὔξεινον ῥέοντας. 

Τίς ὃ κινῶν ; ποῖον πρόσταγμα βασιλέως : ποῖα δια- 
γράμματα χατ᾽ ἀγορὰν ἡπλωμένα τὴν προθεσμίαν 

δηλοῖ; οἱ ξεναγοῦντες τίνες; “Ορᾷς τὴν θείαν διά- 
ταξιν πάντα πληροῦσαν, χαὶ διὰ τῶν μικροτάτων 

διήχουσαν. ᾿Ιχθὺς οὐχ ἀντιλέγει νόμῳ Θεοῦ, χαὶ 

ἄνθρωποι σωτηρίων διδαγμάτων οὖκ ἀνεχόμεθα. 

Μὴ καταφρόνει τῶν ἰχθύων, ἐπειδὴ ἄφωνα χαὶ 
ἄλογα παντελῶς, ἀλλὰ φοδοῦ μὴ χαὶ τούτων 

ἀλογώτερος ἧς, τῇ διαταγὴ τοῦ χτίσαντος ἀνθιστά- 

παρ᾽ ἑτέροις. ΤθΙἄοπι οἀ11ο Β4511. οαπὶ ΒΟΑ]. οἵ οπ 

βθρίθῃηι 8115 Μ885. οὐδὲν ὄρος. ἘΖΙΓο Ῥατίβ. οὐδὲ ὄρος. 

4 ΒαΤ οὐ Πδρ. (ον εο οἵ οὐπι (01}ν. ρυΐμπιο ἐχά- 
στοις ἀποχχηρῶν. οάοχ (ὐοιμθεῖ, οἴιπὰ 1115 «παΐτιοῦ 

Μϑ85. ἀποπληρῶν. 

“ Νοίαϊς Πυσθαβ ἰθρὶ ἴῃ θα οπο ΒΑΘ Ποπϑὶ ροβίο- 
Υἱοῦ παραπείνομιεν ; αἰΐψιας. (ΟΥ̓ Πᾶυπη πιὰ]6 οἸπθη- 

(4556, οἴιπὶ οχ παραπείνομιεν εἤτοῖϊς παρατείνομιεν, αἸ|1:- 

Ηἰἰαπιτι τον Ραπι. (ἰδίου Πλιιοϑὶ Οὐ 1665 ὅτις ἃο 

; 

67 

Α 

Ὁ 

1116 ἅ1Π1ἃ : δὲ {τι ἢϊο αθιιπάαπε, δὰ Δ} νὶχ ἴη- 

γΘΠ]Α5. ΝΊΠΠ]15 ΠΟ Π 5. Δοι{15 ν ον οἶ θτι5 Ρουγθοῖτιβ, 

Θὰ 56} ΠΡῚ} ; ΠΟ ἐγ Π5] τπππὰ ἀἸ5οῖ Π 611 ἢ ιν τιϑ : δοιὰ 
(πιο δηῃ Θϑὲ Παίτιγο ἰθχ, {τς φάτις 7ιπβΐθιαθ ΡΙῸ 

ὉΠ ΠΙΒΟΙΙ 5616 ΘΟ ΠῚ] Ο0 γἴν θη] τ ΠΟ ΠΟ ΠῚ (αὶ 
ΒΟΥ ΠΟ 51Π511Π18. Ῥ ΦΘΘΟΥῚὈΙ. 

ὙΠ: 

ἡ. Νο5. γε "Ὸ ποαιδηπαμη ἴα 165. ϑιιτηῖι5. {Ππ6 6 ὃ 

Οτιοά ᾿ρ5] [θυῃ]Π08 8ο ἴθ ΠΟ5. {ΓΆΠΒ ΓΘ ΠΊΠ15., “1105 ριον. 
ΡΑ[65 ΠΟΒ[Ὶ ροϑιιθυιιπῖ. ῬοΥΡΟΓΔ ΠῚ 501 1πΠ1τ|5 [6]. 

[πγΘῚ ; ἀΟμητι πὶ ([ΟΠη11]}, ἈΘΤΊΙ ἈΡΤῸ Δα πΠΡΊ Πητι5., 

τι ἃ ῬΥΌΧΊΤΩΟ ΔΙ1{π|14 ἁὐιδυαηηι5. Νοσιιπΐ οοΐθ νἱ- 

ὙΘΠΩΙ σΘΠ15 510] ἃ Παίπιγα ΘΟ ΠΕ {πίπιηη. Οσοαρδηΐ 

Δ τπᾶγθ, “ποα τΐγὰ ΠΑ] 11 }}1165. Ρ]ασα5. βι[ιπι, 

ἸΠ51115 οαγδί : οἵ ΘΟΠ ΠΟ Π5. ΠῈΠ1ἃ [ΟΡΓὰ 6 Γορίοπο 

ΟΡΡΟΠΪἔπν. ΟἸιὰτη ΟὈ ΘΠ ἸΠ πᾶν ΘᾺ} }}6 οϑί, πθο α]- 
᾿πππ ΘΟ» ΠΟΘΟΘΠΑΪ ἐπ πη}, πθο {18 ποοθϑοιίαϑ ΠΠπι|| 

[6 [Δ 16 ὉΠ] ΠΤ Δ ΠῚ Πα 15 Ρουβιιαϑιί. Ηος ΠΊΔΓ6 οσειι- 

ΡᾶΠΕ οϑἕθ, ΠΠΔΧΊΠ}15 ΤΠ ΟΠ 115 πη σ ἔπι ἀ1Π 6 51η11-- 

118, σϑαΐ Ὠ] {τη νἹ ἀϑυτιηῦ ΠαρΡαπὲ : πηαηθηΐ ἰπ|γἃ 

ΡΙΟΡΥΊΟΒ [ΘΓ] Πη05, ΠΘῸ ἸΏ51185 ΠΟΘΙ τ} 65 Π]ΔΥ]-: 

{Ππ|ὰ5. 1 [ϑϑίδηϊ. 510. ἸρῚ 1 ππτ ΠΟ {π|6 ΚΘ ΠΤ 

ἴῃ ἀρθῇ 115 510] τη }}5 ρΑΡΠΠτι5, ρουϊπ 6 αἴάτιθ ἴῃ 

ΟἸνΠΓΔ ΠΡ τι5., ἃππ ν]οῖ5 (5648 0}, τι ΔΠΠ{τ|15 ρὰ- 
{0115.,.ὄ ΠΏ ΠΊΟΡ 11." {8Π| γ6ΓῸ αυϊδηι οχ Ρ βοῖθιι5 

ῬΘΡΘ ΡΠ ηἴ65, νϑ] αΐ ἃ σΟΙΠΠΠΪ ΟαΓὰ 1Π ΘΧίθυ Πὰ5 

ΥΘΘΊΟΠΘ5 ΔΡΙΘΘΑΙ , ΟὨΊΠ65. 5110 ἴ|Π0 5|5Π0Ὸ Ρτοίοι-- 

ΒΟΊΠΠ π᾿. (ἴι) ΘΠ]Π Ρ ΘΘΒΟυΙρ τι πῈ [δἰ 1 ἐθηρτι5 

ἸΠ5 ΕΠ ΘΡΙ 5, 4} ἃ]0 8115 ΘΙ ΙΓ Πἴ65. 51 Π| 115, σΟΙη-- 

Π11ΠῚ ΠΑ ΠΠ|88 ΙΘσ 6 ΘΟ πο ἰδ Εϊ, Δ ΤΠΔ16 ΔΩ] ΙΠ]ΟΠἾ ΠῚ 

[δϑπᾶηξ. ἘῈ «αἰ θη} 'ρ50 ΔΘΟΘ 5115 [ΘΠ ΡΟΓΘ Ρ͵50 65 
ΘΟδοῖο5 ΡῈ} Ῥγοροῃίμεδῃ τη Επιχίπτιπη ῬοΟπίμτη ἴη-- 

Πα ἢ 655 τ] [ΟΡ ΓΘ ΠΊΘ ἢ: «πιΘ  ἀπ ν᾽ ἄθνθ ροϑβίϑ5. 

Ἐοαι5 πόνοι ῦ «πο Πᾶπὴ θϑὲ ΓΘΡῚ5 Πρ νυ πα πη9 ατια- 

ΠἸὰ δάϊοῖα πῃ [ὉΓῸ δχροϑίία,, ΡυδΠ Π Γ1} ΓΘ ΠΉρτ5 

ἸπΠἸοδη 9 {τι} 5ιιηξ ΠΟϑρΙ πη} Δ νθηδυπμηηπι6. ἀἰι- 

ΟἴΟΓ65 ἢ 1665 “Ἰν]Πἃτὴ ΟΡ ΙΑ ΟΠ ΘΠ οἰϊποΐα ΘΟ Π1- 

ΡΙΘῃ θη), δἰἴαιιθ ΡῈ} ΠΗ] Πτ ]551π|ἃ ρου δ θηίθῃ,. 

ῬΙ5015 ἀν! π88 ΙΘΡῚ ΠΟἢ δά νθιβαϊμ, ΠῸ5 γΕ6ΓῸ 58π|-- 

[ἈΡΊ 115. ῬΥΘΟΘΡ 5. ΠῸΠ ΟΡ ΒΘ αι". ὕαγθ ΡΙβοε5 

ἈΒΡΘΥ ΠΟΥ 52 106 τ 1] 5ιιηξ, δὲ ΟΠ] ΏΪΠΟ ΓΔΠΟΠΪ5 6χ- 

ῬΟΥΙ65 : 564 {ΠΠ|6,. Π6 οἰΐδιη 15 1Πίθυ ΟΣ 515 γαῖ 0-- 

6, ΟΥ̓ ΑἸΠΔΠΟΠΙ ΠΟΙ ΠΟΥ 5 οἰ βἰβίθηβ. Αὐιαϊ ρῖ56 65; 

ΠΟΒΓῚ Παροπί παρατεμνόμεθα,, 5εοαληι5. 

Γ (οάἸοο5. ΑἸ αοῦ οἴπὶ ΘΠ Π]οπο Βα51]. παραλίαις. 

Ἑδτιῖο Ῥατῖβ. οἴμπ ἃ}115 4] ιιβήατη Μ98. παραλίοις. 

8. Βάϊο Β451]. καιρὸς τῆς χινήσεως, εἰ 1ἴὰ Ἰεστὲ (ον- 

πᾶυ 5, 564 Τριιο. τπΐεγααθ δὲ ΑπρΊοὶ Ν55. οἱ (ὐοιηθοῦ, 

ΟἾΠ 80Χ ΠΟΒΙ115 χαϊρὸς τῆς χυήσεως. Νο Α|16Γ Ἰορε- 

τιιπὶ ΑἸ θγοβῖτ5 οἱ Επιβία! Πτι5. 

" (οάϊοθ5 φαδίποιν τοὺς ἰχθύας. ἘΔ τοὺς ἰχθῦς. 

28. 

Ν᾽. 

22. 
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4} Ρ6Ὶ δὰ 4α: [δοπιη ἢ, [Δ πιΠ ΠΟῚ ΘΠ ππ|η| πὰ ΠΟ 

γΌΘΘΙη : ΝῸ5 δα ροΡΡο ΠὯΠ| ΚΘ ΠΘΡῚ5 ΘΟ ΒΟΥ  ΔΠΟΠΟΊΩ 
1π Ἰοποί πα πᾶπὶ ἤδπης ῬΟΥΘΟΥ Δ ΠΠΟΠΘΠῚ ΤῊ ΕΓ Π11)". 

ΝΟΗ 1515 ᾿πϑϑὲ ῬγΓΌΡΥΪα ΓΆΓΟ : 5664] ΠΕ 88. [66 ΠῚ 

Πα 6 ηΐ 5101 [ΟΥ ἴον ᾿ηϑ ἀθηίθηη, οἵ {ποὰ ἀσθπάήϊηη 

ΟΥ̓͂Σ ο5 1: ΒΡ Ὠ ΘπῚ. Ἐδηλαδ, ἱπαυϊαηξ, ΕῸ ἈΠΌΠΟΠαΡΟ 

πιατῖς αφαϊ- ΡΟΙαστι5. ΤΌ]ΟΙΟΡ δὲ ϑηΐηι 1Π| ἅτιὰ «τα μ ΓΕ] !-- 

Ἰοπατὶβ ἀα]- ({ΠΠ11ΠῚ Π81 6, ὈΙΌΡΓΘΡΘὰ “π04 50] ὈΓΘΥῚ ΤΘΠΊΡΟΓΘ ἴπ 

5. 

οἷον διε ΘΟ ΘΟΠΊΠΊΟΥΔΗ5, ΠΟῚ ΘΧ 60 ΡΘΙ 5105 γαάϊος δάποῖς 

«αϊάααϊἃ μοί ἀρίπηϊ οϑὲ. Οαιάθηξ οἵ τη ]ηὰ αὶ 

ΔΠῸ15 «ἀ] 1} 115 : τπιπ6 οἱ δα Πυιμηῖπα 5006 Θπαϊδηΐ, 
ΡΓΟΟΙΪ 116 ἃ ΤΠ] ἀἸδοθάϊιη!ξ. Ηδο ἐδ οατιϑα ος θ. 8 

πέτφμυξον 51Π1}0τ|5 ἃ}0 [0515 γον πα ΡΟΠίτ5, νό αι δα ἔδειιϑ 

ἀ!οῖ!ς. Θάθη 05 ἁἴσιιθ πα ΡΠ. ἸΠοποιῖιβ. Ῥοβίσιιδιηη 

46 ἐοίασ ταν γογο 14 {αοα ἴῃ γοιὶβ δγαΐ, ΘΧρ θη αἰαπ 6 (τ; 
ΓΈ5115 ΟἹ] 65 σατο ΑΓ} ἃ] ΡΓΟΡΥΪὰ ΤΟΥ ΘΥπᾺ Π 1)", 

ΕἘλῚ 418 51: γϑάθιι πὶ γαῖ]ο., ἃ Τητ{15. δι! Ἰαγηι5. 

ΑΔ ΙΠΟΠ 6 Φπ0 6, Πα, ΡΓΟ τη ΠῚ 6ϑῖ, 

ΘὈΠΊΠΤΙΘ 5110 1Π|11}} 5119, ὙἹΟ ΘΠ 15. γ ΘΠ 5 ΘΧΡΟΒΪ αν", 

80 Πογα ρᾶϊιοα δὲ ρᾶϊισοβ Γθοθϑϑιιθ πα ροι. Οἷιὰ- 

ΡΙΌΡΓοΙ" ΘΕ 1 ἃ] ᾿Π|0 5010 Ἰρϑίιπη [Δ ο]6 σοποιεπιπι 

νοηϊ, δθο τι ἀῦθπὰ {τι ἴῃ [πο σα 5] ἀοθαΐ, 

{ΠΟ ΠΡτι5 ρου πνἰβοθαῖιν. Οὐΐη οἱ [Ὁ σ  ἀτιπὴ δϑὲ Π 6 Π}15 
[ΘΠ ΡΟΥΘ, {αὶ ρΡ6 αιιοα ἃ πηι} 15 Πα σ ]βτι6 {Ππιν 115 

γΘρΙθαπαν. ΡΡΟρΡίουθα ἴρ050 1Π δρδίαιο τηοάθναίθ ρὸ- 

ἘΠ, ΤιΠ 5115 Ὠ]ΘΙΩ6 τιῖ ἃ ΓΘρΟΥΘῖὴ ἴῃ ργοΐαπάο οοη- 

5ΘΡ ΔΓ}, 1ζὰ οἵ δ ἀργῖοα Ἰοοὰ ὈΡΟΡΟΡ ηξ ; ἴσιο 

ΒΡ ΘΠ ΡΟ Πα 65 γθηϊο5 σΡάγ 5 οἱ Ἰη[Θϑῖοϑ Πιρίθη-- 

ἴ65., Ἰὴ 51η1|5 Π}ΪΠτ|5 Θχασιταῖοϑ γϑἰτιξ 1 ΡΟΥ τι5 5656 

γθοΙρ τιηξ. 

ὅ. ὙΙΑΙ Ιδίμαθς. θθὸ 056, οἱ δὶ ἴῃ οἰ θιι5 
5 ρ᾽ ΘΠ απ Δα Π}] [ιι5. 5πππιι. Βιιαΐα δὶ ΡΥ ϑριοπιηξ 

510]. 86 ῬΓΟΡΡΙ ΔΙῚ ϑι18 1 5 Ππ||6 ΠῚ ΒΟ ν ἃ πξ, ἱ πον 

Ῥίβο15 ψαϊά 5101 δ] σθπ τι 51} ἀπ: δἰ αρσίθπάτιμ : 
Α 4υϊα ΠῸ5. 511Π|115 ἀἸσταν], 411 γα θη 6 ΘΟ μοπΘϑίδε, 

Ιϑϑ8 δ {1Π|, ΡΟ] οἰ Δ ἸΟΠΊΠλι15. Ἰην τα], δὲ Θρ νι 

Θἄοοι, δάπιιο Δ πιθ ΓῸ8. ΠΟϑίγΓα5. ἱΠΘρίπ|5 “Δ 

Ῥ 5665 1051 (Ἰ5ροπῖπητ5 ἢ Π|1 Θηϊπὰ δαξιιγα {απο Δ π)- 

τη ἄο ργονίάθγθ Πουτηΐ : ΠῸ5. ἀἰιἴθ η) 506. [πξινὶ 
ΑΡ]θοῖα ἴπ 6] Ππ]π|5 σοι ρ δε θτι5. να ΠΟΒΙΓΔΠῚ 
Αβια Π]Πγ115. ῬΟΒΟΪ5. τοῦ τηπαξ πηαγΐα,, τιῖ ΔΙ φαϊά 

Οἰΐμπν, οὐἱ- ᾿Πγ ΘηΪαξ ΘΠ] 6 ΠΕ] ; αι] (τ ἀἸουαγιιβ 65, 4] ἴπ 

80. ὁδ1 πθα]!ν ΘΠ ἃ. ἀοβϑι ἀἸὰ νἱτα πη 659 ΟΥϊτμ. ἀτιζοπι,, τηὰ]] 

Τπρῖτα, 6οὲ [ΔΟΙΘΠΑῚ οὐἶσο. ΝΘΠ]Ο Ἰσ που ηξαπι ργρϊοχαῖ. [η-- 

εαλέαθ κατ Πα οοὲ ΠΟΡΙ5. ΠαΙΠΡΑ]Ι5. γαΠ0 Ρ νὴ ἸΡΕ ΑΝ τε » 4π|8 θοπὰ πο} 5 
γἱΠἸοαη ἃ 6556, ποχὶᾷ γ6}Ὸ [προ πα ϑι ηηοποῖ. 

. - τὸ ἃ (010. Ῥυϊμητι5 ἐπὶ 

» (οάοχ (οι θοῦ, ἄχουσον παρᾶ. 

Βα Ππ οαπὴ ος του ῖο ὑποδοόυους, ΑἸ 86χ Μ5.. 

ὑποδοουάς. Ῥαΐο αὐΐοπι γοοα ὑποδος 55} 1 Ποανὶ Πὶς 
᾿ 

α 

ΒΑΘ ΟἸΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΌΟΟΙ ἋΣ ΔΌΟΘΗΙΈΕΡ. 

τὉὈὡ ,’ " 

μενος. Ἄχουε τῶν ἰχθύων μονονουχὶ φωνὴν ἀφιέν- 

τῶν δι’ ὧν ποιοῦσιν, ὅτι εἰς διαιλονὴν τοῦ γένους 

τὴν μαχρὰν ταύτην ἀποδημίαν στελλόμεθα. Οὐχ 
ἔχουσιν ἴδιον λόγον, ἔχουσι δὲ τὸν τῆς φύσεως 

νόμον ἰσχυρῶς ἐνιδρυμένον, καὶ τὸ πραχτέον ὅπο- 
ΡΞ , Β δί ᾿ 2 ᾿ ᾿ ,, δεικνύντα. Βαδίσωμεν, φασὶν, ἐπὶ τὸ βόρειον 

}} Ὁ - 

" πέλαγος. Γλυχύτερον γὰρ τῆς λοιπῆς θαλάσσης 
2 -" 3, ΩΝ δον τὰ πΝν ΚῸ 5. εὖ 

ἐχεῖνο τὸ ὕδωρ, διότι ἐπ᾽ ὀλίγον αὐτῇ προσδια- 

τρίόων ὃ ἥλιος, οὐκ ἐξάγει αὐτῆς ὅλον διὰ τῆς 

ἀχτῖνος τὸ πότιμον, Χαίρει δὲ τοῖς γλυχέσι χαὶ 
αν ΄ Θ9ῃς Ἂ ἀν . "Ἵ “ τὰ θαλάσσια" ὅθεν χαὶ ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς ἄνα- 
ὙΨΩ͂Ν λλ , ᾿ “24 0 λ ̓  ΄ 

νήχεται πολλάχις, καὶ πόῤῥω θαλάσσης φέρεται. 
Ἔκ τούτου προτιμότερος αὐτοῖς ὃ Πόντος τῶν 

λοιπῶν ἐστι χόλπων, ὡς ἐπιτήδειος ἐναποχυῆσαί 

χαὶ ἐχθρέψαι τὰ ἔχγονα. ᾿Επειδὰν δὲ τὸ σπουδα- 

ζόμενον ἀρχούντως ἐχπληρωθῇ, πάλιν πανδημεὶ 

πάντες ὑποστρέφουσιν οἴκαδε. Καὶ τίς ὃ λόγος, 
- 31) 

ν ἀκούσωμεν παρὰ τῶν σιωπώντων. ᾿Κπιπόλαιος, 
φασὶν, ἣ βορεινὴ θάλασσα, χαὶ ὑπτία προχειμένη 

τῶν ἀνέμων ταῖς βίαις, ὀλίγας ἀχτὰς χαὶ “ ὅπο-- 
ἢ ν Η ΡΣ ᾿ ς.«κ 

δρομὰς ἔχουσα. Διὸ χαὶ ἐχ πυθμένος οἱ ἄνεμοι 
ῥαδίως αὐτὴν ἀναστρέφουσιν, ὡς χαὶ τὴν βυθίαν 

- 2 

ψάμμον τοῖς κύμασιν ἀναμίγνυσθαι. ᾿Αλλὰ χκαὶ 

ψυχρὰ, χειμῶνος ὥρα, ὑπὸ πολλῶν καὶ μεγάλων 

ποταμῶν πληρουμένη. Διὰ τοῦτο ἐφ᾽ ὅσον μέτριον 

ἀπολαύσαντες αὐτῆς ἐν τῷ θέρει, πάλιν χειμῶνος 
τῷ ἕω Η ͵ ὡ 

ἐπὶ τὴν ἐν τῷ βυθῷ 4 ἀλέαν χαὶ τὰ προσήλια τῶν 

χωρίων ἐπείγονται, χαὶ φυγόντες τὸ δυσήνειμον 

τῶν ἀρχτῴων, τοῖς ἐπ᾽ ἔλαττον τινασσομένοις 

χόλποις ἐγκαθορμίζονται. 

Εἶδον ταῦτα ἐγὼ, καὶ τὴν ἐν πᾶσι τοῦ Θεοῦ σο- 
, 3 ΄, 59 ᾿ ΜᾺ Ρ] , α 

φίαν ἐθαύμασα. εἰ τὰ ἄλογα ἐπινοητιχὰ χαὶ φυ- 
᾿ -“ 5.7 » ὦ , ἃ- φὰς . λαχτιχὰ τῆς ἰδίας αὐτῶν σωτηρίας, καὶ οἶδε τὸ 

αἱρετὸν αὐτῷ χαὶ τὸ φευχτὸν ὃ ἰχθὺς, τί ἐροῦμεν 

ἡμεῖς οἵ λόγῳ τετιμημένοι, καὶ νόμῳ πεπαιδευμέ- 

γοι, ἐπαγγελίαις προτραπέντες, Πνεύματι σοφισθέν- 
᾿ » ν τες, εἶτα τῶν ἰχθύων ἀλογώτερον τὰ χαθ᾽ ἑαυτοὺς 

- τ ΄ , 

διατιθέμενοι; Εἴπερ οἱ μὲν ἴσασι τοῦ μέλλοντός 
- - Α τ εἶ Α 

τινα ποιεῖσθαι πρόνοιαν, ἡμεῖς δὲ ἐχ τῆς πρὸς τὸ 
ῷ - “, ᾿ 

μέλλον ἀνελπιστίας δι’ ἥδονῆς βοσχηματώδους τὴν 

ὁ ζωὴν ἀναλίσχομεν. ᾿Ιχθὺς τοσαῦτα διαμείόει πε- 
“.} ξὸ τῷ -- οἹ " τς .- αι σρν κυ Σὰ 
λάγη ὑπὲρ τοῦ εὕρασθαί τινα ὠφέλειαν" τί ἐρεῖς σὺ 

ὃ τῇ ἀργία συζῶν : ̓Αργία ὃὲ, χαχουργίας ἄργή τ}, ἐς ρὲ Το ΚΕ ες θγιας ΟρΧ: 
“ Α 2 

Μηδεὶς ἄγνοιαν προφασιζέσθω. Φυσιχὸς λόγος οἷ- 
- -ε- -π " Ἁ -ν 

χείωσιν ἡμῖν τοῦ χαλοῦ, καὶ ἀλλοτρίωσιν ἀπὸ τῶν 
Ω οω τ ὉὃΡ ᾿Ὶ -) , “ εἰ , 

βλαθερῶν ὑποδειχνὺς ἐγκατέσπαρται. Οὐχ ἀφίστα- 

ΡΓοζιωϊάμιι αἰϊφιιατνι γ᾿ ΘΟ 5511). 

ἀ Τὰ ΒΘ σῚ ῬΡΊπιι5, του π|5, Φαϊητα5, βοχίτ5 οἵ οοῖα- 

γαι5, άπ ἀο (01}». βοσιπάτι5 οὐπὶ (οοΥ. ΑΥ δα1- 

τἴο αἴταας ἐν τῷ βυθῷ ἀλαίαν, υἱοηάοβο. 

5. (6}}». Ῥυϊπλιι5 ζωὴν ἡμῶν, 



ΙΝ ΠΕΧΑΕΈΜΕΠΟΝ ἩΟΜΙΠΠ,.. ὙΠ. δ 

μαι τῶν θαλασσίων ὑποδειγμάτων, ἐπειδὴ ταῦτα 
ἡμῖν πρόχειται ἷ εἰς ἐξέτασιν. Πχουσα ἐγὼ τῶν πα- 

407 - 

ραλίων τινὸς, ὅτι ὃ θαλάσσιος ἐχῖνος, τὸ “μικρὸν 
φω ᾿ πὸ ,ὔ Ὁ , 

παντελῶς χαὶ εὐξαταφρονητον ζῶον, διδάσχαλος 

Παρ ος τριν ἧς χαὶ χλύδωνος τοῖς πλέουσι γίνε- 

Ὃς ὅταν προΐδη ταραχὴν ἐξ ἀνέμων, ψηφῖδά 
ξ ᾿ , ὙΞῚΣ 5. οω τ ἈΦ ὦ τινα ὑπελθὼν γενναίαν, ἐπ᾽ αὐτῆς, ὥσπερ ἐπ᾽ ἀγ- 

7 ,ὔ . ’ , Ὁ ,ὔ 

χύρας, ὅ βεδαίως σαλεύει, κατεχόμενος τῷ βάρει 

πρὸς τὸ μὴ ῥαδίως τοῖς χύμασιν ὑποσύρεσθαι. 

Τοῦτο ὅταν ἴδωσιν οἵ ναυτιχοὶ τὸ σημεῖον, ἴσασι 

τὴν προσδοχωμένην βιαίαν κίνησιν τῶν ἀνέμων. 

Οὐδεὶς ἀστρολόγος, οὐδεὶς Χαλδαῖος, ταῖς ἐπιτο- ᾿ 

λαῖς τῶν ἄστρων τὰς τῶν ἀέρων ταραχὰς τεχμαιρό- 
- Ν 5: ἴα Ξδιὸ ταὶ ΞΩΥ Ἂ: « Ν ́ 

μένος, ταῦτα τὸν ἐχῖνον ἐδίδαξεν, ἀλλ᾽ ὃ θαλάσ- 

ζώῳ τῆς σῆς χαὶ ἀνέμων Κύρι ιος χαὶ τῷ τὰς 

μεγάλης ἑαυτοῦ σοφίας ἐναργὲς ἴχνος ἐνέθηχεν. 

Οὐδὲν ἀπρονόητον, οὐδὲν ἠμελημένον παρὰ “ Θεοῦ- 

Πάντα σχοπεύει ὃ ἀχοίμητος ὀφθαλμός. Πᾶσι 

πάρεστιν, ἐχπορίζων ἑχάστῳ τὴν σωτηρίαν. Εἰ 

ἐχῖνον ἔξω τῆς ἑαυτοῦ ἐπισκοπῆς ὃ Θεὸς οὐχ ἀφῆχε, 

τὰ σὰ οὐχ ἐπισχοπεῖ; Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς 

"γυναῖκας, χἂν ὑπερόριοι ἀλλήλοις πρὸς χοινωνίαν 

γάμου συνέλθητε. Ὃ τῆς φύσεως δεσμὸς, ὃ διὰ τῆς 

εὐλογίας ζυγὸς, ἕνωσις ἔστω τῶν διεστώτων. ἼἜχι-"Β 

ὃνα, τὸ χαλεπώτατον τῶν ἑρπετῶν, πρὸς γάμον 

ἀπαντᾷ τῆς" θαλασσίας μυραίνης,καὶ συριγμῷ τὴν 

παρουσίαν σημήνασα ἐχχαλεῖται αὐτὴν ἐχ τῶν 

Ῥύτον πρὸς γαμικὴν συμπλοκήν. Ἢ δὲ ὑπαχούει, 
χαὶ ἑνοῦται τῷ ἰοδόλῳ. Τί βούλεταί μοι ὃ λόγος; 

Ὅτι χὰν ἐτοος ἦ χἂν ἄγριος τὸ ἦθος ὃ σύνοιχος, 

ἀνάγχη φέρειν τὴν “ὅμόζυγα, χαὶ ἐχ μηδεμιᾶς 

προφάσεως χαταδέχεσθαι τὴν ἕνωσιν διασπᾶν. 

Πλήχτης; Ἀλλ᾽ ἀνήρ. Πάροινος; Ἀλλ᾽ ξνωμένος 

χατὰ τὴν φύσιν. Τραχὺς καὶ δυσάρεστος: Ἀλλὰ 
μέλος ἤδη σὸν,, χαὶ μελῶν τὸ τιμιώτατον. ς 

᾿Αχουέτω δὲ χαὶ ὃ ἀνὴρ τὴς προσηκούσης αὐτῷ 
« Ἁ » ᾳ 

παραινέσεως. Ἡ ἔχιδνα τὸν ἰὸν ἐξεικεῖ, αἰδουμένη 
Ἀ 7 Α . τω ΄ Ὁ 

τὸν γάμον" σὺ τὸ τῆς ψυχῆς ἀπηνὲς καὶ ἀπάνθρωπον 
“5 ,ὔ - ΩΣ 

οὐκ ἀποτίθεσαι αἰδοῖ τῆς ἑνώσεως; Ἢ τάγα τὸ 
-ὸ μα) - ἊΝ ᾿ 6Ξ - ᾶ τ τῆς ἐχιόνης ὑπόδειγμα χαὶ ἑτέρως ἡμῖν ἄχρησι- 

Γ δῖ. Μ85. Αἱ οι εἰς τὴν ἐξ, Νες 1ΐα τηυϊῖο Ροβὲ 
ἄυο Μ88. τὸ μικρότατον. 

6 ἴὰ βάτο Β451], οαπὶ {πἴπιε 55. ἘΔΊο Ῥαυῖο. 
οαπὶ Ἀδρ. οοἴανο ἀγκύρας βεθαίας. 7 ἀπιχιιάτι ἐπ ἀπι-- 
ἀδόξη ἫΝ πιά. ΑἸ αὰπῖο Ροβὲ θτο Ῥατγὶβ. οπὰ 4]]-- 
4ποὲ Μί5. ὑποσύρεσθαι, ΑἸ 4αϊάατη Μ55. οαπῃ Βοή]. 
ἀποσύρεσθαι. 

4 Ἄξρ. βϑοιηῆϊι5 οαπὶ (01}». Ξοοιιηἦο παρὰ θεῷ. 

5» οάοχ (οι οῦ, τ θαλαττία υυραίνῃ. Μοχ (0]}». 

Α ΜΔ] Πἰ8. ΘΧΘΠῚΊΡ]}15 ΠΟ ππ|ᾶηι ἀἰβοθάο : πη 40 

ἀαϊάθηη ἰβίμεθο, ΠΟ} 15 δα ρεπάθηάα ργοροπιιηΐιν. 

Απάϊνὶ ἃ {πολ ΠΔΥἸ ΠΟ, ΘΟ ]Π11ΠῚ ΤΠ ΔΤΙ ΠΙΠΠῚ, 

Ῥδυ τι ΓΟ 5115. δὲς ἈΘΡΘΥΠΑ 116. ΔΗΪΠ)Δ] , 520 06- 

ΠΕΠΠΘΙῸ ἐΡα ΠΕ 1111 115. οἱ Γοπηροϑία 5. παν] σαίου!- 
θῖι5. πο ΠΟΘ Πουϊ. Οὐ οἴτπὶ νϑηίογιιη ΡΓ8-- 

56 Π56.1Σ ΘΟΙΠΠΊΟΙΟΠ6ΠῚ, να] ἄτι ΔΙ] π|6 πὶ ΘΑ ]οιι-- 

Ἰὰὰπὶ 51.011, Ὁ 1 050 ἰδ πιὰπὴ ἰπ ἈποΠογ ἃ ΠΡΤΉΙΘΥ 

Πυοίιαΐῖ, 6] σαιιθ ροπάθγο ἐδεϊπϑίι, π6 (Δ ο1]6 ἃ 

ΠΟΙ] τι5. ἈΡδι αΠπαΐαν. θα δἰσητιπα τ] νἱἀονῖης 

ΠδΊΠΙΟὶ . γἹΟ] ΘΠ ἃ ΠῚ ὙΘηΓΟΡΊΙΩ ἃ ΟῚ ἔα ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΠτηΠ|]-- 

ΠΟΙ 50πιηΐ. ΑΒ ΓΟ Οστι5. ΠΉΗΠ]1|5,. ΠΉ]]τι5 ΟΠ] ἤδοιι5, 

ΘΧ ΔΒΓΓΟΡΙΏ ΟΥ̓ ΔΟΓΪ5 {ΠΟ Π65. ΘΟΠ] οἴη, 
1510 Θομππηὶ ἀοοιπ : 564 τηὰῦῖ5. δὲ Ὑθηζουττη 

ΤΠ ἾΠτι5. γ6] ράγνο Δ ΠΪΠΊᾺ}1 ον] άθηβ. δὲ ἀρουταμη 

ΠΟ 86. 51188 54} [6 [128 νΘϑ ΠΟ ΊτΠ} ἸΠΊΡ 6551. Πη- κοὐκ εν 

Ῥιον ἄτι πὶ Π11}1}, Π11}}}] ἃ 60 ἔπι πορ]θοίπιηι. χη ο05 

ϑΡΘου δι» ΟΠηΪα ΟΟπἾτι5 116 ἸΠ5Ορ ἔτπι5. ΟΥ̓ ΠῚ ΠΡ τ15 Β Πις. οπι- 

δ69:, ἀπ οὐ! ατι6 58 ||{15 ΘΟ ϑΘ  πθ π425 [οι Γαΐθηι υἷας μυὸς 

Ἰαν ΊΘη5. Τλθιι5. 51] θομ] παι ἃ διὰ ργον! ἀθητα ΠῚ πβά μος 

ΘΧΟΙ ΙΑ, γοθιιβ ἐπ158. ΠΟ ῬγΟϑρ οἱ εἢ 7 Ἰγὶ, εἰτἰρῖ 6 ἘΠἾΕΣ 5. 

ΠΧ 0165. ἘΠ ΠΕΤΕ ΘΧΊΘΡΠΙ 1ηἴθ νῸ5 51{15., [Δ ΠΊΘ ἢ Νοιᾳηᾷα 

1 ΠΟΟΠ]ΟῚ βοοϊθίαΐθιη οοπν ηἸϑιῖ5. Ηος παίαγϑ αι ἩΡ 

νἹποιτ., ΠΟ Ο {πιστιηλ Ρ 1’ ΘΠ ΘΠ ΟΠθιὴ ᾿ηρο- πὰ ΣΘΕΣΕ 

51 {πΠ} 7 (αἸδιδητΠτ1}} 511 σοπ πιποῖῖο. ὙΊρονα τϑριῖ-- [ἱπλομιο. 

πη} ΘΧ ΕἸ Οβ δι πη δα ΠΙΔΡΙ ΠΡ. ΠΊΠΓΘΘΠ 86 Πι 1185 

ΔΟΘΕΡΙΕ : ΘΕ 01 5100 5118} ᾿γ ϑθπ ϊαη}) ἐπι η-- 

αν, ᾿ρϑδπῃ ἃ ἔπη δ πιιρι!α] θη. σΟΙΉθ]Εχτι μη 

δνοοδξ. 1ΠΠ|ὰ ἁτιΐθιη οἰ θρονὶ, οἱ οὐ νοποπαΐα 

θεῖα σορυ!αίαν. Οὐ 5101 να] Πἴς βουπιο ἢ ΝΙ- 

ΠῊΪΓΙΙΠ} ΠΘΟΘ586. 6586. τ ΘΟΠ ΙΧ ΤΡ πππ ρου ἴ6-- 

γα, ΠΟΘ ἈΘΡΌΟΙ, ΠΙοΘ Ὲ Π]Ο 115. ΓὉγ τ]. , ΠοῸ 0] 

{Π|8}}} Οατ58 ΠῚ} ΘΟ Π ΠΟΙ] ΟΠ ΘΠῚ (ΠΡ ΠΠ 6.6 νο] 1. Ρει- 

Οἴι550} οϑὲῦ 566 νἱν ἔτππι5 οϑί. Του] θη ϊιϑη6 9 ΑἹ 

ΠῚ 65: παίτινα σΟΠ] Ποίτι5. ΤῈ Ἴ15Π6 οἵ ΤΠ] 0] οἰ ἄτι59 

ΑἙ ἸΩΘΠΙΥΠΠῚ 181 ἔπππ1Π} 65, δὲ τη ΘΠ ΓΟ τι ΡΓ - 

5 [Δ {1551 ΠἼ11ΠῚ. 

6. Αὐάϊαΐ ἀπίθπι οἱ νἱῦ οΟην θη πἔθηι 510] δή- 

ΠΠΟΠΙ ΠΌΠΟΙ. ὙΊρΡΟΓἃ Πιιρίϊαβ Γονθυ ἴα, γἱΓι5 ονο- 

ΠΗ : ἴὰ ΔΠΠῺ1 αἰ! ὯπΔ οἱ ᾿πΠππ]α ἰάθη ΟὉ 

ΘΟΠ]ΠΟΙΙΟΠΙ5. ΓΟΨΘΡΘΠ ΓΔ) ΠΟ ἄθροποβῦ Ατπὶ 

[ΟΡ 5515 ΠΟΡ]5 δ 4110 πη 0 ργΌ θυ γῇ ρογθθ ΘΧθηι- 

ῬΥΙπηιι5. σημιαίνασοα. ἐγκαλεῖσθαι. Μοποι ταν ἀοο Ἰσβίπητις 

Τλαοεῖιβ, Ζαρα Πἷς (6 πιιροοπῖ5 “Ἰοἰται, 1ἢ φαϊάοπι ἃ 

{αι υ561π| ΒΟ. Ρ ΟΊ] 115 ἉΠΠ  ΠλαῚ, ἃ ἃ ΠΠ15 νΟΤῸ πΟσαΥ: “ 

“ ΟΟ]}. βοσιιμάτι5 τὴν ὁμιόζυγον, καὶ υυεδὲ ἐχ μιᾶς προ- 

φάσεως. Ἀδρ. Ῥυϊπηι5. Παρεῖ {πόσας τὴν ὁμισζυγον. ΑἸπ 

Μ585. οἵχπὶ 6115 τὴν ὁμόζυγα εἴς. 

4 (σάϊοοβ βὸχ χρησιμεύσει, ἘΠῚ οιπὶ Ἀερ. 4πτἴο 
χρησιυ,εύει. 



ΓΑ οε2 

; ' 
4(01} 

γ68 5:51. 

ο 5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΠΒΑΒΕΙ 

Ρίυμα : {ιοά πδξιγδ δ! θυ «ποάάαμ) οϑὲ ῃὶς 
1116 νΊρ ῦαο δὲ ΠΕ} 66 Π86 ΘΟΠΊΡΙΘχιι5. ΠΙβοδπὲ ᾿σἹτιν 
41] 8]16 15. ̓ Π51 ἀἸ Δ ΠΕ} ΠΙΙΡΕ115., {π|4}} ΓΘΡΈΜΠΙ δἰπὶ 

ΘΟΠΒ1 1165. ΕΟ θαι τππ 6 Π}06 ὲ ΦἸΠοαΡΟ. τπητ|5 

ΤΠ] 5ΟΟριι5 δι. ϑϑάθηξαιν ᾿ποοη ἢ ποηξπιη) [1}0]-- 

ΑἸπΠ65., [πΠ} ἔθ Θἢ]5. [Π1Π} ΠΑΡ Πἰ5 ΓΟ παῖ ΘΧΘἢ1-- 

Ρ 15. Ηἴο δὲ σοῦρουἹβ 1Π|Π ΡΠ} 15 δὲ ἔθηηριι5 δνθθρο- 

ῬΆΒΟΘΠ5. ΠΠΠ6Π) ἰΟΩπΙ6 Π4] [ἌΘΘΡΘ. 1η6 οορτιηξ : οἴϑὶ 

[15 411 1] 6 πίθον δι ππηΐ, ΟΠ ρ] τινα δάιιο, Θδ τι 

Δα ΡΠ ΟΠ ἀἰσηα., 6 ΓΈ] 115 ἴπ ΠΙΔΥῚ ΠΑΘΟΘ ΠΕ 15 

ἈΡΡΟΠΟΙῸ ΡοϊΘΡΆΠη. ΝΙΝ ΡΊΠ ΠῚ (16 050 τη Δ 1} : 4τι0- 
τη ο ἴῃ 8816] σοπουθϑοὶς ἃπὰ : “ποιηοίο ρΡὸ- 

ΕἸΟ 5] 551 Πλτ15 18} 15 ΘΟΡΠ]Π τι, ἴῃ ταν αϊ θη Πουθὰ 

οϑ, βΡοϑίψαδῃ) νΘ’Ὸ π΄ 866} δάπιοῖις [ιθυὶ, ἴπ 

ἸὰρΙ 15. 5011 41}αῖθ πῦ ΘΟ ΡΙ ΠρΊ τα : τπ46 ἴῃ ψ}}15- 

51ὰ ᾿δϑίϊα οϑδίσθα ΠῚ ΔΤ ΓΑΡἸΤ. ΡΘΙ ΙΔ ΠῚ ΡΙῸ- 

[᾿οϑᾶμι ΠαΓγὰ ἸΠΟ] 51 Ὁ. Οὐδ ΘΠ ΠῚ ΘΟΠΟΙΙρίβοιιη! 

ΓΘΘΊΙΠ ἐπι ϑαιιγ!, Θὰ οἷροὰ ΠΡ ΓΙ ρά5 {6 οἵ ἀ5ρ6- 

Γὰ5 ροίνα5. αἰἰβ]θοία διιηΐ, ἴῃ ΟΒίγΓΘΟΓ ΠῚ δ 5 15 γῸ- 

ΘΟπ Πα. {πο μ᾽ πη - Δι Ρθα ἢ ἰαπαμ Πα πξ, 

Π4Ππὰπ} 1π[δοΐουιιη) ππ}}π|ι5 Πδοίθπιιβ θϑὲ ἰμπηϊζαΐτι5. 

{{π46 ΘΟΟ 1685 ΡΟρΊΡιι5 ἸΔ Πέτα" ΡῈ ΡΊΙΡΑ ΠῚ, {16 

ΡΓΑΓΟΓΙΙ ΠῚ ΘΕ Ἰὰ η {0} 65 ΘΟ]ΟΥ 5. ΡΡοϑίαηεϊα 5ιιρο- 

ναηΐ. Ῥγοάμοαπὶ ἀφ. Ἐσαιϊ ΠΘΟΘΘΘΑΡΊΟΓΊΙῚ 

[λοπιπὶ πο οϑὲῦ αυϊὰ ρυθΠοβογιι δίῃ] ΠῸΠ 

οϑὲ νι" Ηδο ΄Ζαϊάθῃη ἃ ΠΟΠΊ] Πτι ΠῚ ΗΔ} ΠΙ5ΓΟΥῚΠΠῚ, 

11 νϑρῸ δ σοπίθιηρ] ΠΟ ΠΘΠῚ : {π|ἃ ΟΡΘΑΙΟΠΪ5 

ΓΤ ἢ ΟΕ χη] ΡΟ. ΠΤ ΠῚ ΘΟΠΙΘΙΡ] Δ}. ΑἸ]ὰ σαπὶ ΠΟΡΡΙ Πα, 

(651 418 }} Ποϑίγαμ ΘΓ Ιθητα. Ογθανὶΐ [εις σεῖο 

δγαπάϊα. ΝΟῊ {π||ἃ Π]Δ]ΟΡὰ 511Πξ {τὰ 5611 οἱ 
Π)δδ δ, ἸΟἸΠ00 σΡΆ Πα Ἰὰ ἀἸοΐὰ βιιηξ : 5664 (ππ|ἃ πηᾶχ]- 

1215 ΤΟ ΕΠ λ115 ΠΊΟ]6. ΘΟΡΡΟΥΡῚς ἃἀδρπη 1 : {16 

ΟΟΡΘ. 51 ὉὈΠῚΖιΙΔη] ἃ 51ΠΠ|Π18 ΠῚ ἃΠτι85. διιρονῇ- 

ΟἸΘ ΠῚ ΘΠδἴαΡΙΠ 7, 5ΦΟΡΟΠΙΙΠΊΘΙῸ ΘρΘΟΙθ ΠΣ γοίθυιπε 
ἸΠΒ.Π] ΑΛ πι. 266 α]4θ πὰ οθίθ, πἰροΐθ ἰὰπία, ΠῸΠ 

Οἶσθα ΓἸρὰ5. πϑήτιθ οἶγοα ᾿ἰογὰ ἀϊνουϑαηΐιν: 5ϑα 

ἴῃ 60 Π1Δ}] {ρα ΑἸ δπεϊοι γοοδίιν, ᾿π ΠΑ ]απί. 
ΤΑ] 501ΠῈ ΔΠΙΠΙΔΠΠἃ 5, (188 Δ ἐΘΙΓΌΓΘΗῚ βἔπρο- 

Βοπιοτα πα- ΓΘΙΏΠΙΘ. ΠΟΡῚ5. ᾿ποι ΘΠ π1Π}] οὐθαΐα ϑιπί. Αἱ οἱ 

Ῥ᾿ΒΟΙ ΟΠ} ΠΪ Π]Τη11Π} ΓΟΙΠΟΓ ΠῚ 50 1]Π]0θὲ ΠΙΆ ΧΙΠηἃ 

ΠΑΥ]ΡΙα, ΘΧΡΑ5515 γ6}15 ὑυϑηΐο βθοιπηἦο τιρηξία, 
ἴδοι]θ οἰβϑίθυβ. διι!θυὶβ ; ἴα τι πανὶμη ἀἰπ|{15511Π 6 

ἀδεηθαὶ ἹπηΠἸοΐαΠη, (1851 1π 'ρ50. ΠΙΔΡῚ Γϑ 665 

ς (ΟἹΡ». βεοιπηάμ5 χαταστελλέσθωσαν. ϑἰαἰτη 16 ΠῚ 

Μ5. παιδευόμιενα. 

ΓΊΝΟΠ Πα] Νῖ55. τὸν πολύτιμον μαργαρίτην. 

8. 810 Μβ8. βερίοπι. γ᾽ ὁϑθβ μέχρι νῦν ἀπ᾽ Φογαμίι ἴπ 
γα] ρα 15. 

Β ΟΟ]}. ῥυΐπηιιβ, Δ 4 παπἴο ἔβῖτι5, ἐξαγαγέτω τὰ ὕδα- 
τα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν, ρμγοαπμοαπί αψιι γαρεϊϊα απϊ-" 
πα). υὐνοηίζιιηγε. 

ΠΟΑΡΡΑΒΏΟΓΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ, 

.“ ’ -Ὸ-ἷὋ- 

μεύσει, ὅτι μοιχεία τίς ἐστι τὴς φύσεως ἣ τῆς 
“Κα δὰ ᾿ το , 5 " Ὁ τ 
ἐχιόνης χαὶ τῆς υυραίνης ἐπιπλοχή. Διδαχθύήτω- 

5» «: - ΣΙ , ΕῚ , , 
σαν οὖν οἷ᾽ τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιδουλεύοντ ες γάμοις, 

ποταπῷ εἰσιν ἑρπετῷ παραπλήσιοι. Εἷς μοι σχοπὸς, 

πανταχόθεν οἰχοδομεῖσθαι τὴν ᾿Εχχλὴησίαν. “ Κα- 
Ν ', } , ως ᾿ , λυ ἊΨ ,ὔ ταστελλέσθω τὰ πάθη τῶν ἀκολάστων, καὶ ἐγγείοις 

ἢ Ν 7 Ψ -" Ἂ 

ἢ) χαὶ θαλαττίοις ὑποδείγμασι παιδευόμενα. ᾿Ἴνταῦθά 
“ ΩΣ Ὁ Ψ' 

με στῆναι τοῦ λόγου ἥ τε τοῦ σύματος καταναγχάζει 
- , ᾿ Α - “ ὙΠ Ὁ ϑ' Ἁ }Ὶ » ἀσθένεια, χαὶ τὸ τῆς ὥρας ὀψέ ἐπεὶ πολλὰ ἔτι 

Σ εΥ - “ 7, » 
προσθεῖναι εἰχον τοῖς φιληχόοις θαύματος ἄξια 

περὶ έ 

αὐτῆς. Πῶς εἰς ἅλας τὸ ὕδωρ πήγνυται πῶς ὃ 
“ 

πολυτίμητος λίθος τὸ χουράλλιον χλόη μέν ἐστιν 

τ Ε] Ὁ Ἑ Ρ κ ͵ 

τῶν φυομένων ἐν τῇ θαλάσσῃ" περὶ θαλάσσης 

- 

ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἐπειδὰν δὲ εἰς τὸν ἀέρα ἐξενεχθῇ, 
, ’ .- 

πρὸς λίθου στεῤῥότητα μεταπήγνυται᾽ πόθεν τῷ 
Ἂ τ 4 εὐτελεστάτῳ ζώῳ τῷ ὀστρέῳ ᾿ τὸν βαρύτιμον μαρ- 

γαρίτην ἣ φύσις ἐνέθηχεν. Ἃ γὰρ ἐπιθυμοῦσι 
᾿ 7 -Ὁ . -“ ) Ἀ λ θησαυροὶ βασιλέων, ταῦτα περὶ αἰγιαλοὺς καὶ 

ΒΕ ἀχτὰς καὶ τραχείας πέτρας διέῤῥιπται, τοῖς ἐλύ- 
- »] ΚΣ ΕῚ “ μν ᾿ τ, 

τροῖς τῶν ὀστρέων ἐγχείμενα. Πόθεν τὸ χρυσοῦν 

ἔριον αἵ πίνναι τρέφουσιν, ὅπερ οὐδεὶς τῶν ἀνθο- 
, Ε "ἃ - » .2 "Δ ε ε ΄ 

ὄάφων ὅ μέχρι νῦν ἐμιμήσατο. Πόθεν αἱ χόχλοι 

τοῖς βασιλεῦσι τὰς ἁλουργίδας χαρίζονται, αἷ χαὶ 

τὰ ἄνθη τῶν λειμώνων τῇ εὐχροία παρέδραμον. 
Ἶι ᾿ , ᾿Εξαγαγέτω τὰ ὕδατα. Καὶ τί οὐ γέγονε τῶν 

5 , , αἱ - οὗ -ῸὉ -ὉὉ 3, ,ὔ -Ὁ 

ἀναγχαίων ; τί δὲ οὐχὶ τῶν πολυτελῶν ἐχαρίσθη τῷ 

ς ὑπηρεσίαν ἀνθρώπων᾽ τὰ δὲ, εἰς 
- Α 

θεωρίαν τοῦ περὶ τὴν χτίσιν θαύματος. Ἄλλα 
Ν 

[ω -ν ςι βίῳ; Τὰ μὲν 
Η ͵ 

τ» -Ὁ-Ὁ ΄ φούδερὰ, παιδαγωγοῦντα ἡμῶν τὸ ' ῥάθυμον. ᾿Εποίη- 
σεν ὃ Θεὸς τὰ χήτη τὰ μεγάλα. Οὐχ ἐπειδὴ χαρίδος 

ὶ νίδ εἰζονα. διὰ τοῦτο μεγάλα εἴρηται χαὶ μαινίδος μείζονα, διὰ τοῦτο μεγ ρηται, 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῖς μεγίστοις ὄρεσι τῷ ὄγχῳ τοῦ 

εἰ - 

᾿ σώματος παρισάζεται᾽ ἅ γε καὶ νήσων πολλάχις 
, ἣν 5 ΝΦι, -ὰ" ᾿ “ 

φαντασίαν παρέχεται, ἐπειδάν ποτε ἐπὶ τὴν ἄκραν 
Ε , πων ἘΚ ἐν - ΄Σ Τ - , 
ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος ἀνανήξηται. Ταῦτα μέντοι 

το Α - Α “Ὁ - Ὶ 

τηλικαῦτα ὄντα οὗ περὶ ἀχτὰς, οὐδὲ Ἁ αἰγιαλοὺς 
- Α ᾽ὔ 

διατρίδει, ἀλλὰ τὸ ᾿Ατλαντιχὸν λεγόμενον πέλαγος 
5» -» τ ᾿4».-" Α Ἕ 6. ιν λ -: 

ἐνοιχεῖ. Τοιαῦτα ἐστι τὰ πρὸς φόδον χαὶ ἔχπληξιν 
- 51:5 }2ν Π ΄ 

ἡμετέραν δημιουργηθέντα ζῶα. ᾿Εὰν δὲ ἀκούσης ὅτι 
“- , ἂν. ,ὕ 

τὰ μέγιστα τῶν πλοίων ἡπλωμένοις ἱστίοις ἐξ 
4 Ψ ᾿ χο τ ᾿ ᾿Ξ 5: 7» ἘΞ Ἐν ΘΝ 

οὐρίας φερόμενα τὸ μιχρότατον ἰχθύδιον ἣ ἐχενηΐς 
[τὰ ς ὧὐ ῳ“ [4 πῶα ΑΣΑΕΒΝ 8. τῇ "τς Κ᾿ 
οὕτω ῥαδίως ἵστησιν, ὥστε ἀκίνητον ἐπὶ πλεῖστον 

φυλάσσειν τὴν ναῦν ὥσπερ ἢ" χαταῤῥιζωθεῖσαν φ Ι θ 

ῖ Βαγϑι5 (010. ῥυίπηι5 ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν. 
ἃ (οάϊςε5 οοἴο οὐδὲ αἰγιαλούς. ἘΦ1Π σαπὶ (01. 56- 

οαπάο οὐδὲ περὶ αἰγιαλούς. ΠΡΙάοτα (ΟΡ. βοοιηάτι5 τῷ 

ἀτλαντικῷ λεγομένῳ πελάγει ἐνοιχεῖ. 

» γαγίαμπί πίοι 58 γεΐογοβ ἔπη σα] πιο ποΐδίϊ, ἔπι 

{γ}15 “οβουιρι ΠΡ]. Ἑδιιο Βα51]. εαπὶ Βο΄]. οἵ εἴτι 

4}11|5. πα] 5 ΝΙ55. φυλάσσειν ὥσπερ χαταῤῥιζωθὲν ἐν, 

Ἡρητϊοϊαπιις οάοχ οἱ 015]. βθοιηάιι5 τυλάσσειν τὴν 



ΙΝ ἨΕΧΑΕΈΜΕΒΟΝ ΒΟΜΠ. ΥΠ.. ΟΥ 

ἐν αὐτῷ τῷ πελάγει, ἄρ᾽ οὐχὶ καὶ ἐν τῷ μικρῷ 
τούτῳ τὴν αὐτὴν τῆς τοῦ χτίσαντος δυνάμεως 
λαμόάνεις ἀπόδειξιν ; “ Οὐ γὰρ μόνοι ξιφίαι, καὶ 

πρίονες, χαὶ χύνες, χαὶ φάλαιναι χαὶ ζύγαιναι, 

φοδερὰ, ἀλλὰ χαὶ τρυγόνος κέντρον τῆς θαλασσίας, 

χαὶ ταύτης γεχρᾶς, χαὶ λαγωὸς ὃ θαλάσσιος, 

οὐχ, ἧττόν ἐστι φούδερὰ, ταχεῖαν χαὶ ἀπαραίτητον 

τὴν φθορὰν ἐπιφέροντα. Οὕτω σε διὰ πάντων 

ἐγρηγορέναι ὃ χτίστης βούλεται, ἵν᾽ 

Θεὸν ἐλπίδι τὸς ἀπ᾿ αὐτῶν βλάδας ἀποδιδράσχης. 

" - - 

ἐν τῇ πρὸς 

32 " " ΄ - -- 

᾿Αλλὰ γὰρ ἀναδραμόντες ἐχ τῶν βυθῶν, ἐπὶ τὴν 
᾿Α ἀεὶ 
ἤπειρον χαταφύγωμεν. Καὶ γάρ πως ἄλλα ἐπ’ 
“' οὺ τω Ν 
ἄλλοις καταλαδόντα ἡμᾶς τῆς δημιουργίας τὰ θαύ- 

ματα, οἷόν τινα χύματα, ταῖς συνεχέσι χαὶ ἐπαλ- 
΄, - ε τὦο λήλοις ἐπιδροναἷς ὑπούρόχ'ον ἡμῶν τὸν ἧ λόγον 

ΕΝ ΦΌΑΌΣ ἷ Ἢ 2 Α , " 

ἤγαγε. Καίτοι θαυμάσαιμι ἂν, εἰ μὴ μείζοσι τοῖς 
3 δ -Ὁ 

χατ᾽ ἤπειρον παραδόξοις ἥ διάνοια ἡμῶν ἐντυ- 
τω ΄ “«ῳ Ζ Ἃ χοῦσα, πάλιν χατὰ τὸν ᾿Ιωνᾶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν 

,ὔ Ν 

δραπετεύσει. Ἴἕοιχε δέ μοι ὃ λόγος ἐμπεσὼν εἰς 
Ν ΄ “ ΕῚ ὦ - Ξ , τὰ μυρία θαύματα ἐπιλελῆσθαι τῆς συμμετρίας, 

᾿ ᾿ - 

χαὶ ταὐτὸν πεπονθέναι τοῖς ἐν πελάγει ναυτιλ- 
τῷ ἃ ᾿ λομένοις, οἱ πρὸς “ μηδὲν πεπηγὸς τὴν χίνησιν 

γ τὦ » τεχμα!ιρόμενοι, ἀγνοοῦσι πολλάκις ὅσον διέδραμον. 
[ ᾿ ᾿ “«- Ὁ 
Ὁ δὴ καὶ περὶ ἡμᾶς ἔοικε γεγενῆσθαι, τρέχοντος 
τ , “ἊΨ - , Χ τ τ ͵ 

τοῦ λόγου διὰ τῆς χτίσεως, μὴ λαύεῖν τοῦ πλή- 

θους τῶν εἰρημένων τὴν αἴσθησιν. Ἀλλ᾽ εἰ “καὶ 
,, ο - 

φιλήχοον τὸ σεμνὸν τοῦτο θέατρον, χαὶ γλυχεῖα 
, » -» : 

δούλων ἀχοαῖς δεσποτιχῶν θαυμάτων δίήγησις, 
ΤΩ Ἁ . 

ἐνταῦθα τὸν λόγον δρμίσαντες, μείνωμεν τὴν ἡμέραν 
Ων ᾿Ὶ - 7ὔ ΕῚ ᾽᾿ὉΝ 32 ᾿ μ 

πρὸς τὴν τῶν λειπομένων ἀπόδοσιν. ᾿Αναστάντες δὲ 
, τι .- 

πάντες εὐχαριστήσωμεν ὑπὲρ τῶν εἰρημένων, 
’ ᾿τῸὔὖοῪἪ - 

χαὶ αἰτήσωμεν τῶν ἴ λειπομένων τὴν πλήρωσιν. 
΄, “ ᾿ - - - 

Γένοιτο δὲ ὑμῖν χαὶ ἐν τῇ μεταλήψε: τῆς τροφῆς 
5 [᾿ ͵ὔ - 

ἐπιτραπέζια διηγήματα, ὅσα τε ἕωθεν ὑμῖν, χαὶ 
[} Ἅ, “- « - 
ὅσα χατὰ τὴν ἑσπέραν ἐπῆλθεν ὃ λόγος ᾿ χαὶ ταῖς 

Ἃ , τω 

περὶ τούτων ἐννοίαις ὑπὸ τοῦ ὕπνου χαταληφθέν- 

τες, τῆς πεθημερινῆς εὐφροσύνης χαὶ χαθεύδοντες 
: ἜΑΡΙ : 

ἀπολαύσοιτε, ἵνα ἐξῇ ὑμῖν λέγειν, ᾿Εγὼ χαθεύδω, 
8 χαὶ ἣ χαρδία μου ἀγρυπνεῖ, μελετῶσα νυχτὸς 

λ ΄ 3 ΩΝ , , τῷ ΩΣ οι ἃ 
χαὶ ἡμέρας ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ 

χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. μήν. 

ναῦν ὥσπερ χαταῤῥιζωθὲν, ἰδιμαπιαπι 51 14 δά σόσθ πηι 

ἰχθύδιον τοίετεπάιτπι δῖ, ΜΙ οίοοιιβ, όσα}. (1. 56- 

οαπάμπ5 οἱ Πρ. οοἴαγιιβ φυλάσσειν τὴν ναῦν ὥσπερ χα- 
ταῤῥιζωθεῖσαν : οἂϊ Ἰδοίίοπ! ἔανοπίὶ δὲ Απηθγόβῖιβ εἴ 

Ἐπίαιῖα5. ἸΝ οδέσα βάτο Ῥαν15. χαταῤῥωθεῖσαν. 

ς (οὔϊοοβ {αΐπ46 οὐ γὰρ μόνοι. ἘΔ οὐ μιόνον “γάρ. 

Μοχ οἄϊεῖο Βα511. οπὶ Νῖ5. Οοπηθεῖ. οἱ στα 4}1|5 πο-- 

γεπὶ ρτθῖον ΒΟΩ]. φοδεραί. ἘΔΊΠο ῬᾶτΙβ. φοδεραί. Ζγ- 

ΤΟΜ, Ι, 

ἐρβϑϑθῖ, ποΩπ6 οἔϊδμι. ἴῃ ᾿ς Θχῖστιο θ͵806 δαάθιῃ 
οὐθαΐουθ ροίθπεα ΠῚ 5ἰση  Πσαῖαν ἃ Οβίθπ1π|ν 9 
ΝΟΠ ΘΏΪΠ) 50111ΠῚ 5]Δ 11, 56 Γ85, Δ Π65, ῬΑ]δΠε 

οἱ ζυβθθης [Ὁ] ἀαηἦα δηξ : 564 δὲ δουθιιβ 
ῬΑϑΕΠδοοΒ ΠΠΔΓΙη86, 6] 5418 πηοΡ τι, δὲ ἰθρτιβ 
ΤΠΔΥΊΠτΙ5 ΠΟῚῚ ΠΊΪΠΤΙ5 511Π| ΤΠ 6 6 Π 41, ΟΠ ΘΟ] ΓΟ ΠῚ ζξ ἃν 

ἸπΘνἹ  Ὀ]Θ 416 ᾿πίθυϊπιπη αἰεγαπί. Τὰ ἴθ ΡῈ «Ἐ5Ἔ. 

ΟἸΠΠΪὰ Ὑ]ΡΊ] ΑΓ 6 σα] σΟΠ ΠΟ Γ., τι γοροϑιία ἴῃ Π 60 

506, ἀφδευ]πθηΐα ἃ} 1ρ515 ᾿πηροπάθπια ἄθο]1Π65. 

564 ΘΠ]Πὴ ἃ}0 1Π}15 σα ΓσΊ Πτι5 ΓΟ π]θδ ΐ65, δα ο0Π- 

Εἰποηΐθηι γθάθδηιιϑ. Νάιη ΟΡΙ ΠΟΙ τη] ρου] 11 

ΘΧ 8115 ΠΟΡῚ5 ΘσοαγΡ πη ἃ, νϑἰαξ φυϊάδτη Πιιοῖτι5. 
ΟΥΘΟΡΙ5 ΔΙ θυ ΠΙβπι6 ΘΧ οι ΡϑΙ ΟΠ 115. ΠΟΒΙΡΙ ΠῚ 51}0-- 

ΠΊΘΙΘΘΓΘ. 5ΘΓΠΊΟΠΘΠῚ. ΟἸιδιη Ζπιᾶπη 1 ΤΏ] Π] τις! π|6 
που δά ΓΔ ΙΟἢΪ, 51 ΠῚ Π5 ποϑίγα, Δα μη]ΓΡᾺ}1- 

Ἰίογα ἴῃ [6]ΠπιτῈ ποία, ΓΌΓΘ5 ἴῃ ΤηΔ 6 δὰ {0Π 

ΘΧΘΙΊΡΙ πὶ ποὸη δυζαρίαϊ. ὙἹΔΘίμ. διιῖθπη. ΤΩ ]Πὶ 

ΟΥΑΙΟ ἀοἸαρθα π᾿ ἱππιηθνα τηϊγδοια., τη ας »εεώίι 

ΟΠ] τὰ 6556, οἱ Ἰάθηι ρϑυρϑϑϑᾶ ἔιι1558. τιϑὰ ἢ] 411 ᾿ , «τε 
παγραπὶ ἴῃ Ρααρο,, {πὶ 6χ ΠῚΠ110 [ΘΡΙΏΪΠΟ ἤἴχο ᾿ς ὦν 

τηοΐιη ΠΟΙ] ΘΟ δ ηΐ65., 5ϑο ρ᾽τπ|ι5. (ππ Πίπιη} ἃ} 1515 

51: ἀδοιιγβϑιιπι ΒΡ. Ἰσπογαπί. Οποα 88π6 ΠΟΡῚ5 
δἴαπη νυν] ἀθίπιν ΔΟΟΙ 1556 : ΠΌ]ΡΡΘ 5ΘΡΙΠΟΠΘ ογΘδίιι- 

ΓΔ ΠῚ ῬΘΥΓΟΠΓΓΘΠΪΘ , ΘΟΓΕΠῚ {1:0 ΓοΪαΐα ϑηΐ οΟΡ ἃ πὶ 

ΠῸΠ ΡδιοΘρί πηι5. ὙΘγιπὶ ᾿ἰσθῦ ὙΘΠΘΡΆ 18. 1Ππ4 

τΠδαΐνγιιπ ΠΡΟ πἴου διιάϊαΐ, δὲ τ] δοπ] γι ΠΟΘ. ]-- 

Ἰππτὴ ΠΔΡΓΑΙΪΟ δἰῖ βϑυνοσι πῇ. ΔῈΡθτι5. Πποππάα : 

ἢΐο ἄμμο πη ΟΥΑΙΙΟΠΘΙῚ 5ἰϑίθπίθϑ, ἀἴθὴ δὰ δὰ {1188 
ἀδϑιιπὶ ἀΡβοΙγοπ ἃ. θχϑρθοΐθιηιιβ. ΟἸΏΠη65 1ΘῚ 
ΘΧϑσΘηΐθ 5. ΡΓῸ [15 {πὲ ΘΟΠΙΠΊΘΙΠΟΓἴὰ 58ηΐ; 

θΓΑΙΠἃ5. ἀΘΘΠ.5: οἵ αὖ Θὰ ΠΦ 5 ρο ϑιηΐ Θ0Π- 

ΡΙδαπΐα., Ῥοβία!θπητι5. {ΠΠ|ΠΠπᾶπ| ἀαΐθπὶ οἱ ἸΠΙΘΓ 
βι πη  Π405 ΟἸθ05 51π| γ ΟὈ]5 1ἴΠ τηθηϑ88 9 ἰοοο (0]]0- 

4ΕΠ, δὰ τι86 ἔπτη πηδίπ 1 Πᾶ ἔππ ν ϑρθυ ΠΠὰ ογὰ- 

τἶοπο οχρ!ϊοανὶ : ἀΠΠΔ ΠῚ ΘΕ]8 ΠῚ ΠΑΥῚΙΠῚ ΓΘΓΙΙΠῚ 60- 

ΘΙ ἈΠΟ ΠΙΡτι5 ΡΕῚ 5ΟΠ]Π11ΠῚ ΟΟΟΙΡ ΑΙ, [ΘΠ ἀπ πὰ 
γῈ] ἀουηθπίθθ ἐγ ΙΔΤΩΙΠΙ, τιΊ ΠἸΘΘΓΘ ΡΟΒ5 5 : 

Ερο «ογπιῖο, δἰ 601 πιθῖιπὶ υἱαίἰαξ, τἰϊροίθ (απί. 5. 2. 
4ποα ποοίθς ἀΐδαιιθ ἰθθθπὶ ῬΟΓΏΪΠΙ ΠΡ Ἰθ τ. 

οὐϊ ο]ουῖα δὲ ἸΠΊΡΘΥ]ΠΠ) ἵπ 5850. 8 Θ8ΘΟἸΠΟΓΊΙΠ. 

Ατηθη. 

δθθηᾶ δυο πὴ ῬΊ5οῖ5. δϑί, {861 πΟΠ 1111 ἐἰδεῖίαπι τὸ - 

οαπὶ. απο ρῥίβοοῃ γοοδΐ ΓΠτηλππτι5 ογοαπι. 
ἃ Β6σ. βεχίῃβ τὸν λόγον χατήγαγεν. 

ε (ΟἹ. βεοιπάι5 υνηδὲν μικρὸν πεπηγός. Ἀδδ. 566 - 

ἀτι5 μυδὲν ἐμπεπτγός. « 

ΓΆΒοΡ. βθχίτιβ λειπομένων τὴν δύλωσιν. 

5 516 τη ῖσ5. οάᾷας ἂς ΤΙ ΧΧ, Τλθοϑὲ ἁσίϊοι]ιιβ 

τη οα{15. 

-: 



οὃ Ἂ 5. ΒΑΘ ΟΠΒΑΒΕΙ͂ ΘΟΑΡΡΡΑΏΌΟΟΘ. ΛΙΟΘΗΙΕΡ. 

ΗΟΜΙΠΙᾺΑ ΥΠΙΕ. 

ε νοϊαιζίϑιις οἱ αηιιαϊϊοϊς. 

ι. Εἰ αἰαὶξ 1}2 δι : Ῥγοάιισαί ἔογτά ἀπίπιατι 

οἱυεπίθηι σία σθπῖι5, σιιααγιιρεάϊα, οἱ τορεϊἰώ 

δὲ ὑδοιϊάς Πιχία ρόπις. Εἰ βαοίιηι 651 510. γοηϊ 

Ριδοορίπηι ογάϊπο ργοοθάθηβ, δὲ ἴθυγὰ “ΠΟ 616 
ῬΡΟΡυΐτη δοοθρὶς οὐπαΐιμη. ΠΠ1Ὸ, ΦΡοκπιοατιῖ 

αηιι τοριλϊα αππιατιιηι υὐυφηίίιηι : πο, ΓΓΟ- 

Μαπιονοὶ εἰμοαί ἰοἸΤα ἀτιπταπι υἱυδπίοηι. ἸΝαιπ  τ14 Δ η1- 

τοβαϊαπίατ, γηαΐα οϑὲ [ΟΥγἃ 9 ΦαπηπΠὸ Ἰοσιιη πα θο πὶ ἐἰοϑ᾽ Ρ᾽ θη [65 

ΕΝ ον, Μαπιοβῶὶ, 4] ἴθρρὸ ᾿πἀππηξΐ ΔΠΙπηλπι ἢ ΝΟη 418 

σε τ στ Ργο ἥδ: ἃ 4ποά 1ἢ ᾿ρϑὰ δἰτιιηι οραΐ, 

ξυτις τῶν ῬΡΟΐΆΠ : 564 4π| ργοοορίιμπι ἀθά τ, δυϊατη γἱηὶ δὲ 
γινοιιῳνῶων [ἀου! το πλ ῬΓΟ τ ΘΠ] οἱ θη. ΝΘάιιθ ΘΗ] πη 

σα ἰιάϊν!ς ἴουραὰ,, (σογηιῖπθὶ ογϑαπι ἔεπὶ θὲ 

ζΐρτιιτ [ρει ἰ{οτιιηι, ΓΘατιτὰ «πιο 1π 56 ΓΘΟΟΠαΙ-- 

τὰ Πα οἰνα , ΡῥγοΐαΠ ; ΠΟΙτ6. Ρα] πὰ π|, ἃπὲ 

(ἈΘΓΟΙΜΠῚ 7). ἴα ΟἹ 5501.) ἴῃ 1πἃ (πὰρ ᾽ δ πὶ 51] 

πῖον ραν οσου]ταΐα, οχίγα ΒΡ νΠοἴθιη θάπιχὶ : 

56 ἀϊνιητι5 56. Π10, ΘΟ} {1|25 Ππιπὶ παΐτγα 6ϑβί. 

Ογπιϊτιοὶ οτα; πὸρ πο Ππᾶροὶ, οάδε : ςϑή 

4ποα ποη Πᾶθοῖ, δοχαῖναι, φπδπάοσιτδηι Π)οῖι5 
ΘΟ Πϊ δὲ ρυο ποθ ηα!] νἱπη οἱ ἰαν στιν, 516. ΘΕΆ η 
ητιηο, ᾿γοάποαις ἰοΥΤ (Ἰι ΠἸλ 11... ΠΟΤῚ ΘΠ (1126 

Ἰηθραΐ 1η ᾿ρϑ8ἃ : 5641 ΘΔ, {{π|28 6] Ρ6Ὶ ῬΓΟΘρ ἔτη 

ἃ Προ ἀαΐα θϑὶ. οι πη δ δι! ΠῚ ΟΡ Π0. ἴῃ ΘΟΠίΓἃ - 

γΠ1ΠῚ Οἷ5 οθάθι. ἘΠ ΘΠ]ΠῚ 51 ἀΠ] 8 πὶ ΡΟ πχ 1 ἴθγγα, 

56 1ρΡ58Π1 Δη1Πη)ὰ (ἰ65{Π{π|ίληὶ (ΘΡ Π τ. 564 110- 
ΥἜΠ} 4 θη ΘΧΒΘΟΡΆ 115 5θη θη ἃ 6Χ 56 ἴρ88 ρᾶ- 

ἴοῖ. Οἴιν ιιἴθ Π ἀ(τ|ὸ5 11|ι5585. 51Ππ| ΓΘ Ρ.] Πα Δπϊτηᾶ-- 

γΠΠῚ γἸν ΘΠ Π11Π} ῬΓΟ το ΘΓῸ., ἴθυτὰ ὙΘΙῸ ΔΗΪΠΊΔ ΠῚ 
νἰνθηΐοπι" ΑΥΟΙγαμλτ" παῖδ! ΠΠπὶ αι ϊάθηι παίι-- 

ῬΑ ὙἹ 61 νὴ «ποἀαιη πο ΠΟΙ ΘΟ ΠΟΥ 5 

ῬΆΡΠΟΙΡΘΠΙ 6556, ΡΙΟρΡίθροα {ποἃ τη ἃ] τι80 οΥα551- 
τπάϊπὸ ἀδϑιηῖ. Νὰ οἱ 115 ᾿πϑϑὲ δὐμ ἔιι5 σαν 5. 

ΠΟ βαιι6. νἱβιι5., πΐροΐθ ΡῈ ἀήταηὶ ΘΟΡ ΠΟ 1 - 
ῬΟΊΠατο αὐΐ 115: ΠΘῸ 118 65: 1ῃ 1115. ΠΙΘΠΊΟΥ ἃ, ΠΘΉτ6 πηδρὶ- 

τὰ ἀοπαπτ Π 2110, ΠΟΙΗ͂Ι ὉΠ} 1πι5 ΘΟ Πϑιιθειι[π|5 σοσ πο. Οα- 
ΡΙΟΡΙΟΥ 4851 ἀροϊαγαΐῖ 56} 110, ν]ϊα ἢ ΘΑΓΠΑΪΘΠῚ 

ἃ (ΟἹΡ. ρυϊπηιβ ἤπποὸ ΡῬγοογε ἘΠΕ] απ, πε ῖ 

καὶ θηρίων ὁμιλία, ὀγδόη. Ῥδσ. οοἴανιβ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν 
γένεσιν ὁμιλία, η΄. (0151. ῬΥΙπητι5 ὁμιλία, ε΄. 

»  οάϊοο5 ἅΠ4ποὺ βλαστησάτω ἡ γῆ βοτ. ἴὐπιι5 Πιο. 

οὔτε γὰρ ὅτε ἤχουσε βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην. 

“ ἘΔΠΠ1ὸ Βα511. οαχτῃ αἰ {αον Ν55. φύσις ἐστὶ τῶν γι- 

νομένων. ἘΠτΕ]ο Ῥαν]5. γενομένων. ΤΡΙἄοτ (οἸο65. ποθὴ 

Ῥατοὶ βλαστησάτω ἡ γῆ, οὐχ. ΑἹ 6411 οἴη Βορ5. φαϊηῖο 

ἃ ΟΜΊΙΛΙΑ η΄. 

Περὶ πτηνῶν χαὶ ἐνύδρων. 

δ ἣν ᾿ “Ὑ. , δ᾿ τ ᾿ -Ὡ 
Καὶ εἰπεν ὃ Θεὸς, ἐξὰγαγέτω ἣ γῇ ψυχὴν ζῶσαν 

Ὦ, ς ,ὔ 

χατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ χαὶ θηρία χατὰ 
΄ ΣΝ ἍΜ “ ΝΕ ᾿ , 

γένος. Καὶ ἐγένετο οὕτως. Ἢλθε τὸ πρόσταγμα 
ὁδῷ βαδίζον, καὶ ἀπέλαδε χαὶ ἣ γὴἣ τὸν ἴδιον 
κόσμον. ᾿Ἐχεῖ, ᾿Εξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν 
ζωσῶν᾽ ὧδε, ᾿Εξαγαγέτω ἣ γῇ ψυχὴν ζῶσαν. 

Ἔμψυχος ἄρα ἣ γῆ ; καὶ χώραν ἔχουσιν οἵ ματαιό- 
Γ " ΧΑ 2 , τω -ψ 2 

φρονες Μανιχαῖοι, ψυχὴν ἐντιθέντες τῇ γῇ ; Οὐχ 

ἐπειδὴ εἶπεν, ᾿Εξαγαγέτω,, τὸ ἐναποκείμενον αὐτῇ 
ὙΨΨ .. - ᾽ ΟΡ Ὶ Ν , ᾿ ὃ προήνεγχεν, ἀλλ᾽ ὃ δοὺς τὸ πρόσταγμα, καὶ τὴν 

τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτῇ δύναμιν ἐχαρίσατο. Οὔτε γὰρ 

ὅτε ἤχουσεν ἣ γῆ, " Βλαστησάτω βοτάνην χόρτου 

χαὶ ξύλον χάρπιμον, χεχρυμμένον ἔχουσα τὸν 
»-» “λον ΒΕ Ἂν οἱ ᾿ 5ὍἋΧ Χ , Δ ᾿ ὃ τ 

χόρτον ἐξήνεγχεν ᾿ οὐδὲ τὸν φοίνικα, ἢ τὴν δρῦν. 
ἢ τὴν χυπάρισσὸν κάτω που ἐν ταῖς λαγόσιν ἑαυτῆς 

ἀποχεχρυμμένα ἀνῆχε πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ᾿" 
ἀλλ᾽ ὃ θεῖος λόγος “ φύσις ἐστὶ τῶν γινομένων. 

[ἡ - ο ΄, 

Βλαστησάτω ἣ γῆ οὐχ ὅπερ ἔχει προδαλλέτω, 

ἀλλ᾽ ὃ μὴ ἔχει χτησάσθω, Θεοῦ δωρουμένου 
δι ,ὔ τ ΕΥ͂ἕ [ Ἁ -᾿» ΕῚ ἜΣ Ὰ 

τῆς" ἐνεργείας τὴν δύναμιν. Οὕτω χαὶ νῦν, ᾿Κζαγα- 

γέτω ἢ γὴ ψυχὴν, οὐ τὴν ἐναποχειμένην, ἀλλὰ 
τὴν δεδομένην αὐτῇ παρὰ τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς 

ἐπιταγῆς. "Ἔπειτα χαὶ εἰς τὸ ἐναντίον αὐτοῖς ὃ 

λόγος περιτραπήσεται. Εἰ γὰρ ἐξήνεγκεν ἢ γῆ τὴν 

ψυχὴν ; ἐρήμην ἑαυτὴν κατέλιπε τῆς ψυχῆς. Ἀλλ’ 
3 ᾿ ᾿Ὶ δ Ἂ λ ΗΝ τὶ , [4 " ,ὔ 

ἐχείνων μὲν τὸ βδελυχτὸν αὐτόθεν γνώριμον. Διὰ τί 

μέντοι τὰ μὲν ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν ἐξαγα- 

γεῖν προσετάχθη, ἣ δὲ γῇ ψυχὴν ζῶσαν; Λογιζόμεθα 

τοίνυν, ὅτι τῶν μὲν νηχτῶν ἥ φύσις ἀτελεστέρας 

πὼς δοχεῖ ζωῆς μετέχειν, διὰ τὸ ἐν τῇ παχύτητι 

τοῦ ὕδατος διαιτᾶσθαι. ΚΚαὶ γὰρ ἀκοὴ παρ᾽ ἐχείνοις 

βαρεῖα, καὶ δρῶσιν ἀμόλὺ διὰ τοῦ ὕδατος βλέπον.- 

τες, χαὶ οὔτε τις μνήμη παρ᾽ ἐχείνοις, οὔτε 
φαντασία, οὔτε τοῦ συνήθους ἐπίγνωσις. Διὰ 

τοῦτο οἱονεὶ ἐνδείκνυται ὃ λόγος, ὅτι ἣ σαρχικὴ 
ζωὴ τοῖς ἐνύδροις χαθηγεῖται τῶν ψυχικῶν χινη- 

μάτων " ἐπὶ δὲ τῶν χέρσαίων, “ ὡς τελειοτέρας 

βλαστησάτω, οὐχ. 
ἀ (91. Ῥυΐπιιβ τὴν ψυχὴν ζῶσαν. ΤΡΙάογα ἰάει Οο- 

ἄοχ οι 65. βοχίο οὐ τὴν ἀποχειμιένην, ἀλλὰ τὴν διδο- 
μένην. 

ὁ Βορσ. Ῥυϊπατις ὡς τελεωτέρας. ΑΙΙᾳπαπίο ρΡοβὲ ἔτοϑ 

Μ55. αἱ μνῆμαι. ΤΠοοβῦ ἀν οα] 5 πὶ ΘΟ 115 οἱ ἴπ 4}115 ἀ]- 

Βιυιάαιη Ν55. 

ποη!ᾷ 
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ϑδ αν δ... ων τω πον ΣΝ ᾿ ἜΝ , Ξ ὟΝ αὐτῶν οὔσης τὴς ζωῆς, ἣ ψυχὴ τὴν ἡγεμονίαν ἐπι 

3 ἃ Αἵ ὰ ἰσθή ἃλλ τέτραπται πᾶσαν, Αἵ τε γὰρ αἰσθήσεις μᾶλλον 

τετράνωνται " χαὶ ὀξεῖαι μὲν τῶν παρόντων αἱ 
“ “ἶ » δ » ΔΛ -- [ΩΣ λθό 

ἀντιλήψεις: ἀχριδεῖς δὲ μνῆμαι τῶν παρελθόντων 
πὰ - ΗΠ - 

παρὰ τοῖς πλείστοις τῶν τετραπόδων. Διὰ τοῦτο, 
« Ὑ 5 Ἁ ᾿Ὶ Ὁ 5 ἾΝ Τὰ 5 ,ὔ θ᾽ ὡς ἔοιχεν, ἐπὶ μὲν τῶν ἐνύδρων σώματα ἐχτίσθη 

᾿ ἐψυχωμένα (ἑρπετὰ γὰρ ψυχῶν ζωσῶν ἐχ τῶν 
΄ - , δὴ 

ὑδάτων παρήχθη), ἐπὶ δὲ τῶν χερσαίων ψυχὴ 

σώματα οἰχονομοῦσα προσετάχθη γενέσθαι, ὡς 

πλέον τι τῆς ζωτιχῇς δυνάμεως τῶν ἐπὶ γῆς 
’, Ὑ λῚ Ἁ Ἂν 

διαιτωμένων μετειληφότων. Ἄλογα μὲν γὰρ, χαὶ 
- Ἅ - τ τω ,ὔ 

τὰ χερσαῖχ᾽ ἀλλ᾽ ὅμιως ἕχαστον τῇ ἐχ ὅ τῆς φύσεως 

φωνῇ πολλὰ τῶν χατὰ ψυχὴν παθημάτων διαση- 
σ΄ λ ΑἹ 

μαίνει. Καὶ γὰρ καὶ χαρὰν χαὶ λύπην, καὶ τὴν 
ΩΣ -Ὁ λ 

τοὺ συνήθους ἐπίγνωσιν, χαὶ τροφῆς ἔνδειαν , χαὶ 

χωρισμὸν τῶν συννόμων, χαὶ μυρία πάθη τῷ 
φθόγγῳ παραδηλοῖ. Τὰ δὲ ἔνυδρα οὐ μόνον ἄφωνα, 7 
ἀλλὰ καὶ ἀνήμερα, καὶ ἀδίδαχτα, καὶ πρὸς πᾶσαν 

βίου χοινωνίαν ἀνθρώποις ἀμεταχείριστα. ἔγνω 
βοῦς τὸν χτησάμενον χαὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ 

χυρίου αὐτοῦ" ἰχθὺς δὲ οὐχ ἂν ἐπιγνοίη τὸν 

τρέφοντα. Οἷδε τὴν συνήθη φωνὴν ὃ ὄνος. Οἶδεν 

δὲὸν ἣν πολλάχις ἐδάδισε- χαί που χαὶ δδιηγὸς 

ἐνίοτε ἀποσφαλέντι γίνεται τῷ ἀνθρώπῳ. Τὸ δὲ 

ὀξυήχοον τοῦ ζώου οὐδὲ ἄλλο τι ἔχειν λέγεται τῶν 

χερσαίων. Τὸ δὲ τῶν καμήλων μνησίχαχον, χαὶ 

βαρύμηνι, καὶ διαρχὲς πρὸς ὀργὴν, τί ἄν μιμή- 

σασθαι τῶν θαλαττίων δύναιτο ; Πάλαι ποτὲ πλη- 
γεῖσα κάμηλος, μαχρῷ χρόνῳ ταμιευσαμένη τὴν 

μῆνιν, ἐπειδὰν εὐκαιρίας λάδηται, τὸ καχὸν ἀντι- 

δίδωσιν. ᾿Αχούσατε,;, οἱ βαρύθυμοι, οἱ τὴν μνησιχα- 

χίαν ὡς ἀρετὴν ἐπιτηζεύοντες, τίνι ἐστὲ ἐμφερεῖς, 

ὅταν τὴν κατὰ τοῦ πλησίον λύπην, ὥσπερ τινὰ 

σπινθῆρα χεχρυμμένον ἐν σποδιᾷ, μέχρι τοσούτου 
φυλάσσετε, ἕως ἂν ὕλης λαθδόμενοι, οἷον φλόγα 
τινὰ τὸν θυμὸν ἀναχαύσητε. 

᾿Εξαγαγέτω ἣ γἢ ψυχὴν ζῶσαν. Διὰ τί ἢ γὴ 
ψυχὴν ζῶσαν ἐξάγει; Ἵνα μάθης διαφορὰν ψυχῆς 

χτήνους χαὶ ψυχὴς ἀνθρώπου. Μικρὸν ὕστερον 

γνώσῃ, πῶς ἣ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου συνέστη - νῦν 

δὲ ἄχουε περὶ τῆς τῶν ἀλόγων ψυχῆς. ᾿Επειδὴ κατὰ 

τὸ γεγραμμένον, παντὸς ἢ ζώου ἣ ψυχὴ τὸ αἷμα 

᾿ (οάϊοο5 φαδύπου ἐμψυχώμενα. (01}». ρεΐπιιιβ. ἐμ.- 
ψυχόμενα. ἘΔ οὐπὶ Βορ. «αϊηΐο ἐψυχωμένα. Μοχ 
(91}. ῥσίγηιιβ ζωσῶν ἀπὸ τῶν. 

ξ δῖος Μ9.. ΡΙονί4πα οπληο5. ἘΜ ἐκ φύσεος. 

»» 

ΔΏΙ ἢ} 115. ΠΊΟΓΠ] 115. Ῥ ΈΘ6556 1π ΔΠ]ΙΔΙΠΙιι5: ἴῃ 
[θυ ϑΡΙ τ15. ὙΘΓῸ, τ! οῖθ γα ΡΘΕ ΘΟ ΟΡ Ργ8- 

Ὕ1π|5.. ΡΥ Ἰ ΠΟΙ αἴ η. ΟΠ ΘΙ ΔΠΙΠη88 ἰθ[δυυ!. ΝᾺ κι, τ ν 

δὲ ῬΙουάψαθ ψυιδάγιροἄα 56 Πβῖθτι5. ρουβρίοδοίουῖ- ᾿,..,: 
15 ττιιπ αι", ΘΕ ΓῈ5 ΡΥ ΒΘ ηἴ65. ΔΟΙΠΕἾτ|5 ΡΟΡΟΙρ πιη:, 

ῬΓΟΘΙ ΘΓ ΟΡ ΠῚ Ζτ|6 ἃΟΟιΓαΐθ ΓΘ ΠἸΒοτι ἢ ἔπ". Οτιατη- 

ΟΡΥΘΠῚ ἴῃ ΔΠ]ΙΔΙΠι5 «πάθη, τι νιάδίιιν, 

ΔηΪη]α ἴα ΘΟΡΡΟΥὰ δηΐ ογθαΐα (ὙΘΡΈ]Π]ὰ ΠΔΠΊτ16 

ὙΙν ΘΠ ΕΠ} ΔΠΙ ΠΥ ΘΧ Δ1π||5 ΡΓοάπιοία 51}, 

ἴῃ [θυ γ θτ15. ἁτιΐθι ἉΠΙη]ὰ (1188 ΘΟΥ̓ΡΟΓᾺ δτι- 
βδυπαγοῖ ΘΘΠΟΓΑΙΡῚ 7α55ἃ εϑ1: [ἈΠ] 18} Θἃ {{1π|ὲ0 

ΒΈΡΟΡ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ Εἰ ΘυβΔ ἐπ) ΔΙ ΔΙΊ] 15 (6 

ψ]}1 [ἀου]ταΐθ ῬΑΡοΙραπί. Τογγθϑίσα «αϊἄθιη 

5Πη} {πό6{116 ΛΑ ΠΟ Π15 ΘΧ ρου ἃ : 566 ἐὩ ΘΠ τι ΠιιΠ}-- 
«ποάφαθ ΡῸΡ παῖδ γΟΟΘηῚ τη} 8. ΔΗ] 186. δ[ς- 

[δοῦοποϑ ᾿πάϊοαξ. ΝᾺπΠι οἱ σαπα ππΠ|., δὲ ἐγ 5 ΕΠ 181, 

οἵ σΟΠϑιθίπ 115 ἈΡ ΟΠ ΘΠ, οἵ ΔΘ ΗΠ ἴπο- 

ὈἰΔ ΠῚ, οἵ ΘΟΡΊΠῊ (188 51π|1|} ῬΑ ΒΟΘ Δ ἴα 5Θρανὰ-- 

ΕἸΟΠΘΙΠῚ., δὲ ᾿ΠΠΙΠΉΘΙΓ 5. ἃἰΓΘοῖ0Π 65 ΖπΟἀ81 50Π0 
Ραϊοίαοσιιη!. Αι το ν 61 Ὸ ΠΟῚ 5011ΠῚ γιὰ ϑιιηΐ, 

564 δΕ]Δπ 1Π]Π] Πϑιιδία.. δὲ ᾿Π 4060 1118 δὲ δα ΟΠ ΠΟΘΙ 

γΙΐδο Βοοϊοίαϊθμη ΠΟΙ ΠΙΡθτ1ι5 ᾿π γ δ οῖα Ὀ1}1ἃ. (οστιο-. Εταϊ. 6.3. 

νὶξ ὕοῸ5 ροββθϑβοῦθν, διπιπι, δὲ αϑίτιι5 ῥ᾽ 656ρ6 "ὁ 

“οπιϊτιϊ 5ι : 5015 ἀιι 6 η ΘΟ 16. 51Π|Π} Δ] ΟΥΘΙῚ 

ΔΘΤΟΒΟΘΙΡΘ ροία. ΝΟΥ [ἈΠ] ΓΘ δἰ σοπϑιιθίδη 

ὙΟΘΘΠῚ Ἀ51Πτ5 : ἰἴ6  {πο4 5: Ρἴτι5. δ] ] αν], οο-- 

σπου ; 0 ΨΘΙῸ ΠΟΠΠΙΠΠτΔ ΠῚ ἄπιχ ἢ  ΠΟΙΏΪΠΙ 
ΑΡΘΡΡ ΠΕ]. ΑἸ ά!θ Πα] αὐιτθτη 51} 1146} {πιὰ πος 

ΔΠΙΠΊΑ] ΓΘ ΠππΠΔ δϑῖ.. πὸ ἘΠ} «π] 6 ἁἰ πιὰ 

[ουΓ ϑίγο ΠΡΟ 6 ἀἸοιπι’. (δοῖθγ μη {πο πᾶ] 6Χ 
ΤΏΔΡ] 5. Πποαξ ἴῃ ΘἈΠΊΘΙ15. ΠΠ]ΓᾺ11 [Π]ΠΠΓΙΔΓΙΠΠῚ 
ΤΠΠΘΠΠΟΥ ΔΤ, ΓΔ ΠῚ ΘΊΔΥΘΠῚ 5 ᾿ΓΔΟΙΠ 128 ἐθηδο ἴα-- 

ἴθ ἢ (Δ ΠΊ6]115. ΡΥ 146 ΠῚ} ῬΘΓΟΙΙ55115.. ᾿νὰ ΡΘΡαΠι 
γϑοοπ Πα, ΠῚ ΟΟΟΔΒΙ ΟΠ ΠῚ Πδοῖίτι5 [ΠΘΡῚ, ΠΊΔ]11ΠῚ 

γϑ αι. ΑἸ "6 νο5. 411 σΥΑΥἹΟΥ 1ΡΑΒΟΙΠΏΙΠῚ , 41] 
1Π] Υ ΔΓ ΠῚ ΤΟΙ ΟΥΔ Ψ ΘΙ ψΠΡΓαΐθ ΘΟ] 15. 
ΟἿ] 51{|5. ΔἀϑΠ 1165. ΟἸΙΠ] ΔΠΙΠΪ [π᾿ ΡΥΟΧΙΠΉΙ) 

ΞΟ ἸΓΠἸΠΘ ΠῚ, σθῖι 501 Π 18 πὰ (Δ 481 1Π ΟἸΠΟΡῈ 
ΟσουΠ εἴδη, ἰατη άπ 56 ν 4115.) ἀοηθο πγαίουῖα ἃΓ- 

Τορία, ἰγᾶτη ἰΐθυιηῦ νος ἢδιητηδῃὶ Δ] πὶ 

ΔΟσΘΠ δ 15. 

“. γοάιιοαίὶ ἰεγγα απίπιατη οἱνοτιῖδτα. Οἷν 

ΡτΓΟάποῖς ἔθυτα ἀηϊτηᾶπη νἰγεηίθῃῃ ἢ {ΠῚ 4014 ᾿Π’ΟΓ ας πα Ν 

ΔΟΪπΙΔ ΠῚ ῬΘοιμ 415 δὲ ᾿πίου' ΔΏΪΠΊΔΠῚ ΠΟΙΏΪΠΪ5 1ΠΈΘΙ"- Γοταὶ απίινα 

511, ἀἰβοαβ. Οὐομηοο ΠΟΙΆ Π15. ἈΠΙΠηὰ [ΟΡ Πηδἐᾶ 511, ἔχων δ 

Ρᾶν]ο ροϑὲ 56165 : ΠῚΠΟ ὙΕῸ ἄἀδ ὈγΡαΓΟΥΙΙ ΠῚ ΔΗ Πηὰ εἰάϊς. 

ἀπά ϊ. απ {αχία 14 «ποα 5οΥἸ]ρΡίπιΠι 658, ΔΠΙΠ8 15 ἀδέης 17: 

χἠ « 

4 Ὅιο Μί55. ὕλην λαθόμιενοι, ἘΦ οαπὶ 8115 Ν85. ὕλης 

λαβόμενοι. 
. ν ἊΨ ε ᾿ Ε -,,“,Σ 

5 601}. ῥυίπιιιβ ζώου τὸ αἷμα, ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐστιν. 



1)6 νοϊας:ὶ- 

"5. 

100 5. ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΆΕΙΣ ΘΟΑΡΡΛΑΏΟΟΘΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ΘΕ] 5116 ἈΠΙ πὰ 58 ΠΡ .155 ἔθ 51115 510) 58 ΠΡ 5 Δι 6 ΠῚ 
ΘΟΠΟΡΘΙΙ5 5016 Ὁ 1Π ΠΑΡ ΠΟΠῚ {γα Π5ΠΉΠΔΤῚ 5 σᾶΓῸ γ6- 

γῸ σοΡ τ ἴα 1η ἰθΡΓΔΠῚ ΓΘΘΟΪν ἃ : {06 46 ΠΊΘΡΙ ΓΟ 
δϑὲ «πὰ Γουγοππιη ἀηΐπηα ὈΡαονι. Τγοάιιοαϊ 

ἰσῖτπαν ἔθ ἀπίπάην υἱνοπίοπι. ΑΠίμηδ ψ]46 

ΔΓ ΠΙ ΓΑ ΘΠ]. ΟἸ1 ΠῚ ΘΔ ΘΊΪΠΘ., ΘΔ Π ΘΙ ΠΪ5 ΟΠ ΘΔΓΠΘ 

ΟΡ Ϊ5 ΟΠ [6 }Ππ|06 : Θὲ ΤΊ] 5115 ΟΥΪΠ6 ΠΥ ΘΙ50 ΡῸΓ 

ΘΔ 6 ΓΟσΊΘθΡῈ ἃ ἴθυγαὰ δ συ ΠΘΠῚ 5, ἃ οὰγπὸ δά 

5Δ ΠΘΊΠ]ΠΠΘΠ], ἃ 58 ΠΟ ΈΪΠ6 Δ ΔΠΪ ΔΗ ; Θ᾽ ῬΘΟΟΓΕΠῚ 

ἉἈΠΙΠΊΔΤ ἔδυ ΓΔ ΠῚ 6586. ΘΟΠΊΡΟΙ65. αν ΘΧ δ ΕΓ Π165 

ΔΠΙ ΠΙᾺ ΠῚ 6556 ΘΟΡῬΟΥΙ5 ᾿ρβουῖιηιὶ ΘΟΠ5ΠΓπτοπ ν- 

[5 ΠΟΡΘΠῚ 5. ἅπ|| ᾿ρ58 Π) ροϑὲ αν Πἶ5. (550 {0 Π6 1} 

ΘΙ ΠΘΡΘ. ΑΥΡΌΘΔΠΓ ΠῚ ΡΠ] ΟΘΟΡΠοστ {Ἐπ 6 

ἀθΠΡατηθηΐα,, {105 ΠῸΠ ριι6ε ϑιιὰ5 ᾿ρϑουῖιη ἃ ηΪ-- 

85, ΘΓ ΘΑ ΠΙΙΠῚ 5, 6 π5616Π} Π61 56 5ρθοῖοὶ 6556 δἰα- 

ἴπΠ6 6.59. ΟἸ1ΠἸ 56 'ρ505 ΔΙ πιὰ πο δὲ πη ]Π16 65. οἱ 

[υυοο5. δὲ ρίϑοθς  πΓθῸ5. [{ἰ556 ἀοοθαηΐ. ἘΦ 

ΘΙ 6 ΠῚ ἃ π᾿ τ τι [Ὡουϊηΐ ρίϑοθθ., 58 Π6 ΠΟἢ 

ΑἸΧΘΡΙηῚ : 564 Θ05., ἀττη Πδρο 5ουθογθηΐ, γϑι]οηἶβ 

ΠΑ ]5. [πΠ|556 ΘΧρϑυΐθ5. “Δ ΠῚ} Ρΐδοθθ γ6] οοπβίδη- 

{1551Π16 [ΠΡ ηανΐηι. Ῥγοάμοαὶ ἰογτα απίπιαιη οἱἷ- 

νϑγίοια. ΔΙΠΡΔ Πα} [Ὁ 5515. ΠΉΜΠΕ,. ΟἿ 5ΟΓΠΊΟΠΘ 

αἴας. σαργοηΐο., [ΘΠ ΡΟ. ΠῸΠ ΠΊΟΩΪΟΟ οοπι1- 

ΘΙΘΥἾΠῚ : 5664] 5 Ἰοβίουθϑ ἃ ἔο 65 5116 ΠῈ}]} σδιι- 

58 Π} ἸΏ] ΠΠΠΠ6 Ἰσποραπί. ΟἸοιηοάο ΘΠ ΠῚ ὃ αι 501- 

Πέθε Ῥ δ πχαίτιοϑ μευ] τι5. 0 Πα 15 ΠῚ δα 56 0505 

ΠΟΙ ΘΡθυηΐ., δὲ θὰ 46 [πϑυαηΐ ΡΙ ΘΙ 1558 . 

1} ΘΠ 6 ΤΟΥ σαν ἢ. ΝΑῚ ᾿ἰπἴοσγἃ ΟΡΘΑΓΠ1 89 

5ΡΘΟΙ65., Θ 116 ΠΟῚ ὨἸΪΠ]ΠΊἃ 5, ΠΟ5 ῬΡΘΘΓΘΡΙ, αἴ τι 
ἴδγε ογαῖο ποβίγα ἰρϑᾷ πη ΟΠΊΠΪΠΟ ᾿ποΧ μ]οΓ ἴα 
γΘΙφαῖ!. Ῥηοάιισαπε θηΐμὰ ἀφί τορίϊϊα ἀπίπια- 
Ταιηι ἱν τίει ἡμαία σϑηῖις,, εἰ υοἱαιϊα τοΐατι- 
ἔα 5106 7 ἰθγτ πὶ δθοιπαμιη, ΠΡπιαπιοπίιτη, εοοἰϊ. 
1)6 πδιδ ]ιι5., “ιια Πέτιη} ΡΘΙ [δι ριι5. γθϑρονε- 
ΠῸΠ ἰἰοιξ, ἀἸβϑου μι : ΠοήΪ6 δα ἰθγγθϑίν ΠῚ 
ΘΧΔΠΊΘΠ ἰγραΠΒΙ ὙΠ Π}115. Ὑ ΟΪΔΠ]6. ἴῃ πηράϊα ΠαΡΓὰ- 
ΕΠΟΠΘ ΠΟ5 Θ[ιρῖς. ΝΘοθθ56 δϑὲ [ἔπι ἰπϑίαν ὍΠ|1- 
Ὑ]ΟΒΟΡ ΠῚ Ὑ]ΔΓΟΙ ΠῚ] 5 {1|| ΟἸΠΠῚ ΓΘΠῚ ΠΟ Όπ|ι5. ΠΟ - 
ΠΊΘΠΕ ΤΟΙ ππϑυϊηἙ., ΘΕ η51 Πλα] τι σΟΠ δ θυ εἶ 
1{ΠΠ 6.5.5. ΓΟ 1 ΠῚ ΘΟΕ 6 ΠῚ ΤΟΥ ΡΠ, ἀἰσπδηι ἠ6-- 
5141 διὰ βοσ ΠΑ ΠῚ, [Δ ΠΟΡΘΠῚ {ΠΠΠῸ 15. ἀἰίπι6 πη016-- 
518} ῬΘΡΓΌΓΘΠ 65. : 516 τΠ| πὸ δὲ ΠΟθ5 Ἰἀθ πὴ ἴ{οῪ 
γΘΙο θη πιπη εϑί. ΝΘ 116 ΘΠ πὴ ἈΒρΟΡ ΠΑΡ] εδὲ φαοά 
ΓΘ]ΙοἴΠ 6ϑὲ : 564. [οῦὰ οχ δη μη] 15. Οὐδ 5 
ῬᾶΓΒ5 6556 νἹάδίιν. Τυῖδ 5: υ] 61 5ιιπὶ ἃ Πἰ Π. Δ Πτ1 

ς (]}. βδεοιιηῆιις εἰ δὲ σάρξ. διαίπη 61 νεχρά τίς 
ἐστιν, 65 αἰϊφεϊεὶ πιογξιαιι. ἽΝ Ο ΔΠ1ἴον 16 ρῖθϑα υἱθίιν 
Εὶ ̓5 ΓΑ }}1π|5, {αἱ 51. νογίαϊ : ἤΖογίιο ΕΡ50 ἐανίαα ε5ΐ 
ἀπεῖπε ἡιπιθτείογισι. Αἰΐατηθι (οᾶοχ (ἰοπιθοῦ. οἰιπὶ 
41}115 οεἴο Νῖβ5. μαβοΐ γερά τις, δεῖ ψιίάίαπι {67}6-- 
πιῖιπε. (δυιάτη Ἰδοι]οπο πὰ ρά]0 ρμοβὲ ςοπῆγπηαΐ ΒασΙΠΠτις 

Γ » 

Ε 

"} τῶ 

αὐτοῦ ἐστιν᾽ αἷμα δὲ παγὲν εἰς σάρχα πέφυχε 
εταδάλλειν᾽ ἣ “ δὲ σὰρξ φθαρεῖσα εἰς γῆν ἀνα- 

λύεται: γεηρά τίς ἐστιν εἰκότως ἣ Ψυχὴ τῶν 

χτηνῶν. ᾿Εξαγαγέτω οὖν ἣ γῇ ψυχὴν ζῶσαν. 

Ὅρα τὴν ἀχολουθίαν ψυχῆς πρὸς αἷμα, αἵματος 

πρὸς σάρχα, σαρχὸς πρὸς τὴν γῆν καὶ πάλιν 

ἀναλύσας διὰ τῶν αὐτῶν ἀναπόδισον ἀπὸ γῆς εἰς 

σάρχα, ἀπὸ σαρχὸς εἰς αἷμα, ἀπὸ αἵματος εἰς 
ψυχήν καὶ εὑρήσεις ὅτ' γἢ ἐστι τῶν χτηνῶν ἣ 

ψυχή. Μὴ νόμιζε πρεσθυτέραν εἶναι τῆς τοῦ σώμα-- 

τος αὐτῶν ὑποστάσεως, μηδὲ ἐπιδιαμένουσαν μετὰ 

τὴν τῆς σαρχὸς “ διάλυσιν. Φεῦγε φληνάφους τῶν 

σοῤαρῶν φιλοσόφων, οἷ οὐκ αἰσχύνονται τὰς ἑαυτῶν 

Ψυχὰς χαὶ τὰς χυνείας ὁμοειδεῖς ἀλλήλαις τιθέμενοι" 
οἱ λέγοντες ἑαυτοὺς γεγενῆσθαί ποτε χαὶ γυναΐδαις 

καὶ θάμνους χαὶ ἰχθύας θαλασσίους. Ἐγὼ ὃ δὲ εἰ μὲ ν 

ἐγένοντό ποτε ἰχθὺς οὖχ ἂν εἴποιμι; ὅτι δὲ ἐν ᾧ 

ταῦτα ἔγραφον τῶν ἰχθύων ἦσαν ἀλογώτεροι, καὶ 

πάνυ εὐτόνως διατειναίμην. ᾿Εξαγαγέτω ἣ γῆ Ψυχὴν 
ζῶσαν. Τίνος ἕνεχεν, τοῦ λόγου τρέχοντος ἀθρόως, 

ἀπεσιώπησα χρόνον οὐχ ὀλίγον, ἴσως θαυμάζουσιν 

οἵ πολλοί " ἀλλ᾽ οὐχὶ οἵγε φιλοπονώτεροι τῶν ἀχροα- 

τῶν ἀγνοοῦσι τὴν αἰτίαν τῆς ἀφασίας. Πῶς γάρ; 

οἱ διὰ τοῦ πρὸς ἀλλήλους δρᾶν καὶ ἐννεύειν ἐπι- 

στρέψαντ τές με πρὸς ἑαυτοὺς, χαὶ εἰς ἔννοιαν ἀγα- 

γόντες τῶν παρεθέντων. [Εἶδος γὰρ ὅλον τῆς 

χτίσεως, χαὶ οὐχ ἐλάχιστον τοῦτο, παρέλαθεν 

ἡμᾶς, χαὶ μικροῦ ἀπιὼν ᾧχετο ἀνεξέταστον παν- 

τελῶς ὃ λόγος καταλιπών. ᾿Εξαγαγέτω γὰρ τὰ 

ὕδατα ἕρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν χατὰ γένος, χαὶ 

πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς χατὰ τὸ στερέωμα 

. Εἴπαμεν τὰ περὶ τῶν νηχτῶν, ὅσα 

νεδίδου ἑσπέρα ᾿ σήμερον μετέθημεν 

ἐξέτασιν. Διέφυγεν ἡμᾶς 

τὸ πτηνὸν ἐν τῷ μέσῳ. ᾿Ανάγχη τοίνυν, κατὰ 

τοὺς Ἐν εϑεσεν τῶν δδοιπόρων, οἵ ἐπειδάν τι 

τῶν χαιρίων ἃ χαταλίπωσι, χἂν ἐπιπολὺ τῆς δδοῦ 

προέλθωσι "πάλιν τὴν αὐτὴν ὑποστρέφουσιν, ἀξίαν 

τῆς: ῥαθυμίας δίχην τὸν ἐχ τῆς ὁδοιπορίας κόπον 

ὑπέχοντες, οὕτω χαὶ ἡμῖν, ὡς ἔοιχε, τὴν αὐτὴν 
πάλιν βαδιστέον. Καὶ γὰρ οὐδὲ εὐχαταφρόνητόν ἐστι 

τὸ παρεθὲν, ἀλλὰ τὸ τρίτον ἔοιχεν εἰναι τῆς ἐν 

τοῖς ζώοις χτίσεως, εἴπερ τρία ζώων ἐστὶ γένη, 

τό τε χερσαῖον, χαὶ τὸ πτηνὸν, καὶ τὸ ἔνυδρον. 

᾿Εξαγαγέτω, φησὶ, τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν 

ἸΡῚΕΣ Π15 σουθὶβ : χαὶ εὑρήσεις ὅτ' γῆ ἐστι τῶν χτηνῶν ἡ 

ψυχή ᾽ πες Πα τπι αἸϊπεατιε {6} 7 αι 6556 σοπιρε- 

7165. 

4 Βρρσ. γυΐπηιβ ἀνάλυσιν. Ἀδρ. Ξοχέιϑ διάλυσιν, φύγε. 
ΑἸΙΦαδηΐο Ροβὲ οάοχ Οοιηρεῖ. ἰχθῦς θαλάσσης. 

4 θυο Μ55. χαταλείπωσι. 



ΙΝ ΠΕΧΔΈΜΕΝΟΝ ΠΟΜΙ]Ι,.. ΥΠ|- 

ὰ 2 λ ΡΝ " , ᾿; Ὁ ΩΝ Β 
χατὰ γένος, καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς 

ΓΝ Ὁ [ 

κατὰ τὸ " στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ κατὰ γένος. Διὰ 
ΤΑ ΟΥ̓ ὙΝ. λ " » ᾿ ΄ “Ν 

τί ἐξ ὑδάτων χαὶ τοῖς πτηνοῖς τὴν γένεσιν ἔδωχεν ; 
ω ἰν -" Ἕ 

Ὅτι ὥσπερ συγγένειά τίς ἐστι τοῖς πετομένοις 
᾿ ἢ , ἀν τον εν εῇ ς 2.,8." ν ὧν πρὸς τὰ νηχτά. Καὶ γὰρ ὥσπερ οἱ ἰχθῦς τὸ ὕδωρ 

, -- } ,, - , Ἁ 

τέμνουσι, τῇ μὲν χινήσει τῶν 5 πτερύγων εἰς τὸ 
, ΞΞ - δὰ ὦ τι 

πρότω χωροῦντες, τῇ δὲ τοῦ οὐραίου μεταδολῇ τάς 
" λ } 7 δὴ - 

τε περιστροφὰς χαὶ τὰς εὐθείας δρμὰς ἑαυτοῖς οἷα- 
Α -Ὁ-Ὁ -Ὁ-Ὁ -» 

χίζοντες᾽ οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν πτηνῶν ἐστιν ἰδεῖν 
εἰ -- Η ᾿ 

διανηχομένων τὸν ἀέρα τοῖς πτεροῖς χατὰ τὸν 
ω ε δ [7 2 .Δ ΙΑ 5..5..ἡ ον δ 7 
ὅμοιον τρόπον. Ὥστε ἐπειδὴ ἕν ἰδίωμα ἐν ἑκατέροις 

,ὔ »" ᾽ὔ τ 

τὸ νήχεσθαι, μία τις αὐτοῖς ἣ συγγένεια ἐχ τῆς 
- εὸ 7 ΄ , , [- 

τῶν ὑδάτων γενέσεως παρεσχέθη. Πλήν γε ὅτι ς 
ἣ - -- "» δὴ ᾿ οο Χ μ 

οὐδὲν τῶν πτηνῶν ἄπουν, διὰ τὸ πᾶσι τὴν δίαι-- 
Ὁ ῸὉῇἦ , ἣ , , 

ταν ἀπὸ τῆς γῆς ὑπάρχειν, καὶ πάντα ἀναγχαίως 
τ - τι ΄ ,, " " Α 

τῆς τῶν ποδῶν ὑπουργίας προσδεῖσθαι. 'Γοῖς μὲν 
» ᾿ ν᾿ 5 - ,ὔ 

γὰρ ἁρπαχτιχοῖς πρὸς τὴν ἄγραν αἵ τῶν ὀνύχων 
- - “: Ν - 

ἀχμαί" τοῖς δὲ λοιποῖς, διά τε τὸν πορισμὸν τῆς 
δὰ» Ἂν Ὅν, Δ Ἃ Ὁ )ὔ Ἴα Ἄ ΓΝ τροφῆς, χαὶ διὰ τὴν λοιπὴν τοῦ βίου διεξαγωγὴν, 

τ' Α . σα « “ ΝΛ 3 ,ὕ 
ἀναγκαία τῶν ποδῶν ὑπηρεσία δεδώρηται. Ὃλί- 

ΔΑ “- 2 " , Ν 2 ΜΝ Δ," 
γοι δὲ τῶν ὀρνίθων καχόποδές εἶσιν, οὔτε βαδίζειν 

» Ἵ 

οὔτε ἀγρεύειν τοῖς ποσὶν ἐπιτήδειοι" ὡς αἵ τε 
7ῳ ΕΙ ψ' 

χελιδόνες ἅ εἰσὶ, οὔτε βαδίζειν, οὔτε ἀγρεύειν 

δυνάυνε ὶ αἱ δρεπανίδες λεγόμ. "οἷς ἡ τροφὴ υνάμεναι, καὶ αἱ δρεπανίδες λεγόμεναι οἷς ἣ τροφὴ 
Ὁ -Ὁ ΄ ὔ 

ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ἀέρι ἐμφερομένων ἐπινενόηται. 
Χ' Ἂ ἣν τὸ ΔΑ ᾿Ἶ Ὁ “ὡς 74 ἘΞ -) δ “ 

ελιδόνι δὲ τὸ τῆς πτήσεως πρόσγειον ἄντὶ τῆς 
- Ν ,7ὔ 

τῶν ποδῶν ὑπηρεσίας ἐστίν. 

Εἰσὶ 
το ἌΡ Δ δὰ Ἀ " 2. ὅἀ Ἂ 

τοις ορνισιν, ᾶς εἂν τις χατὰ τὸν αὑτον τροπον 

μέντοι γενῶν διαφοραὶ μυρίαι χαὶ ἐν 

ϑ.- ἃ 7 τὶ , λ τ αὐδ ες (αν ͵ “Ὁ , 
ἐπίῃ χαθ᾽ ὃν ἐν μέρει καὶ τῆς τῶν ἰχθύων ἐξετάσεως 

ἊΝ, κ - - 

ἐφηψάμεθα, εὑρήσει ἕν μὲν ὄνομα τῶν πετεινῶν, 
Η ἊΝ " - , Ὰ 

μυρίας δὲ ἐν τούτοις διαφορὰς ἔν τε τοῖς μεγέθεσι χαὶ 
. » ᾿ -ν , Ἁ Α Ν 

ἐν τοῖς σχήμασι χαὶ ἐν ταῖς χρόαις" χαὶ κατὰ τοὺς 
, . ξ ζ 3 

βίους, καὶ τὰς πράξεις, χαὶ τὰ ἤθη, ἀμύθητον οὐσαν 
- Ἄ, Ε τ 

αὐτοῖς τὴν πρὸς ἄλληλα παραλλαγήν. Ἤδη μὲν οὖν 
7 Χ 

τινες ἐπειράθησαν χαὶ ὀνοματοποιίαις χρήσασθαι, 
ΘΓ. ω ΑΝ ζ΄ .“» “ω 5 β 7 Χ 

ἵν᾽, ὥσπερ διὰ χαυτήρων τινῶν τῆς ἀσυνήθους χαὶ Ε 

Ῥ χατὰ στερέωμα, δϑοιιγείτιγνι 71} πιαπιθτιίτιπι. ΝΙΆΠτ, 

᾿πααι (Ομ) ἤβετι5., οαπὶ Ατηθι. συ] σα  αἰς. οἵ 

Δαραβε. σε “επιαπιοπίο. Αἰΐανιθπ Ἰοσίπιβ ἴθ ΑἸΠΌΓ. 

11». δ, οὰρ. 1, φεοιηελει βυπιαπιθηείτνι. Ττπῖὸ εἴα πὶ 

ἢιος ἴρϑο ἴπ ᾿τῦγτο, οαρ. 12, Ἰεστίιν, 5σθθις για ηιθ"-- 

ἔμπτι, Ἰὰ «αοα σϑρθῖς οαρ. 11 ΠΡΥῚ οἸ βάθια. Αἴ νοτὸ 

βΆποία5. ΑἸρτσΕ]ππ5. πϊροάτι6 ἸΟ ΘΠ σοπθΓο τιβιιβ 

δὲ, δεοισιείιιστε 711 πιαγνι θη, οἵ σδιεῦ υπιαπιεηίο. 

Τ656 ΝοΡητιμ. “ΟΡ απ αἄν. Ηοτγπιος. ΡῈ 71ν- 

γ}} αἸγι δ γι ἔτιτηι. : (188 ΤΠ ΓΟ ργ ἴα [10 τηαχίηνθ Ομ ἢ οἰ] 

τηθηΐο ΒΆ5111. (ὐτπὴ οπΐμ Ῥαΐον σ Α Υ Ἰ55Ί 115 ρΟῚ ΤΟΟΟ ΠῚ 

στερέωμισ, Π1}}}} ΑἸ 116 }}16 40 ὨΪ5Ὶ ἀΟΤΘΊη., τ} ΤΙ ρΊτιιν 

58}} ΠΠποπ Πυτ} 1566. ΟΥ̓Δ Γ]ΟΠ15, 5ο(αἰξαν 5ἱ υ ] τ] 1ὰ το- 
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ΘΘΠΟΓα, ἰΘΓΡΟΒΙΓΘ, γ ἸΔΈ} 16, Ἀ4ΌΔΠ|6. Ῥγοάμοασπέ, 
παι, ἀφ τρια ατιγαγιπ οἷν δτιζίτηι ἡ τα 

Ξόπιις., δὲ υοἱαιία υοἱαπίϊα στιρϑτ ἰθττατη σιεὐ 

ἡ ηπιαπιθπίο οἰοἰϊ ἡιαία σϑπτις. (αν δ ἀπ γοϊαιῖ-- 

ΠΡ Ὲ}5 ΘΧχ ἃπ|58. οὐἔπη ἀθά1 9 Οὐα ν ] δ }}1ἃ ΤΠ ΟῚ 

οἵ παῖ ΠΠ]1ἃ φαδοάδμη δὶ να] οοσηδῖο. Οτιθηιδε-- 

ΠΟ τιπ} ΘΠΪΠ) ᾿ΐἶβοθ5 ἃ πληϊ βθοδηΐ,, δα Ὁ] ΘΓ ΟΓὰ 

μηοΐτι ῬΙΠΠ Δ ἢ ῬΓΟΡΡΘ Ἰθηἴ65., οἱ οατια τητι[ὰ-- 

066 ἔπ] ΟἸΡΟΙΠ ΓΟ Π 65 ἔπ} ΓΘΟΙΟΒ ΠΊΟἴτι5 510] 10515 

αἰ σϑηΐθϑ : δῖ δὲ ἴῃ ψο δι! τι5 νἹ 6 γ6 θϑῖ, {πδη- 

ἀος μα! θη} 4115 51Π}}}} τη 0 Δ ΓΘ ηὰ {ΓΡ] 1] οπιπξ. ΟἸα 6 
ΟΕ] παῖδ ΠΩῚ ρΡΟΡΓΙ ἴα. [ἢ ἘΓΡΊΒ4Ὲ6 51} τιΠᾶ 5. τ πὰ 

«πιο Δ [0515 [ἢ ΠΙΓὰ5 ΡῸΙ ΔΙ ΔΓ ΠΠΠῚ σΘΠΘΡΑ ΘΗ ΘΠ 

οΟἸ ἴα 65:. 586 ἔαπιθη να 1! 6. Πα]]}π|π| ᾿ΘαΠθ1ι5 

οαγο!, «ποὰ νἱοίπτη βρρ Θά αῦ ἴουΡὰ ΟΠ Π]}15 , 

οἱ ΟἸ"ΠΪὰ ᾿Θά τη} Π  ΠἸ5ΘΥ10 ΠΘΟΘΒΒΘΑΡΙΘ ΠΕ ΠσΘηΐ. 

ΒΑΡ ΔΟΙΡτι5. 4] 461} ἃ οῖθ5. τη στ ιπ ἃ ΘΟ ΡΙΘΠ Δ ΠῚ 

ΡΙοδηη., γο {π|5. γΘΡῸ ΟΡ Δ] Ππθηἴππὶ ΘΟΠΙρἃ- 

γα Πα πππ} οἵ δα γ ] πιὰ νΐα πὴ ἰγα δ σο πα ἰ8Π| Ρ6-- 

11} τι5115 ΠΘΟΘΘΘΑΓΊΟ ΘΟΠΟΘβ5115 ϑϑί. ῬΟΥΡῸ θδιιοῖο 

51η0 γο π  65, {π|88 τη8]05 Πα θα ηΐ ρ6 665, {πε 5 616 

5150 6 δά διῃρυ]απάτηη, σ'νθ δά νϑπαπάτιηι ᾿ἀοπθδὸ 

ΠΟῊ 51π| ρϑά!ηθριι5.. θὰ ΠΡ Π1Π65.. {π|80 ΠΘΩ 6 

ΔΗ. Π]ΠΔΓΘ., ΠΘΙΠ6. γΘΠΔΡῚ ροβϑιηΐ, οἱ ἅνθθ ποὸ- 

ΠῚΪΠ6. ἀγΟρᾶΠ65., {ΠΡ τι5 ἃ] Πἶὰ ΘΧχ 115. {π|86 [6-- 
ΤΠ ΠΡ [π᾿ ΔΘΙΘ., ΡΙΌν58 οβί. (ὑδοΐθυιιη γο]αίτι5 

[θυ γῶ νἱοητι5. π΄ γα πα ϊπ6 ρϑάπιῃ. οχρίθὶ οὔ -- 

ΟῚ}. 

ὅ. δυπῖ δυο 1ΠΠ1ΠΠΊΘΙ 6. ΘΠ) (ΠΡ η-- 
{16 Θδιη ἴῃ γΟ ΠΟ ΓΙ 115. : {π|88. 51 {{|5 ρϑύοι- 

Γαΐ 60 πηοΐο,, 41π|Ὸ0 ρδγίπη ΡΊ5Ο 1} ΘΧΔΙΊΘη ἃ[{1-- 
ΘΊμητι5 ; ἀπαιπὶ “π]θη} ψ ΟΠ ΠΟ ἘΠ] ΠΟΙΏΘΗ ; 566 1η- 

{Ππ|τ5. τη 1 Π15. {ΠΡ ΡΠ ΠΠ6 Θὲ. ΘΟΪΟΡΙὴ 

αἰ Ομ ἃ 5 1ῃ [15 ΓΘ ΘΓ 5 Θϑῖ. Αἰ για πη ΘΕ] 1; 

οἱ δή Δοοη65 ΠΊΟΡΈΒ4π6 4π04] ϑρθεοίαξ,, ᾿πϑηδι-- 

γΆ Π] Θὰ. «παι αμη πῖον ᾿ρ588 ἀθρυθθπηάοί νὰ-- 
γἰθίαἴθπη. {απ ὙΘΓῸ ΘΟΠΔΠ διπ| ΠΟΠΉ1Π}}1 σΟΠΠ ΟΠ 5 

ΠΟΙΏΪ ΠῚ 115 ΠῚ 7). τ, γα ΡῸΓ ᾿πτι5[45. “υιἀ5 681} 

δῆς ΡῸΥ ἀθυθπ, ᾿ρϑὰ ΡΟ ΠΡμ απ θη ἔιπ} ΦΠΟ 6 γοΪαχο. 

ς ΑἸΙψιοι ΝΜ55. τῶν πτερυγίων. δία (01}. ρυῖ- 

115 τὰς τε περιτροπάς. 

4 Τὰ ΒΘΡῚ ρῥυΐπηιιβ, {π|π|τ|5, δοχίπβ δὲ οοΐαντ5. ΘαΠ 

ἄποθιις (910. ἘΔΙΠ νότὸ χελιδόνες εἰσὶ χαὶ αἱ, πιι!1]6. 

Τρ οι χαὶ αἱ δρεπανίδες, εἰ ἀναραπε5. 810 υἴϑίιπ ὁδὶ 

γοσίογο οὐπῃ ΡΙΙπῖο, {π| Πὰς ᾿ρ8ὰ γοθθ 110. 11, ὍΔ. 

41, αὐ ποι ἀπριῖαι. ἘΠ} 5 τὸ βαπῦ νορρὰ : (μὲ γι6- 

ϑαπί υοἰμοιδπι πἰίαπι οἶπα ρεεϊίθιι5 6556, δοπ τ αλεε 

εἰ ἀαροεῖα5 μανενδ, εἰ οοθη, δὲ εἰνεραπῖπ, ἐπ δἰ5 “τ 

γανἰδοίπιε ἀρραγοπί. Του ργοίεβ Ὑοΐουθϑ, 26 δε “ιε 
{αἰοια. πιιποιρμαηάμ", απ τραρίω. Ἠὰβ ἀνὸβ νοσαΐ 

Ἐπιδίατ ΐτ5 πίε ρος. 
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1Π5011{28 δἰ βθυ συ π65 ΔρΡρΕΙ] το ἢἶ5 ποίδϑ. 5). οἾτι5-- 
Ποῖ βθηθγὶβ ργΟρυἸθίαϑ οοσῃοϑοδίι". ΕῈ 41185 4|-- 
ἀδιὴ ἄγθϑ ΠΟπΗ ΠΑΡ πΐ 50 Π]Ζορίθγαϑ , αὶ Δα 1189 : 
]1ὰ5 γ6ΓῸ ἀογΠΟρίθ 5 5 τὰ γΘΘρΟΡ ΠΟΙ 65 : 8115 
ΡΌΠοΙΑ5., αὐ νοϑρᾶϑ : ἃἰϊὰ5 ΓἸΓ5115 οΟ]Θορίογᾶ5 7 αἱ 
ΒΟΔΓΑΆΡΘΟΒ., οἱ ἀιςουμηι ἰπ {Π6οῖ5 {αϊ τιβάαπι 
δὲ ΔΉ] 115 σοπογαΐθθ, οὐτιϑέα Ὁ 0515 αἰβίγδοί , 

δα γοϊαπάπιμη ΘΧΡΘα 8 ονδάπηξ. ὙΘυῖιπι 5 {ΠΟΙ 6 Π5 

ΠΟΡῚ58 ποία οϑὲ δὰ φϑπθϑιιπὶ ρΙΟρυϊθίαϊθιη. ἃ551-- 
ΘΗ ΔΗ ἍΤ 5, ὈΟΠΊ ΠΊΠΠΠΪ5. τι5115.) οἵ ἃ]]αἴδ ἃ βου ρ νὰ 

ἦ6 πηπη 15 δὲ ἱπηπητι 15 αἰ ποοηθθ. ΑἸΠια ἴτὰ-- 
{Π16 ΘΓΏΪΟΓΑΡΊΙΠῚ σΘΠτι5 Θ5[ , ΔΙ] 4116 ΘΟ ΠΕ ΠπΠ10, 

ἃ πηοάτιπῈ {110 ᾿ρ585 νϑβοιπ ἔα", Δοοομ πο αΐᾶ ; 

{ΠΕ ΠΠ11ΠῈῚ Δ0165., δὲ ΓΟΒΙΓΙΠΙ ἸΠΟΌΡΨΊΠ,, δὲ ΡΘπΠἃ 

νΕΙοΟΧ , πὶ δὲ ἔλο 116 νυ ρίαϊαν ργθάα, οἱ ἀἰ]απϊαΐα 
ἈΠ] η πη ἢ αὐ ργϑο αἰνϊοὶ. ΑἸ1ὰ δάσια σοπϑε [10 
58, 488 56 }1Πἃ 6Ο]]Π] στ πε : ἃ11ἃ ΘΆΓΙΙΠῚ, {π|28 ΟΠ]-- 

πὶ ΤῈ ορνία παι ιπ εν. ἘΠ ἴῃ Πἰ5 ΡΙανῚηγ8 αΠ[6-- 
ΤΘΗΠ86. ΤρϑΓιιΠῚ ΘΠΪΠῚ (ορΔπΠι, σ,ορα 5 διηΐ: 
ΘΧΟΘΡΕΙ5 ΓΆΡΔΟΙΡιΙ5 5, ἰηΐοι {τιὰ5 βοοϊθίαϑ πα}}}ἃ δϑὲ 
ῬΓΘΘίοΡ' ΘΟ] Ά] 6 ΘΟΠ] ̓ ΠΟΙΟΠΘΠΙ. ϑιιηΐ γΘΓῸ Δ}185 
᾿ΠΠΙΙΠΊΘ 86, {π|88 ΘΟ] ΘΟ νἀΠὶ ΔΙ] οἰτιἴι1 ὙἹ 8 ΠῚ, 
τπιξ ΘΟ] Π}}085, σ τ165, 5[πιγΠὶ, σ δ α]}. Βα θιι5 ἴῃ ἢΐ5 
1180. ΠΈΠΠ1π15. σα] τι η [τιν ἱΠ]ΡΘΓΟ., δὲ ϑιηΐ ψϑ τ 
51| 7 Γ15 ; 116 ἀιοὶ 50} 1οἱ πὸπ γδουβαηΐ, γο]εΐ 
δύῖι65. {8Π| γῈΓῸ Θ ἃ π ἃ}1ἃὰ “ιοοάδμη οϑὶ ἴπ ἢΪ5 
αἰ ογοπιῖα, [αχία ἀπιᾶπὶ 1188. Πτιπ] Ζπὰ ΠῈ 56 46) 

πηιΐδηξ 9, 5 πίστι ᾿Π Πρ ΘΠε8 : 8}185 5016 ηΐ ἰοπρ5- 

51π|6 4Ἰ5οθάβθγθ, δὲ ΠΪ6Π16 Δρριυορι παιαηῖδ τὶ ρ]α-- 
ΤἸΠλπ1ηι ἴῃ Ι΄ 11 ΙΟΟΙΠΠἢ 5656 Τθοίρονο. Οτΐπ οἵ οοιη- 
ΡΙαγο5 ἄνθ5, ἀτιηὶ δα ποδηίι", πα πϑιιθϑοιπΐ οἷοιι- 

6 ΓΑΡυϊέ, {πο ποη βιρρείοσοπε σοσρὰ [,αἴπᾶ, 5ῖς 

γψογίοσα ϑδοπιξορίονας εἴς. Ανδβ δαΐοπὶ Βο ζορίοτθ, 

δῷ ἀϊοππίαν, {πῶ Πα Ροπὶ Ῥεμη πὶ Ἰξογεΐαμ, 4185 ἢ5- 

δᾶ5. ΤΕΥ ΤπΟρΡ ΕΓᾺ5 Θα5 ψοσάπητιβ, (αἴθιι5 οὐι5. ΡυῸ ρεπ- 

ὨΪ5 οβξ. ῬΕ]Ιοΐα δδ ᾿π|6]Π]σπιπέι", 4 5ῖοοα τηοιηθτᾶπα 

νοϊαπῖ, οι ζια ΘοἸδορίεγαβ ἈρΡρθΊ]αγα βοΐοπὶ οὰβ, 

Ζαάτιαπη Ῥοηπδ γαρίηα σοπεϊποπέιν. (πο Πἰς 5ογὶ- 
Ῥίαπι ᾿πυθηΐπηιι5 46 σο]θορίογ5, 1 ποθὴ Ῥτγοραΐαγν Ρε- 

ἴνοὸ Ῥεεῖο. Ιστταν 110. 4 ΜΠ3οο]απϑαάσιτη ΟΡ ϑογναίίο- 

ἢπιπ|, ΟΡ. 10, Ἰοφαΐξαν μος τη : Ζζεζιι αι υο-- 

ἐαι λίπεστε δεσιπείιπε αἰάγιιν αἰ) γεπίας αἰνιοιοπῖς, 

οἰδίεγα φμίεϊεπι ῥεπθ., εἰ οὰ “νιδιοίοϊϊς σεπίεπίϊα., 

πεα6 ἀοοερῖὶξ : ἐπ ὐοοα χουλεύπτερα πιοπ πιθεϊοον ζει 

μαϊἰμοϊπαΐιις υἱοί", ομηι ριίαὶ οἰ στοαὶ ποο πο- 

γεῖτια ἱπιδθοίογισιν ἐμαὶ Θασιμδ, {τικθ ἐσεν οἶμον δ σιιῖ-- 

διιδάϊαπι σοπεερία εἐ (οία αα αἰϊχιιοεῖ ἐεπιριις, ροδίπιο-- 

εἰιαγε μιιίατηῖσα εἰἰδυιρίο ονοίαπε : πὸ εἶδε οἱοακῖς πι-- 

εἹ δἔϊις πιεπιοναΐ ἐν. ὃ 

ἘΟΠΠοῖ]ο5 ταὐ ππιπο [ογοΐος εβϑίαΐο οἰσαῖο 

Ταπααπηξ βροηΐο βιὰ, νἹοία τη ὙἹταπ {πὸ ΡΟ ἢ ον, 

Ῥίαπε ἰὰ αοννα πο 2 αοιϊ δοπαπί: ὅσα ἐν θήχαις 

Β 

5Ν 

ξένης ὀνομασίας, τὸ ἰδίωμα ἑκάστου γένους ἐπιγι- ἢ ᾽ Υ ἵ 
, ε νώσχηται. Καὶ τὰ μὲν ὠνόμασαν “ σχιζόπτερα, ὡς 

᾿ 3 ἘΠ Ο δ ὃ , « Ἶ (ὃ ᾿ τοὺς ἀετούς" τὰ δὲ δερμόπτερα, ὡς τὰς νυχτερίδας 
τὰ δὲ πτιλωτὰ, ὡς τοὺς σφῆκας" τὰ δὲ χολεό- 
πτερα, ὡς τοὺς χανθάρους, χαὶ ὅσα ἐν θήκαις 

τισὶ χαὶ περιθολαῖς γεννηθέντα, περιῤῥαγέντος 
- - τ , 

αὐτοῖς τοῦ ἐλύτρου, πρὸς τὴν πτῆσιν ἠλευθερώθη. 

᾿Αλλ᾽ ἡμῖν ἀρχοῦσα σημείωσις πρὸς τὴν τῶν γενῶν 
ἰδιότητα ἣ κοινὴ χρῆσις, χαὶ οἱ παρὰ τῆς Γραφῆς 

- ει 

περί τε χαθαρῶν καὶ ἀκαθάρτων διορισμοί. Ἄλλο 
μὲν οὖν γένος τὸ τῶν σαρχοφάγων, χαὶ ἄλλη 

.- - ᾿ - 

χατασχευὴ πρέπουσα τῷ τρόπῳ τῆς διαίτης αὐτῶν, 

ὀνύχων ἀχυαὶ, καὶ χεῖλος ἀγχύλον, καὶ πτερὸν 
“ΚΑ ς ΠΣ ὶ Ὁ « Ν Α , 

ὀξὺ, ὥστε χαὶ συλληφθῆναι ῥαδίως τὸ θήραμα, 

χαὶ ἃ διασπαραγὲν τροφὴν τῷ ἑλόντι γενέσθαι. 
Ἄλλη τῶν σπερμολόγων κατασχευή" ἄλλη τῶν ἐκ 

παντὸς τρεφομένων τοῦ συντυγόντος. Καὶ ἐν τούτοις 
πλεῖσται διαφοραί. Τὰ μὲν γὰρ "ἢ αὐτῶν ἐστιν 
3 λ Ἁ ) - τ ΕΝ Ὁ ΑΕ δὲ “.Ν ἀγελιχὰ, πλὴν τῶν ἁρπαχτιχῶν" τούτων δὲ οὐδὲν 

χοινωνιχὸν ἐχτὸς τοῦ χατὰ τὰς συζυγίας συνδυα-- 

σμοῦ. Μυρία δὲ ἄλλα τὸν ἀθροισματιχὸν ἥρηται 
βίον, ὡς “ περιστεραὶ, καὶ γέρανοι, καὶ ψῆρες, 

κ , 7 2 ᾿ ὰ κι ες , 

χαὶ χολοιοί. Πάλιν ἐν τούτοις τὰ μὲν ἄναρχά 
5 τῷ πον «αὐ νι ον ἥ , 7 ἐστι χαὶ οἷον αὐτόνομα" τὰ δὲ ὅφ᾽ ἡγεμόνι τετά- 
χθαι καταδεχόμενα, ὡς αἵ γέρανοι. Ἤδη δέ τις 

χαὶ ἑτέρα ἐν τούτοις ἐστὶ διαφορὰ, καθ᾽ ἣν τὰ μὲν 
2 Ν 7 Ἄς: νι ὰ ΝΑ 5 ) 

Ἂ ἐπιοημητιχα τε ἐστι χα! εγχώρια, τὰ οἐ ἀπαίρειν 
ΞΡ Ὰ ΞΕ οὗδο ᾿ "5 ΑΝ ΠΉΡΑΝ ἘΞ ἃ (ζ 2. 
πέφυχε ποῤῥοτάτω, χαὶ χειμῶνος γ οντος ἐχ- 

τοπίζειν ὥς! τὰ πολλά. Χειροήθη δὲ χαὶ τιθασσὰ 

τὰ πολλὰ τῶν ὀρνέων ἐχτρεφόμενα γίνεται, πλήν 
ΓΩ -Ὁ ᾿ , 

γε δὴ τῶν ἀσθενῶν, ἃ δι’ ὑπερδάλλουσαν δειλίαν 

τισὶ χαὶ περιδολαῖς γεννηθέ ντα περιῤῥαγέντος εἴα. , σειῖ-- 

διι5, ζιιαθ ργοργΐθ χουλεύττερα, ἘΣ ΣΡ ΒΙ ἐαρίϊοαὶ. Αε 

7κἴδο εἰ ργεθίεν πιεπίετι “Γ γἱδιοίεἰϊδ, ψιὶ ἴοπιθε εἰϊ- 

ΨΦΥ50 δέ ηδι ἰὰ πόπιδῖε τιδιραΐ. γοη ἐπιῖπι αὖ ἰἰ5 {οἷ- 

ἐϊοιιἶὶς κουλεύπτεραι σε! εἰσὶ, 56εἰ αὖ ἐλύτροις, υαϑὶπϊδ, 

ψιυιβιι5 αἰτὸ δογιισε τηισεϊισείι". απι Ογεροῖς χουλεὸν 

γαρίπαὰ 65. ἔπιε 7Ζ]ιεοάίογιις εας υοἴμονεος γασὶπῖρθη- 

πὸ5 Παίϊπε υεν εἰ. [πὰ Ἔτι (α γεδειγε ποτπδπ χουλεύτετε- 

ρον δάηδ ποῦ ἐπ{εἰϊοϊιε) σαργδϑοῖϊί. “Ἰαγιση ρεοίπεῖα 

ἡιεδς εἰ εγεπίϊα 65 δἰ ργορνϊείας, ποπ ἰοοὶ ἐπ ψμὸ Πε 

ϑεποναίίο. Ομοι ἰρδα αἰνίδιο. Τ ἰδιοίεἤϊς “ἰπαϊοαξ, 

ψια δα αἰαχιιηγι εἰ εν εηεἰὶς νοϊμογιπι εἰ εν οηίίας στυϑ- 

παίει", ἐϊδ. 1, σαρ. 5; εἴς. [ «πῶ οπηηΐὰ ἰδοῖα ἀἸσηΐδ5- 

β:πηὰ βιιπΐ, 7 

Ὁ Βορ. Ρυϊπλι5. οὐ (0}}. 1146 πΔ ρυπο διασπα- 
ραχθέν. 

» Ὁ }}. ῥυΐπηιιβ αὐτῶν εἰσιν. Δοχ 1άδπι Μ5. χατὰ 

συζυγίαν. 

“ΑΜ ὡς αἱ ΠΡοσΡ ΚΟ Αὐπσουλι5 ἤδοϑί ἴῃ Μ65. 

δυθιης πλμ}}1} Δ55. ψῆρες. ΕΖ Ψάρες, 

π΄ 
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᾿ ΩΝ τ ἐς 
χαὶ ἀνανδρίαν, τὴν συνεχἣ τῆς χειρὸς ἐνόχλησιν 

4 οὖχ ὑφίσταται. Ἀλλὰ καὶ συνανθρωπιστιχοί τινες 
τῶν ὀρνίθων εἰσὶ, τὰς αὐτὰς ἡμῖν οἰκήσεις κατα- 

Ξ ῃ δεχόμενοι: ἄλλοι δὲ ὄρειοι, χαὶ φιλέρημοι. Με- 
ἔς τῆ δὲοδ ᾿ χ δ ις δι τῆν Ἀ  ἘΌΣ ες γίστη δὲ διαφορὰ χαὶ ἣ περὶ τὴν φωνὴν ἰδιότης 

ἑχάστου. Οἱ μὲν γὰρ χωτίλοι καὶ λάλοι τῶν ὀρνίθων 
εἰσίν οἵ δὲ σιγηλοί. τὰ μὲν φδικὰ καὶ πολύ - 

δ .-- πὰ 5 φωνα" τὰ δὲ ἄμουσα παντελῶς χαὶ δῆς ἄμοιρα. 
ἘΡΤῚ τ Καὶ τὰ μὲν μιμηλὰ, ἢ ἐκ φύσεως ἔχοντα τὸ μιμεῖ- 

σθαι, ἢ ἐξ ἀσχήσεως “ προσλαύθόντα᾽ τὰ δὲ μονό- 

τροπον χαὶ ἀμετάδλητον τὴν φωνὴν ἀφιέντα. 1 αὖρον 
τὰ χα ζ- ἢ ε , , ς 
ὃ ἀλεχτρυών᾽ φιλόχαλον ὃ ταώς" λάγνιοι αἱ περι- 

στεραὶ χαὶ αἱ χατοιχίδιοι ὄρνεις, ἐπὶ παντὸς καιροῦ 

τὸ συνουσιαστιχὸν ἔχουσαι. ᾿ Δολερὸν ὃ πέρδιξ χαὶ 

ζηλότυπον, χκαχούργως συμπράττων τοῖς θηραταῖς 

πρὸς τὴν ἄγραν. 

ἵ ΕῚ Ὁ ᾿ εὭω 

Νυρίαι, ὡς ἔφαμεν, χαὶ τῶν πράξεων χαὶ τῶν 
ἘΣ ει - ες 

βίων διαφοραί. Ἔστι δέ τινα χαὶ πολιτικὰ τῶν 
,,, ,ὔ ει 3 “ Χ Ἕ «Ὁ ᾿Ψ 

ἀλόγων, εἴπερ πολιτείας ἴδιον, τὸ πρὸς ἕν πέρας 
ἣν ": ᾿Ὶ , . 

κοινὸν συννεύειν τὴν ἐνέργειαν τῶν καθ᾽ ἕχαστον, 
ἐπὶ Φπ Ἃ .- λ -Ὁ "“ ὙΝ γι ᾿ 5 ,ὔ 

ὡς ἐπὶ τῶν μελισσῶν ἄν τις ἴδοι. Καὶ γὰρ ἐχεί- 
Χ Χ ν ᾿ κ ΩΝ 

νῶν χοῖὶνὴ μὲν ἣ οἴκησις, χοινὴ δὲ ἣ πτῆσις, ἐρ- 
, δὲ 5 Ἴ Σὸν ΑΡῚ , « ἘΡΡ ὼς 

γασία δὲ 5 πάντων μία " καὶ τὸ μέγιστον, ὅτι ὑπὸ 
» Ἁ - δὲ 

βασιλεῖ χαὶ ταξιάρχῳ τινὶ τῶν ἔργων ἅπτονται, 
,ὔ ΑἿ -» 

οὐ πρότερον χαταδεχόμεναι ἐπὶ τοὺς λειμῶνας ἐλ- 
-" Ὰ Ὅν ͵ [4 ὯΝ Α - 

θεῖν, πρὶν ἂν ἴδωσι χατάρξαντα τὸν βασιλέα τῆς 
᾽ νν - - ΕῚ . ς 

πτήσεως. Καὶ ἔστιν αὐταῖς οὐ χειροτονητὸς ὃ βα- 
Χ ἈΝᾺ ΕἸ ΑΦΕῚ 5» , ͵΄ ν ,ὔ 

σιλεὺς (πολλάχις “ γὰρ ἀχρισία δήμου τὸν χείρι- 
»" ἿΑ Ἂ ᾿Ὶ 

στον εἰς ἀρχὴν προεστήσατο), οὐδὲ χληρωτὴν ἔχων 
ΞΕ , 5, ἢ ς ἤν - Υ 

τὴν ἐξουσίαν (ἄλογοι γὰρ αἷ᾽᾿ συντυχίαι τῶν χλή- 
Ἷ τ 

ρων ἐπὶ τὸν πάντων ἔσχατον πολλάχις τὸ χράτος 
’, ΕΔ - τες - --Ὁ Ὁ ἦι ν᾿ τ -- "Ἷ 

φέρουσαι ), οὐδε ἐχ πατριχὴς διαδοχῆς τοῖς βασι- 
, 3 ΄͵ . ᾿" ᾿ εἰ - Ὁ 

λείοις ἐγκαθεζόμενος (χαὶ γὰρ κα! οὗτοι ἀπαίδευτοι 
“- -» τ Χ ᾿ 

χαὶ ἀμαθεῖς πάσης ἀρετῆς, διὰ τρυφὴν καὶ χολα- 
“ ν ᾿ 

χείαν, ὡς τὰ πολλὰ, γίνονται), ἀλλ᾽ ἐχ φύσεως 
, -» λ 

ἔχων τὸ χατὰ πάντων πρωτεῖον, χαὶ μεγέθει: δια- 
δ κ Ἔ ι -τῷν ων ͵ὔ 

φέρων καὶ σχήματι χαὶ τῇ τοῦ ἤθους πραότητι. 

ἃ Ἄρσ. βοχίιβ ὑφίστανται. Πάει. (οα. Οὐοπιρεῖ. 

συνανθρωπικοί. 

ὁ (οάϊοο5 ἄπο προσλαμιάνονται. 

Γ ΒΘΡῚ Ῥυΐηητι5, ἔθυε. δὲ φαϊπίιιβ δολερὸς ὁ. ἘΊΕ 

Θαμὶ τι} {15. 81115 Νῖ55. δολερὸν ὁ. Ῥοΐεδί ἀαϊάοια Ἰθοῦο 

αἰτασαθρ Δα ΠΩ : 566. οαπη οοπδία πον. Ποο 1ρ30 ἴῃ 

Ἰοοο τορουϊαίτ πὶ Ομ] 15 Δῖ55. ζηλότυπον, ἀαΡΙ τα 

ποπ Πάροο «πη Ἰοροπάαπι 511 δολερον. 
- ἘΦ οαπὰ πλι} {15 Νίβ5. πάντων. (]Ρ. Ξοοππᾶιι5 

πασῶν. Νοπιο ποι υἱοί σουγθο ΟΠ πη 6556 Ἰση ΓΙ 1ἰ- 

ΓΑ Π ΠΓ ΖΘ, ρυδῖον 46 θ1}65. ἂς ᾿πῆγηιὰθ, {πιὸ ΟὉ 

ΠἰΠλα πὰ Εἰ] 41 αΐθ πὶ ἃς [Ουτη  ἀϊ ἤθη, ἀβϑι τις ΠῚ 

ΠΊΟΪ Θϑιϊαμη 5101 τηᾶπιι ΘΧ Πα πῸΠ Ῥ ΔΕ αν. 

5ε4 δὲ Βιμηᾶπα σΟμβιθ {16 γ Ο] 10} 65 {πο ὯΠ| 

σαπάθηςξ, δὲ ϑαβάθηι αἰζτιιθ ΠῸ5 'ρ81 ΠΑ Ι ΔΈΙΟ 65 
γϑοϊρίαηξ : 8118 Ἰποοϊτιηξ ἸΠΟΠ 65, ἃ0 501 πῚ|1Π6 
ἀε!δοϊαηίιν. Π|ὰ τι πιβου)ιβιιθ. ΡΥ ρυΙθία8. {π|25 

δὰ νόσθῃ ρου ποδί, πη χ ̓ πὶ ΘΕΔ 1 (Ἰ5Ο}ἸΠΊΘἢ 

οἴοις. ΑἸτοθ ΘηϊΠῚ γ ]ογ 65 ἰοπι8665 58ηΐ οἱ σαγ- 

Ρ1Π60; 4116. ἐδοι πιῦηθθ. Ηδθ {πϊθη ΘΔ ΠΟΙ, οἵ 

ΠτΠ ΠῚ ΟἸ Δ Ο585 - {16 ΟἸΠἾΠῸ ΠΟ] Δ ΠΟ ΠΙ5 ἃς 

οαπίμ5 ΘΧ ρου ῖθϑ. Οὐδ δὴ 51Π| 111 106 5.5. 86 Πγπ1- 

Ἰατ᾿οπ θη {Π πὲ γῈ] ἃ παίαγα γ6] ἃ} ΘΧ ΡΟ [0 86ο1-- 

ΡἰΘΏΓ65 : {πε ἄδπη θατη θη) 5ΘΠΊρ61 86 πη ΠλπΓᾺ}0}]-- 

6} γοοθ δηλ τη. ΘῈ ΘΥΡιι5 δϑὲ ΘΆ]Πι|5 : Οὐ Πᾶς 

ἴπ|8. οἵ εἰθοαπεοΒ ΔΠηδΙΟΙ δὲ ρᾶνο : Πρ ἀϊηοϑο 

ΘΟἸτιμἶ 86, ΡΘυἸηΠ46 αἴάτπιθ ΘᾺ} Π1π85 ΟΠ ϑι!οϑθ, {1185 
ΠῸΠῸ ΠΟῊ [ΘΙ ρΡΟΓ6 ΠΡ ἀἸη1 ᾿πάἀπ]σοπι. Πο]οϑὰ οἱ ῬοΙοσα δὲ 

Ζο ον Ρὰ ρθΡαῖχ δϑῖ, νϑπδίουθιιβ δα ργθ δ οἃ- ἐπῆν 

ῬΙΘ ἈΠῈ Δ] 11056 5118} ΟΡΟΥΔ ΠῚ Ῥ δ βίΔ 5. ᾿ 

4. Ἰῃπηιτηογα διπΐ, τπἰ Αἰχίη)τι5., οἷ ΟΠ ΟΠΙΙΠΙ 

οἱ νἱΐδθ. ἀἰβουμηϊπα. ῬΟΥΤῸ {πε δη] 6χ 15 Ὀγπ 5 κε [Ἰξς: 

Δηϊ πη 0115 σαπὶ “πο άτ|6 ῬΟΙ Ισο : δι χυϊάθμι οἱ- “Ὁ: ἤθε ς 

115 Δ] 5 ΓΟ Π5. ΡΓΟΡΥ ΠῚ Θϑῖ 7, πὶ δ ΠΠΤΙΠῚ 

ΠΟΙ ΘΠ ἢ ΠΘΗῚ 5] Πστ ]ΟΥ1ΠῚ ΔΟΙΟΠ65. ΘΟΠΟΙ- 

γαπτ, τὶ {αϊϑήιθ ἴῃ ἈρΊΡιι5. Ἰηπϑρὶ ρμοίοϑι. ἨΠ5 

ΘὨΪΠῚ ΘΟΠΊΠ.ΠΠ15 Θϑὲ Πα τα [10, ΘΟΙΉ ΠΉ11Π15 Οἱ ἃἴπ|5, 

ἘΠΆ(6 δὲ θα θην ΟΠ ΠἾτ ΠῚ ΔΟΠΠΟ : οἱ 4ποἀ ρνῶ- 
οἰραππι οϑί, 58} τοσθ, δὲ 811) φιάλην ρυθίθοϊο 

ΟΡΘΡΔΠῚ ΔΟΟΡΘ ππη Γπν : ΠῸΠ ὈΡΪῸ5 δ ρΡναΐα ῥτο- 
ἤοἶδοὶ ἀτι585, {πὶ ΤΌσθη νἱἀθυιηΐ νοϊαξαϊ ργῶ- 

διπέριη. ἈΘχ ἀπῖθηι ἀρτι ᾿ρ585 5{{ἘᾺ 6 }15 ΠΟῊ ΟΥθᾶ- 

ἀπ" : γαστιθ. ΠΑΠΊΓ16 {πΈ}10}} ἱπΟ ρα ρ βϑι πητιτὴ 580- ὁ 

ΡΕπιπηθιο δα ρυϊποϊραίαμη θνθχὶτ. ΝΘάτι6. 80}16 

Ροϊδϑίδιθ μη Ἀ5βθΈ τ  ππ| : ἰΘΠΠΘΡΑΡῚ ΘΏΪΠ 50 ΓΕ} 

οἄϑιι5 ΠΟΥ ΠΏ 580 06. 1Π ΟὨΠΏΠΠΙ ἀἰδιθυ  Πλτ1ΠῈ 

ςοπίδυιηϊ. Ναο δχ ρῬδΐθυ πᾶ 5106 5510Π8 ἴῃ ΤΟΘΔΪΙ 

{πνοπὸ οΟἸ]οσαίτιν : παηῖ οἱ ἢ γππ465 ΘΧ ρου Ἐβ 116 

νἰνίατ5. οτηηἶβ, ΟΡ ἀδ]οῖας οὲ Δϑβθη Δ ΠΟ Π65 Ὁ]6- 

ΓΌΠΙΖΙΘ Ππηῖ. 964 ἃ παίιινα ἴῃ οἴηπθ5. ΟΡ ποῖ 

ΡυΪϊποϊραίιμι : 4Ὸ]Ρ068 οὗ τη ρ  π{1π6 δἰ ἕο μηὰ δὲ 

ῬγαΥῚ, 4π| φαοα τοχ μέλισσα {Ὁ ΠῊ] ΠΠΪ ΘΘΠΟΙῚ5 51}, 1ζὰ 

ἐπιθη απ τπιπι 6586 ραΐανι[. 56 Π1Π1] πϑοοθϑβο {π|ξ. 

ἸΝἃπα τιῦ 4115 βεθρθ, ἰΐὰ ἷο βθπογα]θ Πα πομΘ 

Βα θαιάξαν.,, ραΐα ζῶον. ϑίαϊιπι Ἰάθη (οάοχ χαὶ τα- 

ξιάρχῃ. 
ἃ Βορὶ ον ]ι5, {αϊπίτ5 οἱ 56 χτ|5. ΟῚ (151. ῥυῖπιο 

« 

εἴ οἴπὰ (01. βεουπᾶο ἀκρασία δήυου, υτο οὶ ρειείαμ-- 

εἶα. ἘΔΙ εἰ (οἱ5]. βθοιητι5 οἴιπ ἈΘΡΤΙ5 ρΎ πη εἴ οοίανο 

ἀκρισία. δήμου. ἈοοίΊη5. 
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τπονίαι ᾿οηἰζα [6 Δηῖθς }}1{. Τηθϑὶ αυϊάθηι τοὶ δοιι-- 
Ποχ ἀραὶ ἰθιι5. : 564. 60 ποη παὐξαν δά π]Ποποιη. Ηφ ϑιπὶ 

ἐρνὴδτες {πφάαπι παίτιοο ΙΘρ65 ΠΉΪΠΪΠῚ6 50. 26... ἘΠ [ἀν] 
ρμαίαιω. |π| δά νἱηάϊοίαμη 5 {1| δα Πηαχ τη} ΡΟΙΘΠ ἃ ΠῚ 

ϑαηΐ Θυθοῖ!. 5θά οἱ {δ ΠΊΠΠ6. ἈΡ68 ΓΘ ΟῚ5 ΠΟῚ 
5 ππέτι ΘΧ ΘΙ ]τιηι, Θὰ 5. 5 [πὶ [ΘΠ ΘΓ ΓᾺΓ15. 5112 

Ῥοωπίτοῖ ; ργορίονθα «πο δοι! οὶ Ἰσῖτι 1Π! ΘΓ μη, 
ποι, τ2. Απήϊαπὲ ΟΠ Ἰ5Ε]ΔΠ1., {π| 1111} τη] τ ΡΓῸ μα 10 
.7. 51 ψράδογρ, 564 ἴῃ βόπο τηλ]τπὶ νἰποογο ΠΡ Ώταν, 

ΤΡ ΓᾺΡ Ὸ ῬΥΟΡΓΪΆ ΠῚ 015. ΠΟ] 6Π}., {τι Π1}Π}1 ΟΠ -- 

Οἰθη 55 ΠΘΩΠ6 ἔριιοίαμι Ἀ]ΠΘΉ 11} ΘΟΥ ΠΠΠΡΘΠ5 5 αν Ὁ 5 

ΘΟηβίγιΐ ἃ0 ΘΟΙΏΡΙ ΠΟΙ, Νά αὖ σογᾶ τι οχ ΠονῚ- 
Ῥὰ5. ἀρογῖθ οο]Πρὶξ : 1τὰ 16], ΠπΠΠΟΡΘ ΠῚ 50 Π16οὲ 

ΓΟΙ5 ᾿πϑίαι ΠΟΥ θι15 ἱΠΘ ΘΥ̓Β11ΠῈ 5, ΟἹ ΔΙΓΓΑ ΙΓ, δἵ- 

{τι61π [Ἀψόγιιην δαγὰ ΤΠ} Π}}{{1|, ΤΠ Π66 ΘΓ πὴ ΡΡΠΊῸ 
Τα πη 658 : ἀθιπάθ [θη ρον 5. ΡΓΟσθϑϑι. ΘΟηοΟ- 
οἴ, εἰ ρΓΟΡΥ απ. ΘΟΠΟΡΘΙΟΠΘΙ δι1ν} τ ΓΘ (116 

Ρθυνθηῖ. ΑΡρὶ5. Ῥγοϊαγὰ5. οἱ σοηγ ΘΠ θη 65 [ἀπ 6168 
ἃ ῬγΌνΘΡΌΙΟ σΟμδθαία οϑῖ, {018 501Π6 6} ΔΡΡΕ]-- 
[6 ἔπι" ΒΔ Ρ᾽6Π5 5, οἱ ἰαθουῖοϑα. Πος τηθο τι .{Π1σθη-- 

Ῥρον, 6. 6. 10 ΔΡ15 ρα] πη σΟΠσ ον {((πγτι5 ἰαὕονος, ᾿π τ] ῖ, 
τό565 οἵ ργὶναἰὶ αὐ ςατίαίοηι α55τιτητιγι), ἰἴὰ 58-- 

ΡΙθηΐον δὲ ΡΠ οΙΟ56. Π16}}15. οΘ ἢ] 115 Θχϑίγαῖ. Ἐχ- 
τοηΐα ΘΠ1Π} ἴῃ ἰθημ6 1 ΠΟΘΙ ΓΔ Π8Π} 6678, ΟΟΌγα 

δἰ [πίον 88 σοηΠ Πππιὰ σαν ΘΟΠΒΓΡΟΙ , αὐ ΓΡΟ]αΘη ἃ 

114 αἴψιιθ ἀθηϑβιίαβ, {01 ΤᾺ] ΠῚ 5518 ΠΕ Θ 116 56-- 

σὕῃ ᾿Πγ 106} ΟΟ]]Πσ ηἴι, ΟΡΘΕῚ [ΟΠ] [ΠΟ ιΠ 511 οἱ 

Πγηδτηθηΐαη). Ναμ. Θ6]] τὰ {6016 ὲ Δ] 161 δά- 

᾿ιοογοῖ, ἴθ πτὶ ϑθρίο αἷν θὰ βο]υποία, δὲ δ᾽ θη βί πη 
οθη]πποία. Π)οῖπηθ ἤϑιθ! Πὸθ 4]126 ΘΈΡΕΙ ἃ]1ὰ5 
ΘΠ αἴθ, ἀτι88. ἴγοϑυθ Πᾶροπὶ σΟΠΗσΏΔΕΟΠΕ5. 

ανοὶ 6 ηΪΠῚ ΘΟΠΕΠτ8 } ἘΠῚ οἰ οουΘ σαν ογπιι- 
Ιλ... Π6 ΠΌΠΟΙ οΓα5. ὈΓΟΡΙΘΓ σγαν αΐθηι α{{- 

ἔππας. ῬΊσοΘ Φαοιηοο σϑοιηθίγις ἱπγοπία δοοθ5- 

510 δἰηξ ορθῦδθ ἃ0 [Δ Ο.15. 6115, {116 Π| ἃρὶ5 5 ρίθπ- 
Εἰ551Π|8ἃ 511|50 1010, ΟΠΊΠ65 ΘΠ1Π} [ἀν ΟΥη συ ΓΠτι- 
25. ϑῖ1πὲ βθχδησιἝίοθ, οἱ ξοπ|8}1ἃ ἰαΐογα Παρθηΐ: 

ὮΟΠ Δ]128. 4118. ἀἰγθοῖο ἱποιμη)ιιη!, Π6 {{ππῈ} 1π-- 

ἘΘΡν 4115 νδοῖ]5. Δα] πο] [ΔΠσοατιΐ : 564 βοχδη- 
Βα]ασιιμὴ. ΤΠ υἸΟυ τι]. σα ΘΓ Πα] γι πὶ ΔΠσΊΠ]], Ρᾶ- 

515 51η1 860 [Ὀ]ΟΙΤ ΘΠ ἴι1ΠῈ 5106 ΡΊΟΡ μα... πὶ ταϊὸ 

ΒΈΡΓΡα 586 ΟΠΘΙΡἃ Δ ΓΟΠ]απί, 6Γ ΘΘρΓΑ [ΠῚ πη τπο-- 
4ᾺΟ4π|6 ΘΟΠοᾶνΟ Πτι ΠΟΥ σΟΠΕΠϑαΐαγ. 

»Ύ,)0)υιο δῖ55. ἐναποθγήσχουσιν. 

ὁ (σα1065 {παἴππιο φανερῶς συνάγει. ἘΦ οατῃ (010. 
βθοιπο οἱ οἴιπὶ Βορ;. [ον 10 συναγείρει. 

ἀ παρὰ τῆς Ταροιμίας. Τίοοιι5 οδὲ Ῥγον. οδρ. 6, τ. 
0, ἀρᾷ ΓΧΧ,. δεά Ἰας ἀρβιηὶ ἃ ΗοΡγαϊοὶς ὀχϑηι- 
ῬΙΑΥΊΡι5. Το σις Τλιοτοιιηι. 

ΘΟΑΡΡΛΑΠΟΟ. ΑΒΟΙΠΙΕΡ. 

Ἔστι μὲν γὰρ χέντρον τῷ βασιλεῖ, ἀλλ᾽ οὐ χρῆν 

Β ται τούτῳ πρὸς ἄμυναν. Νόμοι τινές εἶσιν οὗτοι 

τῆς φύσεως ἄγραφοι, ἀργοὺς εἶναι πρὸς τιμωρίαν 

τοὺς τῶν μεγίστων δυναστειῶν ἐπιῤαίνοντας. ᾿Αλλὰ 

χαὶ ταῖς μελίσσαις, ὅσαι ἂν μὴ ἀκολουθήσωδε 

τῷ ὑποδείγματι τοῦ βασιλέως, ταχὺ μεσαμεδει 

τῆς ἀδουλίας, ὅτι τῇ πληγῇ τοῦ κέντρου "ἐπαπο- 

θνήσχουσιν. ᾿Αχουέτωσαν Χρως ιανοὶ, οἷς πρόστα- 

γυά ἐστι μηδενὶ χαχὸν ἀντὶ χαχοῦ ἀποδιδόναι, 

ἀλλὰ νικᾷν ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ χακόν. Μίμησαι τῆς 

μελίσσης τὸ ἰδιότροπον, ὅτι οὐδενὶ λυμαινομένη, 

οὐδὲ χαρπὸν ἀλλότριον διαφθείρουσα, τὰ χηρία συμ- 
πήγνυται. Τὸν μὲν γὰρ χηρὸν ἀπὸ τῶν ἀνθῶν “ φα- 

Ἢ νερῶς συναγείρει, τὸ δὲ μέλι, τὴν δροαοειδῶς 

ἐνεσπαρμένην νοτίδα τοῖς ἄνθεσιν, ἐπισπασαμένη 
τῷ στόματι, ταύτην ταῖς χοιλότησι τῶν χηρίων 

ἐνίησιν. Ὅθεν καὶ ὑγρὸν παρὰ τὴν πρώτην ἐστίν " 

εἶτα τῷ χρόνῳ συμβπεη εν πρὸς τὴν οἰχείαν σύ- 

στασιν χαὶ ἡδονὴν ἐπανέρχεται. Καλῶν χαὶ πρε- 

πόντων αὕτη τῶν ἐπαύχων ἅ παρὰ τῆς Παροιμίας 

τετύχηκε, σοφὴ καὶ ἐβγάτιθ ὀνομασθεῖσα " οὕτω 
μὲν φιλοπόνως τὴν τροφὴν συναγείρουσα ( Ἧς 

τοὺς πόνους, φησὶ, βασιλεῖς χαὶ ἰδιῶται πρὸς ὕ- 
γείαν προσφέρονται), οὕτω: δὲ σοφῶς φιλοτεχνοῦσα 

τὰς ἀποθήχας τοῦ μέλιτος ( εἰς λεπτὸν γὰρ ὑμένα 

τὸν κηρὸν διχτείνασα, πυχνὰς καὶ συνεχεῖς ἀλλή - 

Ὁ λαις συνοιχοδομεῖ τὰς χοιλότητας ), ὡς τὸ πυχνὸν 

τῆς τῶν μικροτάτων πρὸς ἄλληλα δέσεως, ἔρεισμα 

γίνεαθαι τῷ παντί. “Ἑκάστη γὰρ “φρεατία τῆς 

ἑτέρας ἔχεται, λεπτῷ πρὸς αὐτὴν διειργομένη τε 

δμοῦ χαὶ συναπτομένη τῷ διαφράγματι. "πειτα 
διώροφοι χαὶ τριώροφοι αἱ σύριγγες αὗται ἀλλήλαις 

ἐπῳχοδόμτηνται. ᾿ ᾿Εφυλάξατο γὰρ μίαν ποιῆσαι 
διαμπερὲς τὴν χοιλότητα, ἵνα μὴ τῷ βάρει τὸ 

δγρὸν πρὸς τὸ ἐχτὸς διεχπίπτῃ. Κατάμαθε πῶς 

τὰ τῆς γεωμετρίας εὑρέματα πάρεργά ἐστι τῆς 

σοφωτάτης μελίσσης. ᾿Εξάγωνον γὰρ πᾶσα! χαὶ 
ἰσόπλευροι τῶν χηρίων αἱ σύριγγει; οὖχ ἐπ᾽ εὖ- 

Ε θείας ἀλλήλαις χατεπιχείμεναι, ἵνα μὴ χάμνωσιν 

οἵ πυθμένες τοῖς διαχέ ἕνοις ἐφὴρ μοσμένοι" ἀλλ᾽ αἵ 

γωνίαι τῶν χάτωθεν ἑ ἐξαγώνων, βάθρον χαὶ ἔρει- 

σμα τῶν πὸ εἰσὶν, ὡς ἀσφαλῶς ὑπὲρ 
΄ 

ἑαυτῶν μετεωρίζειν τὰ βάρη, χαὶ ἰδιαζόντως 33} 
Ν 2 , 

ατὴ χοιλότητι τὸ ὅγρὸν ἐγχατέχεσθαι. 

6 Τὰ (ὐοϊοο5 56χ ὁ ποϑίυῖβ ρυθίον (οιηθοῖ. οἱ Βοί!. 
ἘΔ ἐχάστη γὰρ φρεατίς. ϑίαιαπη Ἀς6. 5εχίιι5 πρὸς αὖ- 

τὴν διῃρημένη τε ὁμοῦ. 

ΓΟΟΙΡ. ῬΆΣ λυ υϑὲ ἐφυλάξαντο γάρ. ΑἸΙφδηΐο μΡοϑί 

Βορ. Ξοχίιιβ διαπίπτῃ. 
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ΓῸ Ἀ δι, ’» Πῶς ἄν σοι πάντα δι᾽ ἀχριύείας ἐπέλθοιμι 
» - , ᾿ς - Χ 

τὰ ἐν τοῖς βίοις τῶν ὀρνίθων ἰδιώματα ; Πῶς μὲν 
ΩΣ ᾿ 

αἵ γέρανοι τὰς ἐν τῇ νυχτὶ 6 προφυλαχὰς ἐχ πε- 
- ἢ γ᾿ 

ριτροπὴς ὑποδέχονται - χαὶ αἱ μὲν χαθεύδουσιν, 
ον φὦ -»" Ὁ ο 

αἱ δὲ χύχλῳ περιιοῦσαι, πᾶσαν αὐταῖς ἐν τῷ ὕπνῳ 

παρέχονται τὴν ἀσφάλειαν . εἶτα τοῦ χαιροῦ τῆς 
Ὁ ᾿ 7 ᾿ “ 

φυλαχῆς πληρουμένου, ἣ μὲν βοήσασα πρὸς Βὕπνον 
32 ΤΕΡΞ “ ἊΝ ᾿ ὈΎΡΊ Ὅν ΦΑΛῚ ε 4 ΩΝ ὃ ἐτράπετο, ἣ δὲ τὴν διαδοχὴν ὑποδεξαμένη, ἧς 

ΟῚ , - ’ ἔτυχεν ἀσφαλείας ἀντέδωχεν ἐν τῷ μέρει. Ταύτην 
- , Ν 

χαὶ ἐν τῇ πτήσει τὴν εὐταξίαν χατόψει. Ἄλλοτε 
, ΕΝ ἐῶ θ , παδῳ οὐκ Χ , 

γὰρ ἄλλη τὴν ὁδηγίαν ἐχδέχεται, καὶ ταχτὸν τινὰ 
’ὔ - " ἃ 

χρόνον προχαθηγησαμένη τῆς πτήσεως, εἷς τὸ 
΄ τω τ εὐ ὰς"- ἐν Δὶ Τὰν ΑΝ χατόπιν περιελθοῦσα, τῇ μεθ᾽ ἑαυτὴν τὴν ἥγεμο- 

νίαν τῆς δδοῦ παραδίδωσι. Τὸ δὲ τῶν πελαργῶν 
51 75 ς 5 λὺ ΄ - Ω } ᾿Ὶ οὐδὲ πόῤῥω ἐστὶ συνέσεως λογικῆς " οὕτω μὲν χατὰ 

τὸν ἕνα χαιρὸν πάντας ἐπιδημεῖν τοῖς τῇδε χω- 
, Ω ἣν δ νὰ 6.Ν 7 7 ΕῚ ΕΣ ρίοις " οὕτω δὲ ὅφ᾽ ἑνὶ συνθήματι πάντας ἀπαίρειν. 

Ὸ " Ὁ ᾿ Δορυφοροῦσι δὲ αὐτοὺς αἷ παρ᾽ ἡμῖν χορῶναι, χαὶ 
παραπέμπουσιν, ἐυοὶ δοχεῖν, καὶ συμμαχίαν τινὰ 

, τ Ξ )Α 
παρεχόμεναι πρὸς ὄρνιθας πολεμίους. Σημεῖον δὲ, 

-Ὁ᾿ Ν Ἁ » 

πρῶτον μὲν τὸ μὴ φαίνεσθαι ὑπὸ τὸν καιρὸν ἐχεῖ- 
“ [“ δὴ γον χορώνην παντάπασιν, ἔπειθ᾽ ὅτι μετὰ τραυ- 

μάτων ἐπανερχόμεναι ἐναργὴ τοῦ συνασπισμοὺ χαὶ 
- - , 7ὔ 

τῆς ἐπιμαχίας τὰ σημεῖα χομίζουσι. Τίς παρ᾽ 
Ὁ ΠΕΕΙΣ Νοξ υϊδ εν τῶ , . Τ 

αὐταῖς τοὺς τῆς φιλοξενίας ὅ διώρισε νόμους : Ἡίς 
- »" 7 

αὐταῖς ἠπείλησε λειποστρατίου γραφὴν , ὡς μη- 

δεμίαν ἀπολείπεσθαι τῆς προπομπῆς. ᾿Αχκουέτωσαν 
ΠῚ " ΟΥΗΡΕ. , ΄ ΓΕ, ᾿ ἊΧ 

οἵ " χαχόξενοι, χαὶ τὰς θύρας χλείοντες, χαὶ μηδὲ 
-" 

στέγης ἐν χειῶνι χαὶ νυχτὶ τοῖς ἐπιδημοῦσι με- 

ταδιδόντες.- Ἢ δὲ περὶ τοὺς γηράσαντας τῶν πε- 

λαργῶν πρόνοια ἐξήρχει τοὺς παῖδας ἣμῶν, εἰ 

προσέχειν ἐδούλοντο, φιλοπάτορας χαταστῆσαι, 

Πάντως γὰρ οὐδεὶς οὕτως ἐλλείπων χατὰ τὴν φρό- 

γησιν, ὡς μὴ αἰσχύνης ἄξιον κρίνειν τῶν ἄλογω- 

τάτων ὀρνίθων ὑστερίζειν χατ᾽ ἀρετήν. ᾿Ἐχεῖνοι 

τὸν πατέρα ὑπὸ τοῦ γήρως πτεροῤῥυήσαντα περι- 

στάντες ἐν χύχλῳ τοῖς οἰχείοις πτεροῖς διαθάλ- 

πουσι, χαὶ τὰς τροφὰς ἀφθόνως παρασχευάζοντες, 

τὴν δυνατὴν χαὶ ἐν τῇ πτήσει “ παρέχονται βοή- 

θειαν, ἠρέμα τῷ πτερῷ χουφίζοντες ἑκατέρωθεν. 
Καὶ οὕτω τοῦτο παρὰ πᾶσι διαδεθόηται, ὥστε ἤδη 

τινὲς τὴν τῶν εὐεργετημάτων ἀντίδοσιν “ ἀντιπε-- 

λάργωσιν ὀνομάζουσι. Μηδεὶς πενίαν ὀδυρέσθω " 
μηδὲ ἀπογινωσχέτω ἑαυτοῦ τὴν ζωὴν, ὃ μηδεμίαν .)») ἀοπι|1 5Πρ6Υβαπι ΟΡ 65, ὉΠῚ 1056. γΈΒΡΘΧΘΡΙΣ δά 

οἴχοι περιουσίαν καταλιπὼν, πρὸς τὸ τῆς χελιδόνος 

8. [ὰ 86χ ΜΙ55. ἘΦ βιπηρ] ]οῖίον φυλαχάς. 

 (οάϊοεθβ ἄυο ἐτρέπετο. Ἀ665. Ξεχέιβ τρέπεται. (01}. 

βοουπαα5 ἐτράπη. Πιο Δ1} Ν535. οἴππη 6115 ἐτράπετο. 

Νοο 1ΐα πηι] ῖο ροϑὲ Μ85. Ῥ]ου {τι6 Οπλπο5. οαπὶ οαϊ- 

τἴοπε Β451}. χατόψει. ἘΘΖΊΠο Ῥαν15, χατύψεις. 

4 Ἄρσ, βοχίπϑ διώρισε θεσυκύς. 

5. Οποηιοάο οἰμοίδ5 ρΡΟρυϊοίαἴοβ δ ν οἰ που ιιηι 

νἹΐδτα ρου ΠΘηἴ65 σοι ΓΘ ἘΠῚ ΓΘΟΘΠ ΒΘ. 6 ΡΟϑϑί την 

5 σγιιε5. ν]οϊβϑίτη σοπϑετιπϊ ΘΧΟΙΠΙα5; δὲ 4αϊ- 

ἄδηη. αἰϊεο ἀονητηῦ : 4|185. ΨΘΥῸ ΟἸΓΟΙΠΊΘΙΙΠΐ65 , 

ΟΠΊΠΘΠῚ 10,515 56. 1 [6 1 ΡΘΓΡ 501 ΉΠιιπὶ ΘΧΠΙ θοηΐ : 

ἀοῖπ6 ἔθη ροῦ 6 υἹσΊ ]Π]ανι πὶ ρογαοῖο, πος “46 ηὶ 
ΟἸΔΠΡΌΓΘ ΘΠ δα ϑοιηπτιπὰ ΟΠ ΘΓ Γι ; 118 ν ὉΓῸ 

500 6Π5., ΘΘΟῸΓ ΙΓ 6 ἢ} ΤΠ 8 πὶ ΔΟΟΘΡΙΐ, 51ἃ γ]Ὸ 6 
γθάἀ1:. ΟΡΒθυν 015. δὲ ππιπο ΟΡ πΠΘ ΠῚ 1π ρΡ850 γο- 

Οιυο5. 

Ιαΐπι. ΑἸτὰ ΘΙ} που ἀπ 1{ΠΠῸ}18 ἄτιχ οϑῖ; 56 ἀ 

ἘΡῚ Ρ6Ρ ΔΙ4ποα ἰθιηριιθ δἰαταςιπ γοϊαίαὶ ρρῶ- 
[τὺ : γϑῖρῸ 56 γϑοῖρίθη5, νἱϑ ἀτισατιιη ᾿Π5Θπ|6 ΗΠ 

τ 1, (ροθυτμη ΟἸ ΘΟ ΠΛ ι πὶ ἈΘΘΠΕ πη τι5. ΠΟῚ 

ΡΙΌΘΙ] ἃ ΓΑΓΠΟΠΆΠ 1Π|6} Πρ  Θ πῈα αἰ γεϑί. ΟἹ θη μὴ 

ΟΠΊΠ65 ΠΠῸ οἱ θοάθηι [θη ροῦῸ δα ἰνὰ5 ΘΙ Π65 
Δοσθάππηξ : 1ἴὰ 511}0 τΠῸ 5|5Π0 ΟΠΊΠ65 (ἰἸβοθ πη. 

Βραπῦ ἀπίθηι 0585 ΘΟΡΠΙΟ65. ΠΟϑίΡαΓ65., ΘΆΒ[Π6 δρυκέν τε 

ὨγΘὰ αι! θη. βθηϊοηα ἀθάποιπε, οἵ ΠῸῚ ΠΙΠ]] μαι. 

δάνουδιι ΠΟϑ 65 ἅνθ5 ρυδϑίδηϊ 510 5111, ΠΙῸᾺ 
ΡΥΪΠΩΟ 6]115. ΤΟΙ ΓΘ ΠΙΘΠίτπ δῖ, {πο 6δὸ ἴοιη- 

ΡΟΓΘ. ΠῸΠ ΡΙΌΥΘΙ5. ΟΟΡΏΪΧ ἈρΡΡάγθας : ἀθιπάθ 

οἴῃ γα] 115 γθάθιιη 5, ρου ία {πο 85 οἱ ργρ- 

5111 ΘΟ] 41] ᾿πἸοῖὰ γεΐθυιιηῖ. ΟἾ5. ἀρι 1ρ885 
ῬΓΟΒΟΥρ510 ΠΟΒΡ [4 }1{{15 ππιρὰ 3 {π||5. 0515 (6561-- 
[Π0Π15. Π}1 1 715. Δ ΟΟιιδα ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΠΉΪΠαἴτ5. δῖ, δθὸ 

τ 11} ἃ σΟΠΙ τι 56. 5 γ Παὶ 9" Αὐἰ ἰδ ηΐ 11 {ΠῚ ... ὅν. 

ΘΡσα ΠΟΒΡ 65. ΕΠ} διηΐ οἱ ἸΠΟΙΠΟΙΟϑὶ , [ΟΡ ΘΠ6 -ἴν οι 

οοοϊπάπηπε, οἵ πὸ ὨΙθμη6 {υ] θη ἅτ ποσῖιι δάνο- 
ΠᾺ5 ἴθοῖο ΓΟ ρ απ, ῬΟΥΡῸ ΟὐΓἃ ΠΠ|Ὰ 1} ΟἸΘΟΠΪΕ6 56- 

ΠΙῸ σοπίδοϊ5 χα Προ πξ, ΠΠΡΘΓῸΒ5 ΠΟΘΙΓῸ5 , 51 αἰίθῃ- 

ἄγ νηΐ, ἃ ραΡ ΘΠ ΔΠΊΟΥΘΙῚ 58 {15 Θχοϊξα-- 

γΓοῖ. ΝΘΠΙΟ Θη πη ΠΟΠΊΟ οϑὲ, 41 [ἃ ῬΓΟΥΘ115 ΠΙΘηἴα 

ΟἸσοπία, 

ἀἰδϑππαΐαν, τι ρον ἀἸσπτιπη ΠΟῸῚ {π|4|δδὲ Θ᾿ 1], 

401 ἀνΊρτι5 ρου π|ᾶπ ὈΓ 5 νἹγετ τ ΤΏ ΓΘΥΙΟΡ [ογθῖ. 
166 σΘΠΠ ΓΟΓΘΙῚ Ῥ 86. 56 Π10 ΡΘΗ ΠΑΡ εἰ6 ἢ Ππιν115 1ὰ- σατε Ὁ’ 

Ῥογαπίθ} ΟἸΡΟΠΠϑἰδ 65, 5115Π|6ΐ 6 ΠΠ15 οδ] ο[α-- 

οἴπιηΐ., βιρροαϊαπίσιθ Δ Π 6 ἈΠ ΘΠ ἔπτη : {π|Π 

510 51 6ππ|η} 61, {πολ ΠΕΡῚ μοίθϑι, πὶ 1050. γοϊδία 

Ῥ δ οϑίδηξ, πΡῚ ΠΠ 116 8115. 51115 [ΘΠ ἴον" 51} ] νἀ Π[65. 

Αἴχιιθ ποὺ τὰ ἀριια ΟἸηΠ65 ἐθοδηζαίιη 6ϑῇ, τιῖ 

Ἶλ φυϊάδηη ΘΠ οΙοστι πη. ΚΘΗ ΠΘΡΔΠΟΠΘΙῚ (7|-- 

εἰροϊαν5οεῖπι ἈΡΡ6Ι]6πε. Νϑπιο ἐ6 ραπρονίαίθ ἀο- 

Ιοδῦ : πΠϑήτι6 15 Ὧ8 81ἃ νἱΐα ἀθϑρογοῖ, οἱ Πι|160 

ΠΠναπ ἀϊηῖ5 

Ιλ ἀ1Π|5 ᾿παπϑίγιατη. Πα θηϊπὶ πἰάπιῃ) ΠΟ0η-- ἰμθαβινῖα. 

- 

»ΈἜΘρΡ. βεχίιβ χαχόξενοι οἱ τάς. 

ς Ιἄετα δα. βοχίιϑβ πτήσει παρέχοντες. - 

ἃ ἀγτιπελάργωσιν, 1ἅ 65ῖ, δεπεγίοιϊ αοοορεὶ τδταιιη-- 

γαιίοποηι. [ἀοἴνοο απο πη σ ΤΑ ] ἈΠΊΠῚ] 5] σ Ὁ] Πα ο ἀν- 

τιπελάργωσις ἀἸοοραξαν, «μτο6] πελαργὸς, οἱοοπία, να πο-- 

Ποϊουιιπι ἃ Ῥαγ ΠΕ 115 ΔΟΟΟ ΤΟΥ ΠῚ ΠΊΘΙΠΟΥ 510, 



ὥς 

τ00 Ξ 

ΒΓ} ΠΘΠ5., [Ἔβιπιοὰ5 (ἰάθη ον ἀθίογε : ᾿ππξτιη ὙΘΓῸ 

ΘΟ] σοῦ Θά 15. οὐπη ΠῸΠ 4πδὰϊ, ΡΘΠΠΔΡΙΙΩ 
ΘΧἐΡ ΘΠ αῖ65 τὰ πηδα δ οἸ θη 5, Βα θ᾽ πη 6. ἔθ ητιῖ5-- 

5110 ΡΈ]Ψ ΓΟ 5656 ΟὈνΟΪ θη 5, 516 {π|ὶ πἰϑῖιη} Θχοο- 

σαῖς; αἴχιιθ ραυ]διη [Ὁϑοὰ5 ᾿Πίθι 56 Ππῖοὸ νοἱας 
Θ᾽ απ πὸ. «πιοαμπη. ΘΟἸΠΠσ Δ η5.,. ΡῈ ]]05. ἴῃ 1050. πο 

ΘΠΛΕΡῚΣ : “ΙΙΟΥ ΠῚ 51 {{π|185. Θοῖ]05 Θχριησαῖ, ἃ πᾶ- 
τὰν ΠηΘἸοᾶ π ΦΠαΠ πὶ ἃν θὰ. δοοθρὶξ, ΡῸΡ 

“18 ΠΔ δι185. ῬΡῸΪ]15 νἰδιιη δα βαηϊξαΐθη γοάπιοῖϊῃ. 
Ἡφοίθ σοπη πη οπθαηΐ, τι π6 δα τηλ] ἴα σοπνοι-- 

ἴα 6 ῬΓΟΡίθυ ραπρονρεαΐθιη ; ΠΟΘ [π᾿ ΟΡΑΥ 551}15 

ΘΑ] ΤᾺ ΠΡτ 15, ΟΠ] 506 Δ] Θοῖα,, ΟἴΤΟ5115 ἃς ἸΠΘῚ5 

ἸΠΔΠΘΔ5 : 56 δὰ Τλ6ι ΠῚ ΠΟΙ [σ]ὰ5.. {π| 51 Πἰμιιη-- 
ἀἴπὶ ἐδη τα αν σΊ τα, Πα ΠΟ Τη Δ ]ΟΓὰ 115. {|| ᾿ 5111} 

ἴοΐο σον θ ̓ πνοσδηΐ, ΘΟΠΟΘΒΒΕΠ 15 οι ἢ Ἠα]ονοπ 

ανὶβ την πὰ 65. Ηδοο ἀθροβιεβ πη ᾿ρϑὰ ἀρθπὰ ΟΥΪ5, 

ΒΘοαΠ πη ᾿ρ5ὰ [Πογὰ [ΘΠ ὰΓ 6 5016 8 : δὲ οἰγοὰ 

"θὰ πη [Ὁ γ 6 ΠΙΘΙΘ ΠῚ. ΡῈ]]05. ΘΧο 1} ἔππὶ.,. Οἴμμ 

ΓΘ. Πλ11}{15 δὲ Ὑ]Ο ΘΠ 115 νϑη 15 δα ἔουγαπ ἃ ΠΠ161-- 

ἴπν. ΑΤᾺ ΘΠ ΘΟΠΒΟΡ ΠΠἔι1 ΨΘΠΠ ΟΠΊΠ65., {{π|6-- 

501 η} ΦΌΡΟΙ Πιιοῖτ5. Ρ6. 5θρίθμ (165, {1015 
ΠΑ] οη οΥἹβ ποῖαι. Νὰ πὶ ἑου ἀθη ἀἴ 6115 50 11Π} 

Ρ.ΠῸ5. Θχοι 1. Οὐτη. ἁὐΐθπι δὲ νἱσῖτι ᾿ρ 515. Ορτιϑ 

οδῖ, 81105 5θρίθηι 4165 δ ρου ᾿ ΠΟ ΘΙ ΘΠ [{1ΠῚ 

Τϑιι5. τι} ΠΟΘ Ὴ [Π551ΠΠ|115. ΤΠ] ΠΟ ἢαιϊο ΔΏΪΠΊΔ]1 

ΡΥ Θσα πε. Οὐ ΟΡ ΘΠ} οἵ ΟΠ Π65 Πδτιΐδθ ΠΟ 50 πηΐ, 

ἀἴθβάιιθ 1105 ἀρΡΡΘΙαπὶ Πα] οπθοβ. Ἀ65. 110 ΡῈΡ 

Π δὶ ἴῃ για ρΡΟν "ΘΠ Ε18 Π} βα Ποῖἴδ ϑιηξ δὲ οὐ ]-- 

Παῖΐδθ, τὶ τπι Π]5 ᾿ποϊ δ ξιι5., δὰ {τ|ὲ6 δαὶ [πὰ πὶ 58]1|-- 

ἴθι ρου πθηΐ, ἃ θ 60 θχροϑβοᾶβ. Οὐ ἐπ σαιιθᾶ, 

4 ἔδοῖιι5. 65. Δ Π6Ὶ ᾿πΠΔΡΊΠΘΠΙ, Θἰϊα Π}) ὈΓΦἴδν 

ΘΧΘΡΘΟΙΆ ΠΌΠΟΙ ΠΕΡῚ ΠΟῸῚ Ροϑϑιῖ: ΟΠ ΔΨ ΊΟΙ 80 

δἄάθο δχίριια σραίϊα., Ὑ5[1Π} οἵ ΠΟΥΓΘΠ11Π) ΤΠ 

ἴῃ τηθἸα ΠΙΘΠη6 4] ΘϑΟθΓ6 }πι55111Π}., ἀθεηθαΐι ἃς 
ἔρθηρίιν ἢ 

ΒΛΒΙΠΠ ΟΕΒΑΒΕΚἉ 

6. Εδυιηΐ {ΕΠ ΡΘ ἢ] ἃ ΘΟΠ] 56. ϑθρανραίδηι, 

ΠΠΠΠ118 Π1 ΟἸ11} 110 1Π|0Ὸ βοοϊθίαἴθπι, 5664] νἹ πιὰ πὶ 

ῬΘΡΠΏΔΠΟΙΘ : τι ΡΟ {1|85, ΟΡ ὈΓΙΟΡῚ5. ΟΠ] 515 
Π]ΘΠΠΟΥ Δ ΠῚ 5, Ἁ] ΓΘ ΥἾτ15 ΘΟΠ] Πσῖτιηλ ἃΡπτιαῖ. ΑἸ απ 

ὁ 8510 Φαϊπᾳαο Δῖ55. 6 πιοβίσις ργωΐον Οοιαθεῦ, ἘΠῚ 

γερο βρέξασα. (Λαο αἰ’ 4πὰπίο ἀπΐθ 41: ΒΆΒ1]1ι|5, οἱςο- 

Ὁ115. ΘΟΥΠΙΟ68. ῬΟΓΟΟΤΊ ΠΑ ΟΠ ΠῚ ΘΟΠΪ 65. οἵ ἐΔΠ] 18 ΠΏ 

54 1611Π1|65 Δ4]πη 51, 46 δὸ ΠΠἴον βοπίϊνο Ασιβίοίο!οηι 4ο- 

οοῦ τάδ 1Π6 {ποτὰ πὶ ΠΟΙ ΠΥ, Ῥοίσιι5 Ῥοιίιι5. 

Τιοραβ γ ]1π 67} 15 ΟΡ αβοα! απ Π}Ρ. 4, οαρ. 17. 

ΓΟΟΙΡ. βθοιπηάιι5 φύσεως ἰατρείαν. Μοχ ἤοςς. 5οχίιι5 

εἰς χαχουρ. ᾿ 

85. ες. βεχίαϑβ εἰ χελιδόνι ταῦτα χαρίζεται. 

" ἘΜιο Β4511, οαπ} τη} {15 Νῖ55, νοσσεύειν... 

στὐει. ἙΔΉΙο Ῥαγῖβ. 

Βοα!. 

. νοσ- 

Τηΐτὰ νεοσσεύέιν. . .. νεοσσεύε!. 

μόνοις ἐχλέπει τούς. 

ΠσΑΡΡΑΒΟΟ- 

1: 

-} [-}] 

ΑΆΘΗΙΕΡ, 

᾿ῬἘχείνη γὰρ τὴν χαλιὰν 
πήγνυμένη ν τὰ μὲν χάρφη τῷ στόματι διαχομίζει" 

πηλὸν δὲ τοῖς ποσὶν ἀραι μὴ δυναμένη, τὰ ἄχρα 

τῶν πτερῶν ὕδατι “καταθρέξασα, εἶτα τῇ λεπτο- 

τάτηῃ χόνει ἐνειληθεῖσα, οὕτως ἐπινοεῖ τοῦ πηλοῦ 
Ἁ ἣν Ἁ Ἃ, Ν -Σ - }Ὶ , 

τὴν χρείαν" χαὶ χατὰ μικρὸν ἀλλήλοις τὰ χάρφη 
τ ," ᾿ -“- -“ 7 » “ὦ . 

οἷον χόλλῃ τινὶ τῷ πηλῷ συνδήσασα, ἐν αὐτῇ τοὺς 

εὐμήχανον ἀποθλέπων. 

ΡΤ , ᾿πν ν 3 ͵, δον ἢ 
νεοττοὺς ἐχτρέφει᾽ ὧν ἐάν τις ἐχχεντήσῃ τὰ ὄμμα- 

ΕΑ ᾿ νι ΩΝ . ΓΔ 3. τα, ἔχει τινὰ παρὰ τῆς φύσεως ἴ ἰατρικὴν, δι᾿ ἧς 

πρὸς ὑγείαν ἐπανάγει τῶν ἐχγόνων τὰς ὄψεις. 'Γαῦ- 
͵ δ 

τά σε νουθετείτω, μὴ διὰ πενίαν πρὸς κακουργίαν 
δ - ΄ --, 

τρέπεσθαι " μηδὲ ἐν τοῖς χαλεπωτάτοις πάθεσι πᾶ- 

σαν ἐλπίδα δί ψθντα , ἄπραχτον χεῖσθαι χαὶ ἄνεν-- 

ἔργητον - ἀλλ᾽ ἐπὶ Θεὸν χ ταφεύγειν, ὃς εἰ 8 χε- 

λιδόνι τὰ τηλικαῦτα χαρίζεται, πόσῳ μείζονα δώ- 
» Ὲ ὅλ. “ Ὡ Ε] “Ξ 8... Ἀδὰ ἡ ΒΑ 

σει τοῖς ἐξ ὅλης χαρδίας ἐπιδοωμένοις αὐτόν ; - 
ἤ μή λ χυῶν ἐστι θαλάττιον ὄρνεον. Αὕτη παρ᾽ αὐτοὺς 

Ἡ ΄ Χ 3 ᾿ ΄ 2.3. 5. εὖ ᾿ 
γοσσεύειν τοὺς αἰγιαλοὺς πέφυκεν, ἐπ᾽ αὐτῆς τὰ 

.- , 

ὧὰ τῆς ψάμμου καταθεμένη " καὶ νοσσεύει χατὰ 
“ἢ "Ὁ - Α ᾿ 

μέσον που τὸν χειμῶνα, ὅτε πολλοῖς καὶ βιαίοις 
- -Ὁ ͵7ὔ 2 

ἀνέμοις ἣ θάλασσα τῇ γῇ προσαράσσεται. Ἀλλ᾽ 
“ " ι , ν ΣΤΟΝ 
ὅμως χοιμίζονται μὲν πάντες ἄνεμοι, ἡἣσυχάζει δὲ 
- Ἁ ῳ } 5 αἶ χῦμα θαλάσσιον, ὅταν ἁλχυὼν ἐπωάζη τὰς ἑπτὰ 

ς , Ψ ἢ Ἷ Α , τ Ρ»Ά ἣ ᾿Ὶ 

ἡμέρας. ᾿Εν τοσαύταις γὰρ μόναις ἐκλεπίζει τοὺς 
4 5 τν ᾿ι' ᾿»"κ ᾿ με - ᾿᾿ , “ λ 

νεοττούς. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ τροφῆς αὐτοῖς χρεία, ἄλλας 
ἃ ς Α κ Ἂ τ “ Δ. 

ἑπτὰ πρὸς τὴν τῶν νεοττῶν αὔξησιν δ᾽ μεγαλόδω- 
εὐ - ͵7 ρ, ΕΞΕΞ σῇ 

ρος Θεὺς τῷ μικροτάτῳ ζώῳ παρέσχετα Ὥστε 
,ὕ 

ΟΝ 
,ὔ του , 

δ οἷὴς του λιτδρετος Ταῦτα σοι εἰς 

εἶν παρὰ Θεοῦ τὰ πρὸς ΒΗ 

ρίαν διὰ τῆς περὶ τὰ ἄλογα τοῦ Θεοῦ προνοίας 
,ὕ "ἢ ς “ ’, ωὩ δόξ 

γενομοθέτηται. Τί οὐχ ἂν γένοιτο τῶν παραδόξων 

4 οω 

χαὶ ναυτιχοὶ πάντες ἴσασι τοῦτο, χαὶ ἢ 
Ξε δὴ νῇ 2 { 
τὰς ἡμέρας ἐχεῖ 

- Α 
προτροπὴν τοῦ 

.“ Ὁ ΕῚ Ὧν. 3΄ «νιν , ΩΝ τ» «Ἱ, 
ἕνεχεν σου, ὃς χατ ειχονα γεγονᾶς του Θεοῦ ) θπου- 

εἶ 
--:- 6 ὅλ ῃ ΄Ξ ὕ ) οἿΧ ἥ (1 ὶ ϑε ; γξ ὑπερ ἡρνιύος οὐτωῶὼ μιχρᾶς ἡ μεγάλη χαὶ φοθερα 

χ «τέχετ αι θάλασσα, ἐν μέσῳ χειμῶνι “ γαλήνην 

ἄγειν ἐπιταχθεῖσα ; 

Τὴν τρυγόνα φασὶ διαζευχθεῖσάν ποτε τοῦ ὅμό- 

ζυγος, μηχέτι τὴν πρὸς ἕτερον καταδέχεσθαι χοι- 

γωνίαν, ἀλλὰ μένειν ἀσυνδύαστον, μνήυνη τοῦ ποτὲ 

συζευχθέντος τὴν πρὸς ἕτερον χοινωνίαν ἀπαρνου- 

ἃ (οαΠο65 ἄπο ἄλλας ἑπτὰ ἡμέρας. Οαπο 5ογπιο οϑὲ 
ἦς Παϊογόπο, τηδοῦ]ατη [ΟΠ 16 τὸ Θοπά ΒΟΥ δχ 60 ἰοοο, 40 

Απμργόβῖι ἦς πὰς ἰρβὰ γε Ἰοζαῖξαν, Ιονοπι 4] θὰ 

1Π|ὰπὶ,, 564] {πὸ [ἀπλθπη ΠΟσΟΓ ΑἸ {{|6| ΤΟ Θβ5 το Ῥοϑϑιῦ 

γα Ιου θιι5. {701 οὐρὸ Ἰοσίπηι5 ΠΡ. ὃ ἴῃ Ηοχαδπ. σὰρ. 
13., παι. 40, ίαοϊάιπι αἰοπἰς δίαΐ τπαῦ δ, ἄοπες 

ονα ἤονεαὶ Πιαίοεγοπα δια, Ἰο σοι μὴ οθπδθο, εἰογέο 

ονα ονεαῖ Πιαϊογονι σα. ΠΙᾺ ΒΑ51Π11, ἡσυχάζει δὲ 

χῦμιαι θαλάσσιον ὅταν ἁλκυὼν ἐπωάζγ, Δα γψογθιιπὰ , τιξ 

σἰοηΐ Ομ η68, ΘΧρυ σι ΑἸα ΡΡΌβὶιι5, 

» ΝοπηιΠ Νίς5. ἀλχυονίτιδας τάς. 
ὁ ΟἿ]. βεαιπάτ5 γαλήνην ἔγξιν. 



ΙΝ ΗΠΕΧΛΈΕΈΜΕΒΟΝ. ΠΟΜΙΙ.. το 

ΒΔ] 1665. «πομιοάο νοὶ ἃριὰ Ὀνιΐα Δη]μλα]1ἃ,. κεἰ των 
[ρθαιιθηττιπι πιιρεαναπι ἀθάθοουϊ δη θροπδίιιν υἹ- 
ἀυήται5. ρα ]οῖα Ποποβίαβαιθ. Αια] ἴῃ δάπ- 
οαπα ΡΓΟΪΘ ἱπὶ {π|5ϑῖπηὰ εϑὲ. Ἐτθηΐτα. ἘΡῚ Ρα]]ο5 

ἄϊιοβ δχοϊϑιῖ, πουῖμὴ ΑἸ το τι πὶ (6]}101Ὁ 1π| [ΟΡ Δ ΠῚ» 
Δ ῬΘΠΠΆΓΙΠ νυ ΘΠ] τι5. ῬΡΟΓΡΤΕ : ΔΙ ἔθστιμη π- 

δὴν ἀππηλΐαχαΐ ἀ5ϑ. ΠΩ Ὀἔτιη ΡΓῸ 510. Παροῖ: ἀἴαιι8 

θη σϑητξ, ργΟρίθυ νἱοίτιθ. σου ράγα πὶ ΕΠ{ἢ-- 

αὐΠταΐθπι αράϊοαϊ. 564, τι ἀἰπιηξ, ΡΘΥΙΡῸ πτιο ΠΟΙ 

5110 Οϑϑι[Ρᾶσα : ἴΠ10. ᾿ἸΡ511}} 550 Ρ η τ1Πἃ ΟἸΠῚ 

ΡΙΌΡΙΙ5. 5815 ΡῈ}}15. δάτιοαι. ΤᾺ]65. δ ΠῈ ΡΑΡΘΠ Ε5 

111, αὶ ραιιρουίαι 5 ργϑίθχει Ἰη λἴ65 ἘΧ ρομππηΐ; 

αὐ οαπι ἴῃ ραιυ πη μΐο ἀἰβεν ΘΠ 40 1ΠΙ(  1551Π}} 
διηῦ οὐσὰ ΠΡ ΘΡῸ5. Οπθπηδ πηοάτιπι Θηϊην Οα]πι6 

πἰ εϑϑθῖ., 6χ ΄π0. ΕἸ Ρ ΟΡ : 1ἴὰ δ παπ οϑῖ, πὶ 

οἷ νἱτ ἀσοπάδ [δου ταῖθμη θαυ] ΘΘ ΠΔΠ 6 γὰ- 

τἰοπ6 βιρροάϊτοπι. ὕανθ ᾿πη] [6 ν]5. Αγ ΔΥΠ ΠῚ 

{αΡῈ5 πηρτιθβ ἃάπιποὶ διιηΐ, οὐ 6] θη : 4185 

ἘΠῚ νι θυῖπε 5105 [δῖτι5 Δ πη] τὴ ψο αἴτιϊ Πηὰ  ΠΠΓῸΒ ; 

115. 605 ψευθεγαπίοθ, ἃς ΘΧρθ ]θμίθ5., 6χ ΠΙ640 
δ]ϊοῖπιηε, ἂὸ ἰθίποθρ5. ΠῸΠ|Δ}1 ΘΟΥΠ ΟἸΠΡᾺ ΠῚ 51185-- 
οἱρίαητ. Τιαπάδηα τι οϑὲ. ΘΟΡΠ]ΟΙ5. 1Π 51105 Ὀ1Π]|05 σοτγαϊεῖς 

ΔΠΙΟΙ, {π|88 0505 78) γοΙπιῖθ5. σομ τα τι, 4]1π|0-- ὅπλον π 
ΠἰΔΠΊ( 116 5. Ὀ.Ώ] 5 ΓΔ Π5., 1105 απ 5511 6. ΘΠ τ]. δ» 

ΜυΠ] 5 ἀντι σΘηθυ 5 δα σοποθρίιμ ΠΪ 81] ΟΡτιϑ 

ἐϑὲ σορυα πηδυῖπηι : 564 1Π 1118 ΘΟ ΠΘΊΡιι5 δάϊία 

οἰτγα οοἰταπ ονὰ 9 Ἰη θουπδ διηΐ. ἘΘΡΠ ΔΙ ΓΘΙ Ορίοῖο ναῖ- 

51η6. οοἰζαα τὶ Ρ] ΥΠ ΠλτΠῚ ῬΆΡΕΓΘ γα] ιν 6 5, [ἰσδὲ 5ὶ ἀθ ναλτα- 

Πα ΧΙ ΠῚ] ἸΟηρδονΟΒ : {πρρα 4υ 05 νἱΐα δά οθη- ὕω 

{ΠῚ} τ54π|ὸ ΔΠΠῸ5. ΡΙΘΓαΠ ]τπι6 Ργοϊθπάδιαν. Τὰ 

γ ΕΠ] πὶ ποίαίιπι οἱ ΟΠ βουν ἃΐτιπ ΘΧ ἈΠ Ε{πππὶ ΠΙβουα : 

τ 51 {πᾶ πο ΠΟΠΠ.Π]05 Ὑἱ 6115 τη ϑἴθυ 1} ΠΟ-- Βραῖα Ὑἰγθο 

ΥΠΙ. 

; μ᾿ ; [ » [-} ἣν Χ 

μένην. Ἀχουέτωσαν αἱ γυναῖχες, ὅπως τὸ σεμνὸν 

τῆς χηρείας, χαὶ παρὰ τοῖς ἀλόγοις, τοῦ ἐν ταῖς 

πολυγαμίαις ἀπρεποῦς προτ'μότερον. ᾿ἈἈδικώτατος 
ΟΥ̓́ ᾿ - ,, 

περὶ τὴν τῶν ἐχγόνων ἢ ἐχτροφὴν ὃ ἀετός. Δύο γὰρ 
᾿ - -» 

ἐξαγαγὼν νεοσσοὺς, τὸν ἕτερον αὐτῶν εἰς γὴν χα- 
,ὔ - - -- .- ΕἸ , ταῤῥήγνυσι, ταῖς πληγαῖς τῶν πτερῶν ἀπωθούμε- 

γος" τὸν δὲ ἕτερον μόνον ἀνχλαδὼν, οἰχειοῦται, 
} Χ -Ὡ - - Ἂ διὰ τὸ τῆς τροφῆς ἐπίπονον “ ἀποποιούμενος ὃν 
ἤ δ. τ ἐγέννησεν. Ἀλλ᾽ οὐχ ξᾷ τοῦτον, ὥς φασι, διαφθα- Ο 

«Ὁ ΄ - "» ρἦναι ἣ φήνη" ἀλλ᾽ ὑπολαδοῦσα αὐτὸν τοῖς οἰχείοις 
« ΄ω » τὩΑ -Ὁ 

ἑαυτῆς νεοσσοῖς συνεχτρέφει. Τοιοῦτοι, τῶν ἴ γο- 
᾽ς 5 ὧν ΄ ΄, Ε , Α ΄ὔ νξων, οἵ ἐπὶ προφάσει πενίας ἐχτιθέμενοι τὰ νήπια " 

Ἃ Ἀ “ὦ -«φνΝ ΩΝ τ 7 » , ᾿ ἢ καὶ ἐν τῇ διανομῇ τοῦ χλήρου ἀνισότατοι πρὸς 
Ν ΓᾺ τὰ ἔχγονα. Δίχαιον γὰρ; ὥσπερ ἐξ ἴσου μεταδεδώ- 

χασιν ἑχάστῳ τοῦ εἶναι, οὕτω καὶ τὰς πρὸς τὸ 
- ῃ “ὦ 

ζὴν ἀφορμὰς ἴσως αὐτοῖς χαὶ δμοτίμμως παρέχειν. 
᾿ - ΐ Μὴ μιμήση τῶν γαμψωνύχων ὀρνίθων τὸ ἀπηνές ᾿ 
9 ΝΑ ᾿Ν οΥ « ΄» ἈΝ οἱ ἐπειδὰν ἴδωσι τοὺς ἑαυτῶν νεοττοὺς χατατολ- 

μῶντας λοιπὸν τῆς πτήσεως, ἐχδάλλουσι τῆς χα- 
“ω , τ΄ κδ » ο 

Λιᾶς, τύπτοντες τοῖς πτεροῖς χαὶ ὠθοῦντες, χαὶ ἢ 
5.  : ι ’' ῳ Κ Ἀ “ οὐδεμίαν ἐπιμέλειαν ποιοῦνται πρὸς τὸ λοιπόν. 
Ἔ ΝῈ Ὁ ατὰ ΄ ᾿ Ἢ ἐ ΝῚ ν᾿ Θ 

παινετὸν τῆς κορώνης τὸ φιλότεχνον " ἣ χαὶ ὅ πε- 
ῇ ΝΜ 

τομένοις ἤδη παρέπεται, σιτίζουσα αὐτοὺς χαὶ 
, , Ἷ , - 

ἐχτρέφουσα μέχρι πλείστου. Πολλὰ τῶν ὀρνίθων 
ι΄ σ᾿ ᾿ ᾿ , ΝΕ ἘΣ ΑΝ τῷ ἘΘΑΞΡᾺ γένη οὐδὲν πρὸς τὴν χύησιν δεῖται τῆς τῶν ἀῤῥένων 

ἐπιπλοχῆς - ἀλλ᾽ ἐν υὑὲν τοῖς ἄλλοις ἄγονά ἐστι τὰ 
’ ΝῚ , 

ὑπηνέμια, τοὺς δὲ γύπας φασὶν ἀσυνδυάστως τί- 

χτεῖν ὡς τὰ πολλὰ, καὶ ταῦτα μαχροδιωτάτους 
" δε ἸΞΤΝ γ᾽ « χ 515: τὸς ς " " ὄντας " οἷς γε μέχρις ἑκατὸν ἐτῶν, ὡς τὰ πολλὰ, 

,ὔ Ὕ τ 

" παρατείνεται ἣ ζωή. Τοῦτό μοι ἔχε παρασεση- 
τς ξξὶς, ᾿ ᾿ Ε νος Ματγῖα νἱγ- 

μειωμένον ἐκ τῆς περὶ τοὺς ὄρνιθας ἱστορίας, ἵν᾿ 511} ᾿γ θυ, 45] ΠΟΡῚ ποήπθαξ, οἵ ἐτιᾶ5] 51} ἃ εἰραρήνλα 

ἐπειδάν ποτε ἴδης γελῶντάς τινας τὸ μυστήριον εὶ Πδίτι ἃ ΔΙ ΠΘΠΊΙΠῚ 7 τιῖ ΥἹΡΘῸ 7 ὙἹΡΘΊ ΠῚ Δ 6 6]115 1Ππ16- "ἘΞ τον 

ἡμῶν, ὡς ἀδυνάτου ὄντος χαὶ ἔξω τῆς φύσεως, πιογαῖα ρΘΡΙΠΔΠΘΗΐΘ, ΡΘΡΘΙΕΥΙΣ, γΘΠ]δι 1Π ΤΠ ΘΠ ΘΙΩ 

παρθένον τεχεῖν, τῆς παρθενίας αὐτῆς φυλαττο-. [101], Ποιιπι, Οα] ΡΘΓ ῬΓΘἀΙοΔΙΠΟΠΙ5 5{π|1Π|Π8}Π} ΟΥ6-- τς ὅσο». α. 

μένης ἀχράντου, ἐνθυμηθῇς ὅτι ὃ εὐδοκήσας ἐν ἀ6ῃί65 5Ά|γὙ05 [ἌΘΘΙῸ [ΠΠ|ρτ0, ἸΠΠπΠΠΘΓὰ ἱπο ΔΘ ἴδ; ϑκς 

ἃ (οάϊοο5 ποι ῥῬϑποῖ ἐξάγων. ΠΡΙάοπι Ἀδρ. «αϊπίιβ ἄετοπί νευθυιη παρέπομαι ἀαςνττη., ΠΟῊ δϑηλ  γατη 

ἕτερον ἄγων εἰς. ΤΌΘΟΡΘ, πετομιένοις ρτὸ πετομένων Μαγίε ῬΤΌΡΥΤΙΟ οομ γα 

ὁ Βερ. 4αϊπίι5 ἀποσπασάμιενος. 

ΓΈ οατα (010. βεοπο γονέων οἱ σχληροί, 564 

1Ππ4, οἱ σχληροί, ἀδοβῦ ἴῃ βερίεπι Νίβ5,, πεὸ ἀπθιῖο 

«ἀπ το] 15 αρϑῖῖ, οαπὶ 14 ποη ὩΡπογευῖΐ Επβία! ΐα5, 

41 59 γεγς : 7. αἴδς διιπὲ πορηϊ ραγαπίθς Ποπεῖ- 

χειιι, τι ρατρενταΐεπι οαιιδαϊὶ εἴο. 

8. Ἐδ6ῚΠ χαὶ πετομένοις. Αἱ Μί55, οεἴο πετομένων. 

Μαρπτιβ 116 σοάϊοιτη ΝΜῖ55. σοπβθηϑιι5 ἴοτα τὴθ Δα ποὶϊ 

τὶ ογοάαπη ΒΑΒΙ πὰ πετομένων, ΠΟ πετομιένοις 5011- 

Ῥ515586, αἴψιθ ᾿ος ἰοθο σομ 5 1556, {πο ΔΠ10Ὶ1 5θρο, αὶ 

{ΥΡοσνΡΗΪ, φιοα πιομάτιπι 5} 6558 ἃ Ι Γασ παι, οα- 

5111 ππτιτὶ ἔπ Αἰϊτιηι γα πϑηη ταν, Πλι ἸοΊΓτ} Ὑἱ-- 

Πάει Νῖί55. [ογίαβϑιβ ΒΟυΊ 6 τα ποῦ ἀπ] ατνιιηΐ. 566 51 

πετομένων βογρίπγα γογὰ 510, “1088 πθθθβ88. οϑὲ Οαϑιηη 

6856. ἀΡβοϊαΐαμη.,, ἂς 8ἱ {{|5 Ἰα πὸ “Ἰοογοῖ, (ογιδιιίθ 

ΟἸεονοπθ, οἱ ακιιαϊαγίι" οπιπθ5. Τσιῖατ τη 0 ΠῚ 
τοῖς ἀἸ55: π}1}} γοῦρθα αγασα, 81 ῬΡΥΟΠΟΠ 6 αὖ ΒΌΡΡ]θὰ-- 

πλ115, Ῥοίοσιιπὶ σοοηβίγαι! ΠοΟ Ἰπ060 : πετομένων τέχνων, 

αὐτοῖς παρέπεται, υοϊαπείδις ρει 5, 605 οοπιϊίαξιι". 

Τιοσ6 αὐ ΠΡΟΡΙ,, 

Β Ἄδερ. βοχίιβ παρεχτείνεται. Μοχ (οά!οε5. οοἷο ἔχε 
παρασεσημειωμιένον. ἘΦ4ΠῚ ἔχε παρὰ σεαυτῷ σεσημιειον- 

, 
μιξνον. 



Υ ὀβϑροῦίι- 

1ῖο. 

108 5, ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΕΙ ΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ἅ]» Ιρϑὰ παῖιγὰ ἀδϑιιμηΐα, δὰ Πάθηὶ γ θιι5. δἷα- 

ΡΘΠπα 15 οοπο απ απ ἴπ ἈΠ ΘοΘϑϑιιπ ῬΓΟΒΟϑι1556. 

Τ. Ῥγοάιισατιξ ἀφι τοριϊϊα απϊπιατιπι οἱ- 
ροηίζιι, οἱ υοἱαξίϊα υοἱατιίία 5067 ἰοτταπι, 

σϑοιιμι {γτα απιθτείτιτ (δἰ. 1 πιϑϑὰ 5Π| 5Ὲ06Γ 
[ΟΡ ΡΠ {46} νο]αγ , ργορίθγθα αοά μη Ρ115 

ΑΙ ΠΘἢ πππὴ ἔθου 51} 1 Π|5ἴ6 8 : ιϑϑοισιζτιτα βστηα- 
γη Θτιΐτιτπ, ατιΐθι οἰἶϊ, Ριορίθνθα «ιοά, τὶ ἀηῖ6 

ἀἰχίπιιϑ; 86 πος ἰοοο Δρρϑι]θῖιν οδο πα η}., Θθιι 

οὐρανὸς, ν] ἀο]1οοὲ ἃ νου ὁρᾶσθαι; 4ιοά εβὶ υἱ- 

ἐνὶ. Οὐἱπ οἱ Πνπιαπιθπτιπι (Ἰοί τι, ἰάθο αιοά 
Δ6Ρ {Π6, 411 ΠΟΒΙΡῸ ΘΑΡΙ ΠῚ ἸπηΠΉ ΠΟ Ρ ,. ἘΘΕΠΘΡΘΟ 

σΟΡΡΟΥΪ σου ραγαίτι5., Φιοἀἀπη μη 60 θη β! ον 5. 51} 

σΟασΠΊΘΠΠ, Πηδοίβιθ. Ὁ ΘΧ ΙΔ ΠΟ Π65. ἃ 1Π}}15 

Ἰοοῖβ ἀϑοθπάθηϊοβ σοπϑίνπσαῖιν, Ἠλθθο5. ἰσιεαν 

ΘΙ απ ΘΧΟΙΡΠΑΓΙΠΠ}., ἴθ ΡᾺ ΠῚ ἀδοογαΐαμη, ΠΠΔΓΘ 

ΡΓΟΡΥ 5 (ΘΠ Ρ5 ΘΧαΡΘἂΠ5.,), ΘΙ ΠῚ ΔΎ 115 γ 6 -- 

ἴπ|Π|, ᾿ἰ54πὸ ᾿ρϑαπι ρθουν ΟΠ ΕΠ} 15. Ηδθο ΟΠ ἃ 
4 Ποῖ ρυεοθρίο 6 ΠΙΒ 110 ἴῃ Πππσθ ΘΠ ἃ διιηξ, 

δὲ ψϑ {πιὰ {τι Ποϑερἃ ΟΥΑΙ ΠῖιπῸ Ῥ ΘΟ ΘΡΠ]511. 

ἀππαρ πιόγθιη ἢ ἢΪ5 πον απ ἰδ ο πᾶ πΠ5, αὖ Π6 τηο- 

ἄπ οχοθάθγο νἱάἀθαῖαν., τὰ ἴθοῖπι., τπ!ροῖθ ϑ[α-- 

ἀϊοϑιιβ, γδραΐδηβ, δὲ Τ)6ὶ ἴῃ Ομ] η θτι5. ΒΡ] ΘΠ ΕΔ Τὴ 

Δα Ιβοθη5., Π6 τπηπ|ᾶπὶ (ἰΘϑ᾽ Πὰ5. ΤῊ]ΓΑΥ], ΠΘΙΤΘ 

β]ονίαπη ὁχ {πα θθῖ οὐθαῦαρα σοπαϊτον ἀν. Ἠὰ- 
"65 1π [θῃηθ Ὀ}]5 {πϑράατη ψ πο τη} ΘΟ ΠΘΡἃ, (1188 

νἱΐαπη Πποοίαγπαπη ἀποιπξ : ἴῃ [66 4118, {1|88 

Ἰηΐοράπι νασαπίμγ. Ὑ ΘΒΡΟΡ. ΠΟΙ 65 Θηπι, Ποοίπ88, 
ΘΟΥγΊ 46 ποοίανπὶ, ποοῖτ ραϑβοιη τι". ΟἾΆΓΘ ΟἸΠΠῚ 

ΔΙ Φπδηο ΡΘΡ Δ] Ζιο ἰθμριι5. ΠΡῚ ποῖ δθυιξ 
ΒΟΠΊΠΊΙ5, 51 ἴΠ Π]5 ἱΠΊΠΊΟΓΆΤΙ5 5 δ ΘΟΥῚΠ ΘΧΡΘΠΕ 5 

ΡΙΟΡυϊθίαϊθβ., θὰ δὰ σοπάϊτονθμη 9] να ΠΟΙ η-- 
ἄππι {01 σε Ποῖθπὲ. Οποπιοίο Υἱρὶ} 511 ᾿πι5ο] η1ἃ, 

Οαπὶ ΟΥ5. ἱποιθαὶ : φιὰπἠοαιάθπη. ΡῈ’ ἰοϊδπὶ 
ποοίθμη ἃ οαπίιμι ΠΟ εἰδϑιϑι τ, Οτοιηοάο 146Π] 

αδάγιρ65 51} εἴ γοϊδ!]!6., γΘϑροΓ ΠΟ : Φαομηο 0 
5018 6Χχ γοποῦθιι5. ἀθητθτι5 ταῖπι : οἱ ραγίαΐ 

«αυϊάθιηη σαΐπ]ο5 γϑ]αὶ Φαδανιρθ ἴα, γα βθἔμ γΈΡῸ 
1Π Δ6Γ6 9 ΠΟῚ ῬΘΠΗΪ5 οἰαΐα, 5θ πηθιη γἂ Πὰ (118-- 

ἄδπι οοτίαοθα. ΟἸοπηοάο οἱ μος τητἔμπιη Δ Π10- 

ΓῸΠῚ Παῖμτα ἰπϑιτππὶ Ππαρθθαΐ., 511 τ|6 Ἰην ]Ο6Πὶ 

ψΘΘΡΟΡ ΟΠ 65. π᾿ τη πη οαΐθ ποθ Δ Πεοροβοὰπξ, 

δὲ ἀπὰ ἃ} αἰΐθγα ρεπάθαϊ : 4υοα ποπη [Ὁ 0116 Πθυὶ 

ι Πυο Νῖς5. χατεθάλλετο. [νὰ Νῖς5. ἔγοβ. πέτεσθαι. 

ἘΦῚΠ σαπὰ “ποθιι5 1115 Νῖβ5. πετάσθαι. 

4 Βορ. Ξοχίις προλοσόντες ἀπεδώχαμιεν, Ν ες 1ΐα τυ] το 

Ῥοβί Νῆ55. {165 διὰ τὸ πυχνόν. 

» (οήϊοοβ φαΐπαιο ὑπερπίπτειν, Μ͵οχ (0}}0, Ξοσαπ τι5 

εν πασ' του. 

11 

Α 

τῇ μωρίᾳ τοῦ χηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας, 

μυρίας ἐκ τῆς φύσεως ἀφορμὰς πρὸς τὴν πίστιν 

τῶν παραδόξων προλαδὼν ἱχατεβάχετο. 

᾿Εξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν, καὶ 

πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς, χατὰ τὸ στερέωμα 
τοῦ οὐρανοῦ. ᾿Επὶ μὲν τῆς γῆς ἐχελεύσθη πετάσθαι, 

διὰ τὸ πᾶσι τὴν τροφὴν ἀπὸ τῆς γῆς ὑπάρχειν" 

Κατὰ δὲ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ, ὡς ἃ προλαύόν- 

τες ἀποδεδώχαμεν, ὀὐβανοῦ ἐνταῦθα παρὰ τὸ δρᾶ- 

σθαι τοῦ ἀέρος προσειρημένου " στερεώματος ἑ, διὰ 

τὸ πυκνότερον πὼς εἶναι, συγχρίσει τοῦ εἰθεμθι 

σώματος, χαὶ μᾶλλον πεπιλημένον ταῖς χάτωθεν 

τὸ πε ηρθιν τὸν ὑπὲρ χεφαλὴς ἡμῶν ἀέρα. "ἔχεις οὖν 

οὐρανὸν διχχεχοσμιημένον, γὴν κεχοαλλωπισμένην, 

θάλασαν εὐθηνουμένην τοῖς οἰχείοις γεννήμασιν, 

ἀέρα πλήρη τῶν διιπταμένων αὐτὸν ὀρνίθων. Πάντα 

προστάγματι Θεοῦ ἐχ τοῦ μὴ ὄντος εἷς τὸ εἶναι 

παραχθέντα, χαὶ ὅσα ὃ λόγος παρῆχε νῦν. τὴν ἐπὶ 
- 

πλεῖον ἐν τούτοις διατριδὴν ἐχχλίνων, ὥς ἂν μὴ 

δόξη ἢ ὑπερεχπίπτειν τοῦ πε εὐὐδὰ σεαυτὸν 

συλλογισάμενος, ὅγε φιλόπονος, τὴν ἐν ἅπασι τοῦ 

Θεοῦ σοφίαν χαταμανθάνων, μὴ λήξης ποτὲ τοῦ 

θαύματος, μηδὲ τοῦ διὰ πάσης τῆς χτίσεως δοξάζειν 

τὸν ποιητήν. "Ἔχεις ἐν τῷ σχότει τὰ νυχτερόδια 

γένη τῶν ὀρνίθων " ἐν τῷ φωτὶ τὰ ἡμερόφοιτα. 

Νυχτερίδες μὲν γὰρ. χαὶ γλαῦχες, χαὶ νυχτοχόρα- 
χες, τῶν νυχτινόμων εἰσίν. Ὥστε σοί ποτε ἐν καιρῷ 

ς 
Ἁ 

(ἢ παρόντος τοῦ ἔπόνδυ: εθεν χαὶ τὴν ἐν τού- 
Ν, 

οἷς διατ ῥιδὴν, χαὶ τὴν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς 
ὅο, νν ἰδιωμάτων ἐξέτασιν πρὸς ̓ δοξόλογιαν τοῦ ποιητοῦ. 

Πῶς ἄγρυπνον ἣ ἀηδὼν, ὅταν ἐπωάζῃ, διὰ πάσης 

νυχτὸς τῆς μελῳδίας υὴ ἀπολήγουσα. Πῶς τετρά- 

ποὺυν τὸ αὐτὸ χαὶ πτηνὸν ἣ νυχτερίς. Πῶς μόνη 

τῶν ὀρνίθων ὀδοῦσι χέχρηται, χαὶ “ ζωογονεῖ μὲν 

ὡς τὰ τετράποδα, ἐπιπολάζε! δὲ τῷ ἀέρι, οὐχὶ 
πτερῷ χουφιζομένη, ἀλλ᾽ δμένι τινὶ δερματίνῳ. Πῶς 

μέντοι χαὶ τοῦτο “ ἔχει τὸ φιλάλληλον ἐν τῇ φύδείλ 

χαὶ ὥσπερ δρμαθὸς, ἀλλήλων αἵ νυχτερίδες ἔχον-- 

ται, χαὶ μία τῆς μιᾶς ἤρτηνται" ὅπερ ἐφ᾽ ἡμῶν 

τῶν ἀνθρώπων οὐ ῥάδιον χατορθωθῆναι Τὸ γὰρ 

ἀπεσχισμένον χαὶ ἰδιάζον τοῦ χοινωνιχοῦ χαὶ ἥνω- 

μένου τοῖς πολλοῖς προτιμότερον. Πῶς ἐοίχασι τοῖς 

ὄμμασι τῆς γλαυχὸς οἱ περὶ τὴν ματαίαν σοφίαν 

ἐσχολαχότες. Καὶ γὰρ ἐχείνης ἢ ὄψις, νυχτὸς μὲν 

ς ϑρχ Νἴος. ζωσγονεῖ. ἘΔτΕ ζωοτοχεῖ. 

ἃ δὶς φαδίπον Νῖ55. ΑΕ ΘΠ οπὰ τἀπὸ ἀπΐ αἰΐογο 

Μ5. ἔχει. τι. ΑἸΙΖαιπίο ροβὲ ἘπΠΠο Ῥαγῖβ. χαὲ γὰρ 

ὥσπερ. Τλοοβὶ γὰρ ἴῃ οὐϊπιίίομο Βα5}}, οἵ ἴῃ ἀπέ 

Ἅ]5ς. 



ΙΝ ΗἨΠΧΛΈΜΕΒΟΝ ΗΟΜ]!].. 

ΕΣ ͵ὔ ἃ , Ὁ Χ 

ἔῤῥωται, ἡλίου δὲ λάμψαντος ἀμαυροῦται. Καὶ 
Γ ͵ Χ ἀν ..Ἁ »Κ , ΕῚ λ λ 
τούτων μὲν ἣ διάνοια ὀξυτάτη μέν ἐστ' πρὸς τὴν 
-Ὁ , ἢ - . τν Ε- 

τῆς ματαιότητος θεωρίαν, πρὸς δὲ τὴν τοῦ ἀληθινοῦ 
51 " 

φωτὸς χατανόησιν ἐξημαύρωται. Ἔν ἡμέρᾳ δέ σοι 
Ὰ ᾿ Ὁ Ὁ 

καὶ πάνυ ῥάδιον πανταχόθεν ἴ συνάγειν τὸ θαῦμα τοὺ 

χτίσαντος. Πῶς μὲν ἐπ᾽ ἔργα σε διεγείρει ὃ σύνοικος 
ΕῚ . ΩΣ - ͵ ,5 

ὄρνις, ὀξείᾳ τῇ φωνῇ ἐμοῶν καὶ καταμηνύων πόῤ- 
ς Ν “δ ὅλ ελ Ἷ «» ΠΑ͂Σ 

ῥωθεν ἔτι τὸν ἥλιον προσελαύνοντα, δδοιπόροις συν- 
}" κε Α Ψ - 

διορθρίζων, γεωργοὺς δὲ ἐξάγων πρὸς ἀμητόν. Πῶς 
“ - - ᾽ὔ Χ -» 

ἄγρυπνον τὸ τῶν χηνῶν γένος, χαὶ πρὸς τὴν τῶν 
, ΕΙ ΒΕ). 4 Ω ͵7 ᾿ ᾿ 

λανθανόντων αἴσθησιν ὀξύτατον, οἵ γέ ποτε χαὶ τὴν 
΄- ' ᾿Ξ ’ὔ ἊΨ; δ Α 

βασιλίδα πόλιν περιεσώσαντο, πολεμίους δ᾽ τινὰς 
παν Ὁ 2.) .ν ,ὔ 5 - ΕΣ ΄ Ἄ, 
ὑπὸ γῆς δι΄ ὑπονόμων ἀφανῶν ἤδη μέλλοντας τὴν 
"ἢ τ « ͵7ὔ ͵, 

ἄχραν τὴς Ῥώμης χαταλαυμόάνειν χαταμηνύσαντες. 
ὟΣ , ͵ ον μΙ5  κτἢ 3 ΟΣ Ὁ ς 
᾿ῶὼν ποίῳ γένει τῶν ὀρνίθων οὐχ ἰδιὸν τι θαῦμα ἣ 

͵ ἌΡ -- Ἦ πεν « " ΙΔ ἐλλ 
φύσις δείχνυσι ; ἢ Τίς ὃ τοῖς γυψὶ προχαπαγγέλλων 

τῶν ἀνθρώπων τὸν θάνατον, ὅταν χατ᾽ ἀλλήλων τ 
4 3 ΜΡ Τὶ ξ Ν λ ΕῚ " δ ΡᾺ 

ἐπιστρα τευσῶσιν : οοις γὰρ αν μυριᾶς αγελᾶς γυ- 

πῶν τοῖς στρατοπέδοις παρεπομένας, ἐκ τῆς τῶν 
Υ -- ἣ ᾿ Ε ξ 
ὅπλων παρασχευὴς τεχυμαιρομένων τὴν ἔχόασιν. 
«.",..ὉὉ μ᾿ τὶ ΄ 32 -- 3 , 

Τοῦτο δὲ οὗ μακράν ἐστι λογισμῶν ἀνθρωπίνων. 
-- λ - 7 

Πῶς σο! τὰς φοδερὰς ἐπιστρατιὰς τῆς ἀχρίδος διη- 
᾿ ν ΕΞ Ε. 

γήσομαι, ἣ ὃφ᾽ ἑνὶ συνθήματι πᾶσα ἀρθεῖσα χαὶ 
,ὔ Ν Ὁ 5 

στρατοπεδευσαμένη χατὰ τὸ πλάτος τῆς χώρας, οὗ 

πρότερον ἅπτεται τῶν χαρπῶν, πρὶν ἐνδοθῆνα! αὐτῇ 
Ν -" 7 .-- δὶ 9. ͵, “ ἢ 

τὸ θεῖον πρόσταγμα; Πῶς ἣ σελευχὶς ἐφέπεται ἴαμα 
τ Ὁ» ΟῚ Ἅ μ᾿ Ὁ 

τῆς πληγῆς, ἀπέραντον ἔχουσα τοῦ ἐσθίειν τὴν δύ- 
ον τὶ Ἕ ΓΣ -Ὁ 

ναμιν») τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ ἀχόρεστον αὐτῆς τὴν 
,ὔ .-- 

φύσιν ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῶν ἀνθρώπων " χατασχευά- 
,ὔ 7 .Ὁ Ὁ] ὦ ᾿ 

σαντος; Τίς ὃ τρόπος τῆς μελῳδίας τοῦ τέττιγος; 
Κ τὰν ἤτον 5 τω ἜΘΕΙ ΩΝ 3 πω να 

αἱ πῶς ἐν τῇ μεσημόρίᾳ ἑαυτῶν εἰσιν ᾧδικώτεροι, 
τ - - ΄ δ Ὁ .Ὁ -ῸἝ ὩὩ- 

τὴ δλχῇ τοῦ ἀέρος, ἣν ἐν τῇ διαστολῇὴ ποιοῦνται τοῦ 
, , 8 τος ἈΝ 

θώραχος, ἐχδιδομένου τοῦ φθόγγου; ᾿Αλλὰ γὰρ ἔοικα 
Π 

“ο-ὠι»ν ΓᾺ Ὁ , -Ὁ - 

πλεῖον ἀπολείπεσθαι τῷ λόγῳ τοῦ θαύματος τῶν 
ἕω ἘΝ Ψ ΡΞ , - 

πτηνῶν, ἢ εἰ τοῖς ποσὶν αὐτῶν ἐπειρώμην ἐφιχνεῖ- 

σθαι τοῦ τάχους. “Ὅταν ἴδης τὰ ἔντομα λεγόμενα 
- ἘΣ -»Ἥ ΤΙ ΑΝ " Π ᾿ 

τῶν πτηνῶν, οἷον μελίσσας καὶ σφῆκας (οὕτω γὰρ 
Ὅν ἌΧ Ν , . αὐτὰ προσειρήχασι διὰ τὸ πανταχόθεν ἐντομάς τινας 

7 .- ἐ 

φαίνειν), ἐνθυμοῦ... ὅτι τούτοις ἀναπνοὴ οὐχ ἔστιν, 

οὐδὲ πνεύμων, ἀλλ᾽ ὅλα δι’ ὅλων τρέφεται τῷ ἀέρι. Ο 
Διόπερ χαὶ ἐλαίῳ χαταδραχέντα φθείρεται, τῶν 

7 - 

πόρων ἀποφραγέντων " ὄξους δὲ εὐθὺς ἐπιδληθέντος 
, -» Ν ᾿ πάλιν ἀναδιώσχεται, τῶν διεξόδων ἀνοιγομένων. 

6 Τὰ 4πδίπιον Ν55. Τ)οοϑὲ μιὲν ἴῃ Θχοιιβὶβ. 

Γ (οὔοχ Οοιθροῖ. οατὴ 4}115 ααϊηαιις Μ58. συνάγειν. 

Ἐδιῖ οαπὶ (Ο]Ρ. βθοιπο συναγαγεῖν. Ηδια Ἰοηρο 

Θά ππ| οὶ Ἀδρ. ἴογΈο συνδιορθοίζων. ΑΙ φαδίπον Νῖ55. 

συνορθρίζων. 

8. Τὰ Μ55. οοἴο. ἘΔῚΠ πολεμίους τινὰς ἀφανεῖς δὲ ὑπο- 

νόμων. [( Ἰτἴον' ἃν 1115 [ἰδίου Ἱοῖβ παγραΐαν, [οσς θ) ιι- 

ὙΠ|. 109 

᾿πῖθυ ΠΟ ΠοιἶΠ65 βοΪθί. Ναὰπὶ βο]αποία οἱ ρυϊναΐα 

νὰ ἃ Ρ]ΘΊΒτι6 ϑοοϊθίαιι ργθίθγιαν.,, αἴάαθ οοπ- 
Ταποῦοηι. {00 1}}} {π|1 νὰ 85. 5 ΡΙΘΠΕ186. βιπάθηϊ, 
Ποοίτιδδ. ΟΟ1 115 51Π| 51Π}1165} Νάτῃ τιῦ 111Ππ|85 ἅ5ρὲ- 
οἴτι5. ποοῖα αι θη γαϊθῖ,, 5016 γ61Ὸ 1] πποθϑοθηῖο 

1 ΓΙ Δ [τ 

4υμάθη οϑὲ δά σοῃίθιηρ πάλι ψαπὶταΐθμη, ἢ6- 

θδβοῖῦ νοῦο δά νϑύδμηι [ποθι 1Π|6]]Π]σοπήδτη. Οὐ] η 

δὲ ΕΡῚ ᾿πίθράπι ἴδ ο]6 δἀπηοάτιπ {πουῖὲ τιπ 6 ΠΡ 6ῖ 

ΟΓΘΑ ΟῚ Δα τη]. {Π| Δ ΟροΓὰ5 Θχοῖξαξ ἴδ ΑΥ15 ΟλΠΠ5 οχσ 

ἀοτηδϑίϊοα, {π|85 νοοΘ δοιιΐα ᾿ΠΟ] 8 Π1 [Δ 5, Οἱ 5016} 

Δάπτιο. 6 Ἰοπρίπηιιο Δοσθ θη βοὴ Ρ ΘΠ ΙΔ Π5 , 

γΙσ ]α  τιπὰ ΟΠ} ψΙ ΟΣ 115, αἴθ. ἈΡΥ ΘΟ] 5. δά 

ΠΊΘ556ΠῚ δά πιοῖῖ. {ΠῚ ρον 151} δϑὲ ΔΉΒΘΡ Τὴ ΘΘΏΤΙ5 ; 
αἴσαθ 14 {πο Ἰαἴθε,, δου 5! πη 6. 56Π|1. ΗΙ ν]άε- 

Ἰιοθὲ ὑθρῖδπὴ τ θθ ΟἸἸη. ΘΟΠΒΘυ νυ ηΐ , ἀπ] 

᾿ιοϑίθϑ. {ιιοϑάδιη 511} θυ γὰ θ6ν ἰαίθ 65. οἰ] οι] 05 

Ἰδιη]αμη ἴῃ πΓΡ15 ἈΟΠΊδ6 ἀΓΟΘΙὴ ΟΟΟΙ ρα ΠΠῸ5 ΡΓῸ-- 

ἀἸάθνιιαξ. ΤΠ {ΟΠ Ὧ ΠῚ ΔΨ ΘΘΠΘΓΘ ΓΘΠῚ (18 }}-- 

ἀατη 5: πραγ Δ] ΓΟ πΠ 6. αἸσΠματη Παἰπγἃ 
ΠΟΙ οβίθπ 19 Οἷ]5 ΡΡϑοππιπ ας γα] ΡΊ 115 ΠΟ η1-- 

ΠῚ] ΠΠΟΡΓΘΠΣ {{1Π}.. ΟἸΠΠ 5101 ᾿ΠΥ]ΟΘΠῚ 1Π[θυηΐ 

6 Πα) ἢ Ὑ1ἀθὰ5 ΘΠ] ᾿Π ΠΙΙΠΠΠΘΙῸΒ ΘΊΘΘΘ5 Ὑ1ΠΕΠ7Ὶ1ΠῚ 
ΘΧΘΡΟΙ πι5. ϑθ πθηἴθ5, οἵ ΟΧ ἈΡΠΊΟΤΙΠ ἈΡΡΑΓΑἰτι 

Θχ!ατη οοπ]δοίϊαπίο5. Ηοο ἀτιίθπὶ ΠῸΠ ΡΓΟοιΪ ἃ 

γα ΠΟΙ Δ ΙΟ ΠῚ 115 ΠυΠΊ8 Π15 ἃ θοϑῖ. Οἰοπᾶπ ρΡδοίο 

ΓΘΡΡῚ 1165. Ἰοοιιϑίθθ ΘΧ ρθ Π ΠΟ Π65. {01 ΘΠΔΡΡΆΥΘΙῸ; 

{1188 τπηϊν ουϑα 511} τ|Π0 5150 οἰαΐα, αἴσιιθ 566 ῈΠ.- 

ἄπ. γθριοηἶβ ᾿ΔΠΠΠπ ἸΠ6 ΠῚ Οαϑ ΓΘ ἰ 57, ΠΟΙ 

ῬΥΪτ5. Πρ οῖτι5 ἁΠΠ9 18, (πιὰ τὴ ΕἸ] ΠῚ θ᾿ ΘΘΟΘΡ τι ΠῚ 

511 οἱ ἀδίπιθα. Ομ 0 Ἰοοτβίδιη ᾿Πϑθατ{π|’ 56-- 

Ἰϑιιοῖβ ἃν ]5 “186 οΪασοθ ἸΠΠΠ]οΐθθ γοιη θη οϑί : 
«πδπάοσιμάθηι) 11 ΡδΡρϑίιαμ Παρθὶ θάθπαὶ [ἃ-- 

οὐΠταΐθιη., ὈΘηϊρηο 60 1Π58 {18 }0116Π}] ΠΑΓΠΓΔ ΠῚ 

ΠΟ ΠλΪΠτι Δ Γαΐ ἃ Οἱ ἀρΡΡΑΡδηΐ ὃ Οἴιθο 51 τηοάϊτι- 
ΙΔ πὰ] γϑῖο οἰοδαϑο ὃ «πιοτηοο 1ῃ Π]ΘΡΙ 16 50]110 

ΠΙΔΡῚ5 ΘΔ ΠΟΡ8 51Ππη0ν (11Π} ΔΘΡῚ5. αἰ τ ΔΟΙΟΠΘ., (188 
πῃ ἐπουδοὶβ ἀἸϑίθπίοπο ἢ, δάϊίαν 5οπιι59 Αἰ ΘΠ1ΠῚ 

ΠΪΠ1 νον Π]ΔΡ15 ΠΡ ΔΙ 6556 56ΓΠΊΟΠΘ 1Π ΘΧΡ]1- 
ὁπ 15. γο δ. τιμὴ ΤῈ] οι 1115, ΤΠ Δ ΠῚ 51 ΡΘΕ ΠΡιιβ 

ΘΟΠΆΓΟΙ γϑ] οἰ αἴθ. ᾿ρϑΟΥ ΠῚ Δ5566π|. (ΠῚ νἱ-- 

ἀου 5 θα ν δια 4185 Ἰηϑθοία γΟσα ΠΡ, αὐ ΔΡ 65 

δἰ γϑϑρᾶϑ: 510 6Π1Π1 1088 Δρρδ!]αγιιηῖ., ῬΡΟρίθρθα 

ΘΠ 1. 

: 1ἴὰ ᾿Β[ΟΡΠἢ ΠΊΘΠ5. ΡΘΥΒΡΙΟΔΟΙΒ51ΠΠ|ἃ 

σα τίου. 

Δηϑοῦοβ νὶ- 
5165. 

διγὸ ς, εῶί 

Ἡ Τα 56χ δῖος, Προοϑί ὁ ἴῃ οἄϊ15. ΠΡ ἄθ ἥϊιο Νῖ55. “ 

προσαγγέλλων. ἘΔΗΠ οἴιπὶ 4115 Νῖ55. προαγγέλλων. 

ἃ 5ῖς τα] Νί55. Αἴ 6 1|| τοῦτο δὲ οὐδὲ μακράν. 

» (οάϊοοβ {παΐπον ἃ ΠΟΒἰΡῚ5 ῬΥρΐου ἄτιο5 πο, πα- 

ρασχευάσαν 

σχευᾶσαν τὸς. 

τος. ἘΔῚῸ οπὶ ἀπὸ δαΐ «]ΐονο Νί5. χατα- 

ΝΊῺοχ 56χ Νἴ55. χαὶ πῶς. Πεοβί χαὶ τὰ ο1{15. 
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4πο4 αιιαϑάδηι τππ  ιι6 ᾿ποΙϑιιγὰθ. ᾿Υδ6 56 [ὉΡΠΠΕ: 

νϑηϊαΐ ΠῚ ἴπ ΤΟ Π [ΘΠ], ΓΟΘΡΙ ΓΑ ΠΟΠΘΠῚ [τ 01]-- 

ΠΌΠΟΙ ἰπ 1ἴ5 ΠΟ ΤΟΡΟΓΙΓῚ : 5θ ἰοΐα ΟΠΊΠΪηΟ 

ΔΟΡῈ πα]. ΟἸΑΡΥΟΡΊΘΙ οἷθο πηδάοίαοία, ΘΟΟ] ε|515 
τη 115, Ρογαπηῖ; σα ὙΘΙΟ“" 514 ΠΠ} ΔΟΘΕΠΠῚ 

Αἰ 1{π|ν,. τϑο 515. ΓΟΥ ΠΉ ΠῚ 115. ΤΠ 5115. ὙΟΥΎΪν1- 

β80ιιη!. ΤΏΙ θὰ {1|6 Πριι5. ΠΟϑίου ορααν, Π1Π]] 

οοι οἰἴγτα πρϑοθϑϑι[α θη, 11] ἄθοϑὲ ΠΘΟΘΘβΑΙΟ- 

ΥἼΠΠ. ἈτΙΓ5115 δ᾽ ΔἸ ΠΊΔ]Π1ἃ ἀ{τ|ὃ ἀπη  ΠΠ]ἃ ΘΟΠ5166- 

γᾺ 015.) Δ]ΠΠ]Δὴ ἴῃ ᾿ρ515. 5{ΠἸΠΟΓΠΡΆΠῚ ΘΟΙΠΊΡΘΙΊΘΘ : 

ΡΘ465 ν᾽ ἀθ!τοθε τη] πη6 ΕΠΠἸ5505, συ θῖ τς ΘΟΡΠΙΟΙ5 : 

ΠΟ ἁήιιποοβ, νοὶ σαν ΠΙ νΟΥΟ ΠῚ : 564 ]αἴο5 ἃς 

τηθιη ὈΡα Πδ 0605. τι [Δ 6116 τιπ 615 ᾿Ἰππαίθπε, ροά τη 

ΠΊΘΙΏ Δ Π15 γ Πα “σα π ΓΘΠῚ15. ΔΉ τι ΠῈ Π|-- 

ΡΘΙ]οπίθ5. Ο πο 51 δηϊπηΔ ν Ρ 15, “πιθιηδ πηο- 

ἄτιπη οὐϑπιιθ 60110 ἴῃ ῬΓΟ 18 ΠῚ ΔΩ 118 ΠῚ ̓ΠΊΠη1550, 

Αἷν ηο οἰθιιπὶ 510] οἰογαι : της Ποὶ ἀθργθἤῃθη-- 

ΒΑΒΙΠΤῚΙ 

5115 65 54 016 ΠΕ 18}, {|| 50 Π|σθὲ σοἸ τιπὶ ρΘάΠριιϑ - 

Ἰοησῖτι5. Ἰάθο εὐ ριε, πὸ ΠΠπὰ νοός ΠΙπθαπὶ θἱ- 

δοδῖουίαπι θυ 65, Θϑόδπη ἴπ ἵπηπὸ 6] 165 Θ ἢ [6 ΠῚ 

ΘΧΖαϊναΐ ἀὸ Θχ ΡΠ δῇ. 

8. γουθα βου θ ἔπ 85. 51 5ΠΏ ΠΟΙ ΓΘ ἸΘσΔΠ [7", 

Ῥᾶγνα αιιορδιη διπΐ 5011] : Ῥγοάμοαπέ ἀητ 
νοϊαι πα τοἱαπίϊα σι ρ 61 οΓΥ πε 5 Θοιιτιείμετυ {{7’- 

τη απιογιΐτετη, οτοἰϊ : 56 στη ψου ΠΟΥ ΠῚ ρου ν 6511-- 

σία 56 ΠΙΘΠ Πα... {ΠΠῸ ΤΟΊ ΘΔ ΡΊΘΠ 66. ο0η- 

ἀἸτΟΡῚ5. ΤΠ ΓΔΟυ] πη} ἀρρᾶγοῖ. Οτοῖ. ψο δ ΠῚ 

Ῥ ΘΝ 1: Ἰδοῦ πη} Π8 ὃ ποιη 00 4}1ἃ ἃ 4115 {πιχίὰ 
ΘΘητι5 56}πηχ1}9 (ππουηοῖ δίηρσι!α ἀἸ5Π ΠΟΙ5 ργῸ- 
ΡΙΙΘ ΔΕ 15. ̓ πϑισηῖν} Προς τη6 165, δουϊὰ 

ψΟ5. ΠΙΓΔΟΪὰ ΘΧΡΟΠΟΠίθπΙ. [ἢν ]ΐ ΠΟΘ. ᾿ρ58ἃ 

ΟΠ ΠΠ6Π5 δἰ ἔθ γὰ5 ΓΘρΡ Πα π|6 οἵ ρθοορὰ 1Π Π16- 

ἀπππὶ ργοίογοπάα : φπδηοσιυϊάθπι ΔΙ «πο 

ῬΙΔΠΕ5 δὲ παῖδ! Π 11 ΠῚ ΦΘΠΘΙῚ οἱ οι ηο 15 νοἰδ 115 

ἸΠΊ0 81} ΠΟΗ 511, ν]Ο1551Π| ΘΧ ΠΕΡ ᾿μαΡαία οϑί. 2 7Ὸ-- 

ἐἄμοαὶ ἰόγῦα ἀπίηιατι οἱνοτιίοπι ρεσοτιίι δἰ "6-- 

δἰΐατιην οἱ τορεϊίμτι ἡπιαία σόπῖι5. Οὐ ἀἸοΠς 

νὸ8 4π| Πάθηη πῸη [Ποῖ 15. Ῥαι]ο, οἰγοα ΘΑΠῚ 

{π|ῶ ἴπ γΘΒΠΡΡΘΟΠΟΠ6. [δὲ τητΓα Π0ΠΘΠΊ 5, ΟἸΙΠῚ 

τ τ1 ἃ ΔΟΥ Ια [ΟΥ Π1ὰ5 σοΟΠηΠλ8 11 ν᾽ 6115 9 Οὐ] 

Θά 6 Τη Ἰοὺ ν ΟΡ ΠῚ6. ΟΟΡ ΠΙΡΘΙῸ ΠΑΡΓΔΉ Γ᾿, 

{τ ῬΥΡΙΤ τ ΠῚ 1Π ΘΥΙΟΔ Π] {γα Π5Πητ[ἴπ|8,. “Θ᾽ πε6 

[ΘΙ ΡΟΥ 8. ΡΓΟσ  ϑϑῖ ΒΟΥ ]15. ΠῚ : Π6Ο ἴῃ Πᾶς 
(Ὀγηὰ πιᾶποῖ, 864. εΪαχὰβ οἵ ἰαΐδϑ Ὀγαοίθαβ. θ]Ὸ 
115. δ: ι50 1011. Οὐπὶ ΘΊΓπΠ| γῸ5. ΠΉΠΠ16. 65 56 6115, 

ΒΟΥ ΟΡΟΙἃ ΠΘηΐ65, ἢΠὰ 501Π16θὲ ἀϊοο αιῶ αἱ 

« 851:ς. Οοάοχ Οοιηθροῖ, οἴμὰ 1115. «πᾶΐπον Νί55, ΑἹ 

61|1 εἰσὶ μιαχραί. 

ἃ ὕπιι5 ΝΜ. ἐπιλείψει. ΑἸΙΦααπίο ροϑβὲ Νῖ55. 5εχ χα- 

λει ἡμᾶς ἡ χέρσος. ἘΔ1Π ἡμᾶς ἡ ἤπειρος. 

“ Βορὶ τον ππι5, αι] πίτι5. οἵ οοίανιι. οαπὴ (0}}», 56- 

ΟΕΞΑΒΒΈ ΘΑΡΡΑΒΟΟ. ΑΒΚΟΘΗΙΕΡ. 

Οὐδὲν περιττότερον τῆς χρείας; οὔτε μὴν ἐλλεῖπόν 

τινι τῶν ἀναγχαίων ὃ Θεὸς ἡμῶν ἔχτισε. Πάλιν τὰ 
φίλυδρα τῶν ζώων χαταμαθὼν, ἑτέραν ἐν αὐτοῖς 

χατασχευὴν εὑρήσεις" πόδας οὔτε διεσχισμένους, ὡς 

τοὺς τῆς χορώνη » οὔτε ἀγχύλους, ὡς τοὺς τῶν σαρ- 

χοφάγων᾽ ἀλλὰ πλατεῖς χαὶ ὑμενώδεις, ἵνα ῥαδίως 

ἐπινήχωνται τῷ ὕδατι, οἱονεὶ χώπαις τισὶ τοῖς τῶν 

ἢ ποδῶν ὑμέσι τὸ ὑγρὸν διωθούμενοι. ᾽Εὰν δὲ χατα- 

μάθης, ὅπως εἰς βάθος ὃ χύχνος χαθιεὶς τὸν αὐχένα, 

χάτωθεν ἑαυτῷ τὴν τροφὴν ἀναφέρει, τότε εὑρήσεις 

τὴν σοφίαν τοῦ χτίσαντος, ὅτι διὰ τοῦτο μαχρότερον 

τῶν ποδῶν τὸν αὐχένα προσέθηχεν, ἵνα ὥσπερ τινὰ 

δρμιὰν κατάγων, τὴν ἐν τῷ βάθει χεχρυμμένην 

τροφὴν ἐχπορίζηται. 

Ἃ λῷ 2 δ Η “- ;ὔ λ «, ὉὉ } " ΄ὔὉὉ 

Ἁπλῶς ἀναγινωσχόμενα τὰ ῥήματα τῆς Γραφῆς, 
δὴ ᾽ὔ, 

συλλαύχί τινες εἶσι “ μικραί ᾿ ᾿Εξαγαγέτω τὰ ὕδατα 

πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα 
τοῦ οὐρανοῦ - ἐρευνωμένης δὲ τῆς ἐν τοῖς δήμασι 

Ε , , - " ᾿ , Ὁ “ , 
Ἐ διανοίας, τότε ἐχφαίνεται τὸ μέγα θαῦμα τῆς σοφίας 

- , - - 

τοῦ χτίσαντος. Πόσας προείδετο διαφορὰς πτηνῶν; 
. ἘΜΕΕῚ }} , ΓΝ “4. Ὅσας ΄ - 
ὅπως αὐτὰ κατὰ γένος διέστησεν ἀπ᾽ ἀλλήλων ; πῶς 

͵ ΝΜ 
ἕχαστον χεχωρισμένοις ἐχαραχτήρισεν ἰδιώμασιν ; 
ἀ ζις. “- ς ΄ ἣ.- αἱ ΄, ες.“ , 

Ἐπιλείπει με ἣ ἡμέρα, τὰ ἐναέρια ὑμῖν θαύματα 
ἃ ΣᾺ , “ο 

διηγούμενον. Καλεῖ ἡμᾶς ἥ χέρσος πρὸς τὴν τῶν 
, ἃ [ἠ “ων ᾿ εἰ μ ,ὔ »»“ὡ{ἃ 

θηρίων χαὶ ἑρπετῶν χαὶ βοσχημάτων ἐπίδειξιν, 
. , - - “κ᾿ “τ 

ἑτοίμως ἔχουσα διμότιμα τοῖς φυτοῖς χαὶ τῷ πλωτῷ 
΄ ᾿ ξ - ΒΞ - .- 5» .Ν “ 3 

γένει καὶ τοῖς πτηνοῖς πᾶσιν ἀντεπιδείξασθαι. ᾽Εξα- 

γαγέτω ἡ γῇ ψυχὴν ζῶσαν κτηνῶν χαὶ θηρίων χαὶ 

ἑρπετῶν κατὰ γένος. Τί φατε, οἱ ἀπιστοῦντες τῷ 
“" - " Ἔ 

Παύλῳ περὶ τῆς χατὰ τὴν ἀνάστασιν ἀλλοιώσεως, 
τ -Ὁ Α ,Ν 

δρῶντες πολλὰ τῶν ἀερίων τὰς μορφὰς ματαδαλ- 
- τὭω οὭ ὦ 

λοντα ; Ὁποῖα χαὶ περὶ“ τοῦ Ἰνδιχοῦ σχώληχος ἵστο- 

ρεῖται τοῦ χερασφόρου" ὃς εἰς χάμπην τὰ πρῶτα 
79 », χὰ 5» οἷλ 6, λ " , ᾿ 
79 μεταδαλὼν, εἶτα προϊὼν βομέόυλιὸς γίνεται, χαὶ 

ΦΦΝ 5΄..Ψ , φῳ “ “- - " “,, 

οὐδὲ ἐπὶ ταύτης ἵσταται τῆς μορφῆς; ἀλλὰ χαύνοις 

καὶ πλατέσι πετάλοις ὑποπτεροῦται. “Ὅταν οὖν 
ῃ ψ, ῃε Δ , τὰ “4 5 Υ , . χαθέζησθε τὴν τούτων ἐργασίαν ἀναπηνιζόμεναι, αἱ 

-» Ἂ ὔ - ΄ 

γυναῖκες, τὰ ἃ νήματα λέγω ἃ πέμπουσιν ὑμῖν οἱ 
- Ἢ “Ὕ ΄“ 

Σῆρες πρὸς τὴν τῶν μαλαχῶν ἐνδυμάτων χατα- 

οὐπᾶο τοῦ ἰνδικοῦ. ἘΦ οαπιὶ ττποὸ αἰϊξ «Ἰτορο Μ5, τοῦ 

ἰδοῦ. Οὐα Ἰεσαπίαν ἄθ γουπῖο 110. ἀρι ΑἸ ΡΡΌβῖ τ πὶ 

οἴ ἀριιά Ἐπϑίαι μίση, τη θη 415 πο σατοηΐ, ἴμορε Ῥγαΐ, 

Ὠμ]Ὼ. 28. 

ἉΤιὰ εοχ Μ5, Ε4ῚΠ τὰ νήματα ἅ, 



ΙΝ ΠΕΧΑΕΈΜΕΊΌΟΝ ΠΟΜΠ. 

’ οο . - - 
σχευὴν, μεμνημέναι τῆς χατὰ τὸ ζῶον τοῦτο μετα- 

βθολῆς, ἐναργὴ λαμάνετε τὴς ἀναστάσεως ἔννοιαν, 

χαὶ μὴ " ἀπιστεῖτε τῇ ἀλλαγὴ ἣν Παῦλος ἅπασι 

χατεπαγγέλλεται. ᾿Αλλὰ γὰρ αἰσθάνομαι τοῦ λόγου 
᾿ , 2 ΄ “ ᾿ ἘΝ 5 Ἐυδον τὴν συμμετρίαν ἐχύαίνοντος. “Ὅταν μὲν οὖν ἀπίδω 

ει Α -Ὁ ΩΣ ΕἸ Δ “ ΕῚ Χ μον του 

πρὸς τὸ πλῆθος τῶν εἰρημένων, ἔξω ἐμαυτὸν δρῶ 
Ὁ Χ 

τοῦ μέτρου φερόμενον " ὅταν δὲ πάλιν πρὸς τὸ ποι- Β 
(λ Ὁ - ΩΣ ΝᾺ “Ὧι κπὴν ὁ ΕΣ Θλέψ χίλον τῆς ἐν τοῖς δημιουργήμασι σοφίας ἀπούλέψω, 
ἢ 5 " Ὸ ΟΝ ΄, Ψ ἊΝ Ψ τ 

οὐδὲ ἦρχθαι νομίζω τῆς διηγήσεως. Ἅμα δὲ χαὶ τὸ 
ο »" 5 ’ὔ 

παραχατέχειν ὑμᾶς ἐπὶ πλεῖον οὐκ ἄχρηστον. Τί 
- τω , 

γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ τὸν μέχρι τῆς ἑσπέρας χρόνον ; 
ΟΣ Ψ' 

Οὐχ ἐπείγουσιν ὑμᾶς οἵ ἑστιάτορες: οὐκ ἀναμένει 

ὑμᾶς τὰ συμπόσια. “Ὅθεν, εἰ δοχεῖ, τῇ σωματιχῇ 
- .- , 5 , 

νηστείᾳ εἰς τὴν τῶν ψυχῶν εὐφροσύνην ἀποχρησώ- 
, δ " ᾿τωΡνῪΌὐ ᾿ Χ 5 , 

μεθα. Πολλάχις ὑπηρετήσας τῇ σαρχὶ πρὸς ἀπό- 
“ΦΝ “ ᾿ .ῸὉὩ- ων 

λαυσιν, σήμερον τὴ διαχονίᾳ παράμεινον τῆς Ψυχῆς. 
-" Δ ΄ - 

Κατατρύφησον τοῦ Κυρίου, χαὶ “ δώσει σοι τὰ αἱ- 
, - .΄ὔ » , μ τ Ν 

τήματα τῆς καρδίας σου. [“ἱ φιλόπλουτος εἰ, ἔχεις 
Ὁ » λ “ ξ , Αὐῴμοι πλοῦτον πνευματιχὸν, Τὰ χρίματα Κυρίου τὰ ἀλη- 

δ ἢ λῚ 
θινὰ, τὰ δεδικαιωμένα ἐπιτοαυτὸ, ἅ τὰ ἐπιθυμητὰ 

ὑπὲρ χρυσίον χαὶ λίθον τίμιον πολύν. Εἰ ἄπολαυ - 
Α ἢ ᾿ [8 “" ἀν , .--» - τ 

στιχὸς χαὶ φιλήδονος, ἔχεις τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ τῷ 
᾿ λ ΕΝ Ξ: Ὁ ἅ": ’, 7, 

τὴν πνευματικὴν αἴσθησιν ἐῤῥωμένῳ Γλυχύτερα 
- νι ,ὔ 3 δ ο .» 

ὄντα ὑπὲρ μέλι χαὶ χηρίον. ᾿Εὰν ὑμᾶς διαφῷῶ, χαὶ 
Ὁ Ἄς Ν , λ [4 ᾿ δἰ σΩΝ ἵ , δ.» 

διαλύσω τὸν σύλλογον, οἱ μὲν ἐπὶ τοὺς χύδους “ ὃρα- 
.» -" λ ι 

μοῦνται. “Ὅρχοι ἐχεῖ, καὶ φιλονεικίαι χαλεπαὶ, χαὶ 
Ἂν , -» 

φιλοχρηματίας ὠδῖνες. Δαίμων παρέστηχε διὰ τῶν 
7 

κατεστιγμένων ὀστέων τὴν μανίαν ἐξάπτων, χαὶ 
" 5. ΟΣ δ ΝΕ περ τα ᾿ στο -- τὰ αὐτὰ χρήματα πρὸς ἑκάτερον μέρος μετατιθεὶς, 

ον τἫ , - ᾿ 

νῦν τοῦτον ἐπαίρων τῇ νίκη, κἀχείνῳ χατήφειαν 

ἐμποιῶν, πάλιν δὲ ἐχεῖνον γαυριῶντα ἴ δεικνὺς, χαὶ 
-» ,ὔ - 

τοῦτον χατησχυμμένον. ᾿Γί ὄφελος, νηστεύειν τῷ 
ὔ ἈΝ ἊΧ - ,2 , Ξ τ -} - Α σώματι, τὴν δὲ ψυχήν μυρίων χαχῶν ἐυμπεπλῆσθαι;. 

᾿ λοι Ἂν Ε 

ὋὉ μὴ χυδεύων, σχολὴν δὲ ἄλλως ἄγων, τί οὐ φθέγ- 
- ΄, - 

γεται τῶν ματαίων; τί οὐχ ἀχούει τῶν ἀτόπων : 

Σχολὴ γὰρ, ἄνευ φόδου Θεοῦ, πονηρίας διδάσκαλος 
τοῖς ἀχαιρουμένοις ἐστί. Τάχα μὲν οὖν τι χαὶ ὄφε- 

- ͵ὔ - 

λος ἐν τοῖς λεγομένοις 8 εὑρήσεται" εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ 
τὸ γε μὴ ἁμαρτάνειν ἐκ τῆς ἐνταῦθα ὑμῖν ἀσχολίας 

σ 

περίεστιν. “Ὥστε τὸ ἐπὶ πλέον χατέχειν, ἐπὶ πλέον 

ἐστὶν ὑμᾶς τῶν χαχῶν ὑπεξάγειν. ἹἸχανὰ [καὶ] τὰ 
, ΕἸ , τς εἰρημένα εὐγνώμονι Χριτῇ; ἐὰν μή τις πρὸς τὸν Εὶ 

» Θυσΐαπον Νίβ5, χαὶ μιὴ ἀπιστῆτε. ἘΦῚΙ ὀπτὰ ππὸ 
δαὶ ἰΐονο Μί5. χαὶ μὴ ἀπιστεῖτε. ΜῸχ «αδίμον Μ65. 
Παῦλος πᾶσι. ἘΜΊΠ οἴ Βορ. «ατπΐο ἅπασι. 

ς Τία ἈΘΟῚ ῥυίπλιιβ οἱ βοχίτβ οἱ (010. βθοιιη άπ οὶ 
ΤΧΧ, ἘΜ1Π νογοὸ οαπὶ ἈΘρ 5 ἐογίϊο οἱ οοΐανο χαὶ δώξ 
σοι. Ἀερ. φυϊπειδ5 χατατρύφησον τῷ χυρίῳ καὶ δώσει σου. 

ἃ 516. δῖῆβθο Πθιιο. εἷ 11 «παΐποῦ οαπθὰ ΓΙ ΧΧ, ΑἹ 
οὐ ἐπιθυμητιχά, ΜῸχ 6α1Π ἀπολσυστιχός τις εἰ χαί, 
111ὰ, τὶς εἴ, ἀδδιιπί ἴῃ 5οχ ῖςς. 

111 

γῸ 5. γα ηϑιππξ ΘΘΙῸ5 δά Π10}165 γϑϑίθα σοποίη-- 

παπα 85, ἔπ} ΔΗ] Π1415 ἢτι}τ|5 τη! ΠΟΘ ΠῚ 1π Π16-- 

ὨΊΟΥ Δ ΤΟΥ ΘΟΔηἴ65.. ΠΑ ΠΙ[Θϑα ἢ) ΓΘΘΕΓΓΘΟΓΟΠΪ5 

ΠΟΙΙΟΠΘΩ ΔΟΟΙΡΙΔἐ15. ποάτιθ {δ οἱ πγια  ] πὶ 

4πᾶὴλ Ῥαῦ]τι5. ΟΠΊΠΙ 115. ΔΠΠΙ ΠΕΣ, ἀΘΠορθ 5. 

ΑἸΦῸΙ ΟΥ̓ΔΠΟΠΘΠΙ ΠΊΘΔ ΠῚ πηοάτιη Θχοθάθνο δό- 

γϑρίο. Οἴμηι σῖτα δ ΘΟΓΠῚ τι “Ἰοΐα ϑιηΐ οο- 

Ραμα Θοι]05 ΘΟΠ]1Ο1Ο, α]Ρὰ {Ππ65 δὲ τη τι [ἘΥΡῚ 

ὙΠ. 

Π16 Ὑ]άθο : οἴτπὴ ἀτιῖθη} ᾿τουτι ἃ] βαρ θη 18 ἴῃ 

ΟΡΙΠΟΙ5. 5ρ] 6 μἀθβοθπ 5. ψαρθίαἴθη γΘΒΡΊΟΪΟ., ΠῸ 

᾿ΠΟΟΌ 1556. σα! θη ΠΑΡΡΔΓ ΟΠ. ΔΡ Ιου. ΑἸάτιο 

δ αμη. αἰππῖππ||5 ἀθποῦο γὸ8 ΠῸΠ {ΠπδΡῚΐ ἱππ{1|6.Ψ 

Οὐ δηϊπὶ {{||5. ἃ) Ποὺ [θη ροΥο ἃ τιϑάτιθ νο- 

ΒΡΟΡΆΠῚ ἴσον Θ ροβϑι 05 ΠΟ τιρϑηξ οοηγῖνα-- 

ἴ0} 65, ΠῸΠ γ05 ΘΟΠ ΡΟ ΠΟΠ65 δχϑρθοίαηϊ, [Ππη66, 

51 νἹ δῖ, ΘΟΥΡΡΟΡΆΪ 76} απὸ δ ΘΧ Πα πα5 

ΔΗ] Πα 5. ΤΠΘΙΉ1Π. ϑθθΡ06. ᾿ΠΒΘΡ 511 ΟΔΓΠῚ δά νο- 

᾿π|ρίαῖθη) σὩρΙο πη : Πποάϊθ ΔΠΙμη85 5ΕΓΨΠῈῸ 

ΡῬδύβονοῦα. Ζ7)οἰθοίαγο ἵτὶ ])οηιίτιο, οἱ ἡἄανῖξ ἐἰδὶ Ρ.αι. 

ΡοΙΤἰοτι65 ΟΟΥἰϊ5 {μἰ. 81. αἰν! Παγῖιη 5{{|||Ο5115 ή, 

65: Πα)65 αν 15 5Ρ1 ΓΙ ππ8]65. : ὕπάϊοϊα Π)οτειῖϊμῖ ρος ,. 
ΦΟΡα, {ι5ιἰποαία πὶ ᾿αἴρδιιηι : 

δΠ 01 ἀπιστία οἰ ἰαρίάοιν ρτδί οϑτίτη ται {{{επηι. 5 

(6110 115. ἀθά πι5. 65, δὲ ψο]ρ δ 5. ἃηᾶ πα. : {0 

Ῥυδοϑῖο. δπὲ Π 61 οἱοατία., {τ188 Ὑ]Ὸ 501 πα ]65 

εἰοοεϊογανια το. 

56 η511|5 58 Π05 Παῦθηΐ ἤ)μϊοίογα συιαὶ 510 61 πιοῖ κρ ώ.ν. 

δἱ {αντιγι. 81 αἰ πΊ56γῸ νο5., ἃς σοπΠοϊοπθιη 415-- 

ΒΟΙΝΟΙῸ : 5πηΐ {{| Ταγὰ- 

γηθηΐα πὶ 110. σγανθϑήιιθ σοπ θη 065, δὲ 

ΔΥΑΡΙΓ186. 5ΠΠ}1}1. Αἀϑίαι. ἀμ ἢ. 061 οϑϑἃ δοηη-- 

Δ ἰρϑϑοῦαὰ. σα Γθηΐ. 

ῬυποΙα {ἘΠΌΥΘἢ ἀοΟΟΠθη5., δὲ ΘΒ 6} θ᾿ ΘΟΙΙΠΙ8 5 

Δ] τΓΠΊπ|6 Ραγ ΘΠ] Ρουθ ηβ. Μοο οἴονι 

ππιης νἹοίουνϊα. , Πη0 ὁ 1111 ἐΥΙ ΒΓ 4} ογθδξ : Ραγ-- 

5115. ΔιΠςΓ6 1 1{Ππ|Π| 5106} ]Θ Πίθ ἢ], ἤτιπο νὉΓῸ 6111-- 

᾿οβοθηΐθιη τοι. Οὐ ρνοάοϑί, {τα80, (0Υ- 
ῬΟΓΡΟ 16] Πᾶγ6, ΔΠΙΠΊΔΠ ΥΘΙῸ ΠΠΙΙΠΊΘΡῚ5. ΤΠ }15 

ΓΘἰδυ [ἃ ΠῚ 6556 ΟἿ] νΕΓῸ ἔθβϑθυῖβ ΠῸῚ [π41}, ἃ1185 

ἀπιῖθυη ΟὕἴπΠ} στ, 41 ΠῸη ἸΟΘ τ τι νη] } «πα 
ἀΡϑαγ 1 ποη διιβοι [13 ΝᾺ ΠῚ Οἰἰπη}, ΠῚ ΠΠΠΊΟΓΘΟ 

ἀοϑα αΐιι 1, 115... 4] [ΘΠ ΡΟΥΘ τ] ΠῸΠ ΠοΟιτιηΐ, 

ΠΊΔΟΊβίο οϑί θυ αν 115. ἘΟΡ 5515. ἸσἹ ἔπ’ ΑἸ {πιὰ 

Θἴατη. τ{ΠΠ|{8. ΟΧ 115. {π|60. ἀἸοιιη ἔπ, ΡΘΙΟΙΡΙ ΘΠ ἃ 

γΟθ]5 οϑὲ : 51Πὴ τηΪηι5, ϑβ8] ἴθ ᾿ἰοθὺ γ 5. Ρ6ν 

ὁ 819. φυὔπαας Μ55, ἘΔῚΠ οἴιπὶ (01}. βεοιηο δια- 

δραμιοῦνται. Μοχ δὐτιο Βα511, οἱ ψφυϊηάαο Μ85. δαίμων 

παρ. ἙΔΊο Ῥαυῖβ5. δαίμων τε. 

ΓΈΜΙΠΙ οαπὰ (01Ρ. βοοσπᾶο οἵ οπὶ Ἀδρ. [ογίο δὲι- 
χνὺς, κἀκεῖνον χατῃ. ΑΙΠι ἰγ685. Νῖβ8. τη] ]ουβ ποῖ δὲι-- 

χνὺς χαὶ τοῦτον. δίαϊπὶ οάοχ (ὐοπι)εῖ. οὰπὶ Βερ. 

οοἴανο χαχῶν ἐμιπίπλασθαι. 

5 ἤοσ. «υϊπίι5 εὑρήσετε, (01]ν, δοοιιη]τι5 εὑρίσχεται 

1, 

" 
λόοεβκϑεε 



κΚκο Ρ δ 

112 5. ΒΑΒΙΠῚ ΟΕΘΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΆΒΘΗΙΕΡ. 

Ριφϑοπέθιη ΟσΟα ρα ΠΟ Πθ ἢ. ΠῸΠ ΡΘΟΟᾶΡΘ. Οὐγθ πλοῦτον τῆς χτίσεως ἀποδλέπη, ἀλλὰ πρὸς τὸ τὴς 

ἀπιπτι5 νὸ5. ἀθιποια, δὲ ἀΠ{ππ|8 νῸ5 ἃ ἀ6]Π 105 ἡμετέρας δυνάμεως ἀσθενὲς, καὶ πρὸς τὸ αὔταρχες 

ΔΠΊΟΥΘΙΘ. ΑἰΆΠΊΘη {τὲ ΤηΘΙ ΟΡ ἴὰ ϑηΐ, 881|5 εἷς εὐφροσύνην τῶν συνεληλυθότων. Ἣ γῆ ὑμᾶς 

51ΠῈ ΘΉΠ0 8οϑ [πη 1071, 81 πηθο ΠΟῊ γεϑρίοῖαὶ ταῖς οἰχείαις ἢ βλάσταις ἐδεξιώσατο᾽ ἣ θάλασσα τοῖς 

415. 84 αἰν1]85. οΡθ ]Οη15, 864 δά 'ποβίγαγιιμη ἰχθύσιν, ὃ ἀὴρ τοῖς πτηνοῖς. “Ἑτοίμη ἣ χέρσος, 
ψ τη} 1Π}} 0601} 6}, οἱ δὰ θὰ {π|25 νο αρ δ !5 δμότιμα τούτοις ἀντεπιδείξασθαι. ᾿Αλλὰ τοῦτο μέ- 

ΟΙΒῸ ΘΟΠΨΘΠΙΘΏΓ}115. 5. {Π ν᾽ 6 ροϑϑιιηΐ. ΕΧΟΘΡΙΣ τρον ἔστω τῆς ἑωθινῆς ἑστιάσεως, ἵνα μὴ ὃ ὕπερ- 

νῸ5 ΘΟΠΠΠΠΘῊ5. ΡΓΟΡΓΙ5. ΘΘΡΠΙΠΙ 115.» ΠΑΡῸ ΡἾ561- βάλλων χόρος ἀμόδλυτέρους ὑμᾶς πρὸς τὴν τῶν 

"υι5, 86 }' ψο δ] 115. Ῥαγαΐα δϑὲ [ὉΡΓὰ ϑδϑιιἃ ν]06 ἑσπερινῶν ἀπόλαυσιν καταστήσῃ. Ὃ δὲ τὰ πάντα 

115 ΠῸΠ ἱπηρ} ἃ ΘΧΠΙΡΟΡΘ. 564 πο ΠΠ15 τηοάϊι58- πληρώσας τῆς ἑαυτοῦ χτίσεως, χαὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν 
{116 6510 ΠηΔ ΓΕ 1ΠῚ ἰ511π|5 ΘΟΉΥΊΨ, τὶ Π6 δα Πθῖα8 τῶν οἰχείων θαυμάτων ἐναργῇ τὰ ὑπομνήματα χα- 

ἩΪμηΪα ΠΘΡΘΕΟΡο5. νῸ5 δ νθϑρθυ !πηὰ5. Θρι]ὰ5 511- δὃ ταλιπὼν, ᾿ πληρούτω ὑμῶν τὰς καρδίας πάσης εὖ-- 
. 5 ᾽ . Α τ - ο - 

ΘΠ 5. οἰ Ποῖαι. ῬΟΥΡΡῸ (ἰ διὰ οὐθα [016 ΟΠ Πα φροσύνης πνευματιχῆς, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ 

ΘΟΠΊΡ] ον", αἰσζιιθ ᾿π ΟΠΊΙ 118. ᾿ΘΓΘΡΊ οτια Π}1}ἃ- ἡμῶν, ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ χράτος, εἷς τοὺς αἰῶνας 
ῃ 

ΟἸΠ]ΟΥ ἢ 511ΟΥῚΠ) ΠΊΟΠΙΙ ΘΠ ΠΟΙ Ϊ5. ΓΘ]; τῶν αἰῴνων. Ἀμήν. 

ΓΟρΡΙθαὶ οοράα νϑϑίβα ΟΠ [ΘΠ 1 5ΡΙΓ118}1, 1Π 

ΟΠ νῖϑίο {651 ΤΟ ]Π0 ΠΟΒ[ΡῸ, οἷ] Θ]ονία οἱ πηρ6- 

ΕἸΠῈ , 1Π 5660] ϑϑο ΠΟΥ}. ΑἸΉΘΗ. 

Ἀ Ἄρρ, ῥγῖπητιβ τοῖς οἰχείοις βλάστοις. ΑἸ: Ζιαπο ροϑβὲ 1 (οαἴοοβ βὸχ πληρώσαι, ἀπὸ πληρῶσαι. ἘΜ Ί10 ῬανΊ5. 

(]}». βοοιπα 5 τούτοις τινὰ ἀντεπ. πλιρώτω, Ἀδρ. «υϊπίι5 χαταλείπων πληρώσει. 

ΠΟΜΠΠΙΑ ἸΧ. ΟΜΙΛΙΑ θ΄. 

126 ἰογγοεοίγι ει. : ἃ Περὶ χερσαίων. 

τ. Οἷα ]15. ν θ]5. ΠΊδ ἐπ] Πὰ 56. ΠΟΠῚΠῚ ΠΊΘΠϑἃ Πῶς ὑμῖν ἢ ἑωθινὴ τῶν λόγων τράπεζα χατε- 
γὶϑ οϑιῦ ΝΠ δαιθη) νῸΠΙΐ 1η ΠΊΘΠἴΘΠ] ΟΓἃ-- φάνη; ᾿Εμοὶ μὲν γὰρ ἐπῆλθεν εἰκάσαι τὰ ἐμαυτοῦ 

ἰοΠΘ ΠῚ ΠΙΘΆΠῚ ΟἸΠΠῚ ῬαΙρΟΥ 5. οἰ] 58 πὶ οΟην]- πένητός τινος ἑστιάτορος φιλοφροσύνη, ὃς τῶν εὖ- 
γαΐουῖθ Ῥοπου θη ϊα σΟΠΡΑΓΑΡΘ : {π| απππΠὶ ᾿ΠΊΘΥ τραπέζων τις εἶναι φιλοτιμούμενος, ἀπορίᾳ τῶν 

605 {πὶ ΠΙΘηθ85 ΟΡΙραΥΘ. ΘΧΒ[ΓΠΙΠ 7, ΠΠΠΊΘΓΑΡῚ αὶ πολυτελεστέρων ἀποχναίε! τοὺς δαιτυμόνας, τὴν 

ΟἸΡΙΓ,. ΟἿ ὙΘΓΙΙΠῚ 511} ΠΠΟΘΆΤΊΠΠ ῬΘΠΊΙΡΙΔ ΠῚ ΠΊ06-- πενιχρὰν παρασκευὴν δαψιλῶς ἐπιφέρων τῇ τρα- 

ΤΟΡΟ [Ποῦ σοηνῖνα5 : ΡΙΌΡΙΟΥ θὰ “ποἀἃ τηθη585 πέζη: ὥστε περιίστασθαι! αὐτῷ εἰς ἀπειροχαλίας 

ΔΡΡαναίππη. απ ρθροιη δἰ Πτιθηΐον ᾿πίθνι, αάθὸ τὸ ὄνειδος τὸ φιλότιμον. Τοιοῦτον δή τι χαὶ τὸ ἡμέτε- 

π᾿ ἱπϑρίϊδθ ῬΥΟΌΓιπῚ Οἱ 6]115 ἈΠΊ1ΠῸ σοὶ. ἔβϑοξ ρον, εἶ μή τι ὑμεῖς ἄλλο λέγετε, Πλὴν ὁποῖά " ποτ᾽ 
σουῖθ ἴα]6 Δ! {πὰ Ππδος ποϑβίγα ἀσθηα! ΓΔ ΠΟ., ΠΙ5Ὶ ἂν ἢ, οὐκ ἐξουδενωτέον ὑμῖν. Οὐδὲ γὰρ Ἐλισσαῖον 

γῸ5 414 ἰπιὰ ἀἸΟ1115. Ὑ Θγιιηι “τι δου 116 ἐδ η-- ὡς φαῦλον ἑστιάτορα παρητοῦντο οἱ τότε, χαὶ ταῦτα 

ἄδιῃ ϑιπὶ πδοο, που δι νΟΪ5 διιηξ ΒΡ ποπάδ. λαχάνοις ἀγρίοις ἑστιῶντα τοὺς φίλους. Οἶδα νό-- 
Νϑάιι6. ΘηΪπὶ ἘΠΙ5ϑϑθιι. τιῦ ΤΆ] 11 ΘΟΠΥἸν ἃΙΟΓΘΩῚ μους ἀλληγορίας, “ εἰ καὶ μὴ παρ᾽ ἐμαυτοῦ ἐξευ- 

ΔΥΘΡΘα αι τπν 11 (Πα πβοιιηλ γΊνορθαΐ, δὲ ἐδ ἢ ρὼν, ἀλλὰ τοῖς παρ᾽ ἑτέρων πεπονημένοις περιτυχών. 
Τ ἔ " ὄν έει: : τρεύα δ πτέτεν ἐπ ἀν τς: : 

ΟἸθυῖθιιϑ 5] ν 65 1} 115 ΘΧΟΙΡΙ 6 αι ἃΠΉ]ο05. ΝΟΥ! ἰθρο5 ὃ Ἃς οἱ μὴ καταδεχόμενοι τὰς χοινὰς τῶν γεγραμμέ- 
- 5 » . . ᾿ ,7ὔ Ὥ 

ΔΙΠΟρΟΥδο, ΘΔ Π)δὶ Θὰ5 ΠΟῚ ΘΧ ΠῚΘ ῃ50 Θχοοσίία- νῶν ἐννοίας, τὸ ὕδωρ οὐχ ὕδωρ λέγουσιν, ἀλλά τινα 

ἃ Τῃ Βορὶβ βοχίο οἱ οοἴανο ἱποϑὲ μἴο {{{π{|π|8,) τοῦ Ἔππὶ (0]}. βοοιιπᾶο ἐξουδενωτέον. 

αὐτοῦ εἰς τὴν γένεσιν ὁμιλία, “ΓΙ Γα] 115. ΠΆ]]15 οϑὲ 1ῃ 1115 ὁ Τὰ οἄτο Βα51}. οαπὰ φαΐηψας Ν95. ἘΔΖΊο Ῥανΐ5. 

4υϊθυβάαπη Νῖ55. ()015]. ῥυϊτηι5 ὁμιλία ἐνάτη. εἰ μὴ καί. δ[ατίμν (0}}ν. Ξεσαηάτι5 χοιγὰς τῶν γραμμά- 

» Ουδίμον Νῖ55 ὁποῖά ποτ᾽ ἂν εἴη. ΕΔ οαπὶ Ἀορ. των. 
βοχίο ἂν ἧἦ. ΠΡ᾽ἄθπ «παΐιιον Ν55, ἐξουδενητέον, ἘΔ 



ΙΝ ΠΕΧΑΕΜΕΒΚΟΝ ΠΟΜΠ,. ΙΧ. 118 

ἄλλην ἃ φύσιν, καὶ φυτὸν καὶ ἰχθὺν πρὸς τὸ ἑαυτοῖς τίη!, 5604 ἴῃ Δ]ΙΟΥτμ ἱποϊ ἀθῦῖπὶ ἰδ ΟΡ .5. ΟἸιὰβ σατρίι Οἱἱ- 

δοχοῦν ἑρμηνεύουσι, καὶ ἑρπετῶν γένεσιν καὶ θηρίων ϑοΥῚΡ ΓΓΡΆΓΙΙΠΙ ΘΟΠῚΠΊΔΠ65 ΠΟΙΪΟΠ65 4] ΠΟῊ 8ι1501-- ὅέμοπλ σο 

ἐπὶ τὰς οἰκείας ὑπονοίας παρατρέψαντες ἐξηγοῦνται, ρμίτιπξ, Δ΄τιλΠ), ΠΟ Δ΄αδη ἀϊοππῖ, 864. Δ]1Δ}} ποῖαπὶὶ 8|16- 

ὥσπερ οἱ ὀνειροχρίται τῶν φανέντων ἐν ταῖς χαθ᾿ «πιδιη Δ} ΠΑἰΠΡ ΔΤ 5 οἱ Ρ]απίδιη οἱ ΡΊ566 ΠῚ 5θοιιη- 80 τιάΓαπι. 

ὕπνον φαντασίαις πρὸς τὸν οἰχεῖον σχοπὸν τὰς ἐξη- ({1|1ΠῈ 5118} ἸΡΒΟΙ ΠῚ βθῃ θη πὶ πίθου ργοίδη ἴα}. 

γήσεις ποιούμενοι. ᾿Εγὼ δὲ χόρτον ἀκούσας, χόρτον Οὐΐπ δἴδηη ΓΘ ρ ΕΠ] πιπ οἱ ΡΘοουτΠ ΡΟ ΠοΡ ΠΟ Πθιὴ δὰ 

γοῦ, καὶ φυτὸν, καὶ ἰχθὺν, καὶ θηρίον, καὶ κτῆνος, 1185 ΔΙΠΘρΟΥὰ5. ἀδίογίδπι ρουπ 46. δχρομπιηΐ, αἵ 

ὃ πάντα ὡς εἴρηται οὕτως ἐχδέχομαι. Καὶ γὰρ οὐκ 4υϊἀΔ ΠῚ ΓΘΥΠΠῚ 5656 ᾿ΠΠΔΡΊ ΠΑ ΙΟΠΙ ΓΘ] ΒΟΙΏ ΠΊΠΤΩ ΞΡ Τῆς 

ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον. Οὐδὲ ἐπειδὴ οἵ τὰ περὶ ἢ ΟἸ]ΠΙΟΙ ἢ ἔπιπ ᾿Π θυ ρΓοἰ68 7, 41] ϑι1ιὰ5 που ρυοίδιο-- ὁ“ ἡ 

χόσμου γράψαντες πολλὰ περὶ σχημάτων γῆς διε- Π65 δ ΡΥΓΟΡΥΙ ΠῚ 5οοριιπὶ Δοσοιητηοάδηξ. ΕσῸ 6 1Ὸ 
λέχθησαν, εἴτε σφαῖρά ἐστιν, εἴτε κύλινδρος, εἴτε (ἘΠῚ [Ἔππιπὶ ἃιιά1ο, δητιπι 1Π 16 ]ΠσῸ ; οἱ Ρ] ἴδ Πη 

χαὶ δίσκῳ ἐστὶν ἐμφερὴς ἡ γῆ» καὶ ἐξίσου ' πάν- εἴ Ῥ56 θη), δὲ βθβϑῃδπι οἱ Ῥθοῖι5, ΟἹ ΠΪ8 τ] ἀϊοεΐα 

τοθεν ἀποτετόρνευται, ἢ λιχνοειδής ἐστι, καὶ με- 51Πη|, 516 δοοῖρίο. Δοπ ἐπῖπι διε 500 ΘΠ Το Ποπισνοϊο 
σόχοιλος ( πρὸς πάσας γὰρ ταύτας τὰς ὑπονοίας 8 οἱ ἔπιπι. ΝΘ «αοπίδηι 48] γ65 δ τητιπάϊτιη) εις 
τὰ περὶ τοῦ κόσμου γράψαντες ὑπηνέχθησαν, τὰ ΘΠί65 ΘΟΠΒΟΙΊΡΒΘΡΟ, πγα]τὰ (6 ἰϑλχα ἤραν5 ἀ15- 

ἀλλήλων ἕχαστος καταλύοντες), οὐ παρὰ τοῦτο ΣΘΘΒΕΙΕΙΠΗΣ ἘΠ Ὴ τ ΒΡΠ ΘΓ 51}, 8 ΟΥΠ πάν, 

προαχθήσομαι ἀτιμοτέραν εἰπεῖν τὴν ἡμετέραν χο- ΠΤΙΠΙ 511 ἄἴ560 51}}1}15 οἱ 6Χ θα ἈΠ6ΟΠΙΡεὶ ἴου- 
σμοποιίαν, ἐπειδὴ οὐδὲν περὶ σχημάτων ὃ τοῦ Θεοῦ πᾶϊᾶ, ἃΠ ΒρΘΟΙΘηῚ Πα θοαὶ νὰ Πη], 5ι{π|6 ἴῃ Π]Θ610 
Ἀ θεράπων Μωῦσῆς διελέχθη, οὐδὲ εἶπε δέκα καὶ “Ὀποᾶγὰ (Αἰ μΕ ΕΠ) δα Πὰ5 ΟΠΊΏ65 56ὨΓΘΏΙᾺ5 " 

ὀχτὼ μυριάδας σταδίων τὸ περίμετρον ἔχειν τῆς καὶ 1} 46 ππιη 0 ΟΠ ΡΟ θὴ ἀεἸαρϑὶ διηΐ, ΠῚ 8Π10- 
γἧς᾽ καὶ τὸ ἀπ᾿ αὐτῆς σχίασμα, ἐν τῇ ὑπὸ γὴν τοῦ ΓΙ ΡΙδοιῖία ἀἰββοίνεπι65), Ἰάεἰγοο δήάπιοαν πξ 

ἡλίου κινήσει, ἐπὶ πόσον χωρεῖ τοῦ ἀέρος οὐ διεμέ. ΠΟΒΕΡΆΠΩ 46 ἸΠΠΠΑῚ βΕριοτιγα ΠΑΥΡΔΠΟΠΘΙΩ 1Ἰηἴ6- 
τρησε" καὶ πῶς τοῦτο τῇ σελήνῃ προσενεχθὲν τὰς [10] ἘΠῚ 6886 ἀἸοαπη, {αϊὰ πα] πὰ ς Πρανς γοΡ- 

ἐχλείψεις ποιεῖ. Ἐπειδὴ τὰ μηδὲν πρὸς ἡμᾶς ὡς ΡΠ θεῖ ΒΘΡΥΙ5 ΜοΥ 565 [δοϊε : 8 4υ1ὰ ΠΟΙ ἀἰχῖ 

ἄχρηστα ἡμῖν ἀπεσιώπησεν" ἄρα ' τούτου ἕνεκεν [ΟΓἢΒ. ΟἸΡΟΙΓαΠ. ΟΘΏ ΓΙ δὲ ΘΟΙΟΡΊΗΓα 5:8 Ἰογιιπὶ 
ἀτιμότερα ἡγήσομαι τὴς μωρανθείσης σοφίας τὰ τοῦ 2111Π1ἃ ΒάΡενε : ἃ. ἀυϊα πο ἀἸπηθηβιιβ εϑὲ 1π 
Πνεύματος λόγια ; ἢ μᾶλλον δοξάσω τὸν μὴ ἀπασχο: 3 Π|01Π) ΔΟΡ5 ΒρΔΕΙΠ) ΡΓΟοΘά δὲ 6}1|5 τα γᾶ ἔπ, 
λήσαντα τὸν νοῦν ἡμῶν ἐπὶ τὰ μάταια, ἀλλὰ πάντα ΟΠ 50] 5Ὰ}Ὁ ΤΟΥΡᾺ ΠΙΟΥΘΙᾺΓ : ἃ ιοπιοάο Θδάθπη 
εἰς οἰκοδομὴν χαὶ χαταρτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν Ἰὰπ86 ομ]θοία ΡΙΟονθοῖ ἀο!ααῖα, ῬΡΘΟΒΘΓΠΙΠῚ ΟἿἹΠῚ 
γραφῆναι οἰκονομήσαντα; Ὅ μοι δοκοῦσι μὴ συ-- ἃ 18 δἀ ΠΟ5 Π1}}]} ΔΕΠΠΘΗ , ΤἈΠΊ ΙΔ ΠῚ ΠΟΡῚ5 1ππ- 
εἰδότες τινὲς, παραγωγαῖς τισι καὶ τροπολογίαις 81 {Π1ὰ 516 π||0 Ῥ ΘΙΘΡΙΉΒΘΥΙΕ : ΠῸΠῚ Ιά6ο, 4650, 

σεμνότητά τινα ἐχ τῆς οἰχείας αὐτῶν διανοίας ἃ ἐπε- Ἄ βριειβιϑ ἀετῶν ἀπά νος ΠΕΤΙΠΒΗΝ ᾿πίθιμαια ἜΡΕΙΘΕΞ 
χείρησαν τοῖς γεγραμμένοις ἐπιφημίσαι. ᾿Αλλὰ τοῦτό [1 8868 γΠΠΟΡ ἢ Νοηῃο ΡΟΐϊτι5 οἱ ἀθά6γῸ β]ουΐδιη, 

ἐστιν ἑαυτὸν σοφώτερον ποιοῦντος τῶν λογίων τῦ Β πέση, ποδέσϑαρ πη ΤΟΣ αΠΣ ψασιασατο Θρου μὰς 
Πνεύματος, καὶ ἐν προσποιήσει ἐξηγήσεως τὰ ἑαυ- ὕοη6 ΟΠ. ἀφθιηιΐ ᾽ 564 οἵηηϊᾶ δά ΘΙ Ποδεοποπὶ 

ποὺ πο ρεισάγοντο ς. Νοείσθω τοίνυν ὡς γέγραπται. ΒΗ Ρεγἐβοιοπθπι ἘΠ ΤΠ ΠΟΘ ΡΘΗ ΟΟΠ5Ο}- 

ὈΪ 5δηχιεῦ ἃ χαρά «υϊάδμη π}1}}1 νἱἀθηΐαν ΠῸΠ 
1η 6] 16 Χ 1556 : {πὶ σαρ ΠΟ ηΙθιι5 υΙιιβάδηη δἔάιιθ 
{ΠΌΡΟΪΟΡῚ5. ΘΧ 5110 ᾿ρ5Ο} ΠῚ 6 ΠΟ Ια] 50ν1- 
Ῥίαν15 85 ΟΙβοθῦα ΔΙΟ ΟΡ 115 σΟηΔΓ 5 Πΐ. ΨΘΓΌΓΩ 
Ιὰ δἱ οοπηροῖϊξ, 4] 586 ᾿ρϑπη Κ'ρΡΕΊτι 5. 58 ΠΟῸΠ 
ΟΥ̓ΔΟΙΪ 5. σΟὨ ΒΕ [10 ΘΔ ΡΙ ΘΠ ΠΟΥΘΠῚ, {παῖ τι6 ἱπέογ-- 
ῬΡΘ δ ]ΟΠ15 Ρυϑοίθχ ὰ σοι ΠΙΘηἴἃ 818 ᾿πατπιοῖῖ. Ηθο 
4 4π|6, ΑἹ βουρίδ διιηΐ, 116 ]ΠΡ Δ η ἔπ. 

ἃ δῖ Νί55, ουμπὴ δἀϊίίομο Β4511, ΕΔ Ιο Ῥαυΐβ. οδοῖ- πιο ροϑὺ ποηπι}}1 Νῖ55. προσαχθήσομιαι, 
« 

Ἰδηῖα ἐγ ροργαρὶ ἄλλην χύσιν. Μοχ Μ5. (ὐοιηθεῇ, οὰπα πῃ (]}. βθοιηάτιβ οἵπῃ Πρ, οοἴανο θεράπων Μοῦσῆς. 
ΟἹ". βθοῦπάο οἵ οὕτῃ ἤδρ.. οοἴανο χαὶ φυτὸν καὶ ἰχθύν. ΠΙιὰά, Μωῦσῆς, ἀδο5ὲ ἰπ 6115 οἱ 1η 4115 ΜΙῖ55. Ῥαυ]ο- 
Τοεϑβὲ φυτὸν ἴῃ 61{158 εὐ ἴῃ αι] αβάδχῃ Ν58. Ῥοβὺ Β6ρ. βοχίιι5' σταδίων τὴν διάμετρον ἔχειν, Τλο Μ55. 

9 ΟἹ]. βεοιη 5 χαὶ πάντα. ΠΡ] άοπὶ ἐγεβ5 Νί85, ὥσπερ τὴν περίμετρον. ἘΠ οαπὰ {γ]]5 Νῖββ. τὸ περίμετρον. 
εἴρηται. 1 Ττοβ Νίβ5, ἄρα τούτου γε. Βερ. βοχέιιβ τούτου χαί. 

Ἢ Ὅυο Μί95, πανταχόθεν. ἘΔ1Π οτπὰ φαϊθιβάδμι Νῖ55. τούτου ἕνεχεν. 
8 Τὰ Μ88. ρ]θυίψιιο οπλπθ8. ΤΠ) οβὲ τὰ ἴῃ οἄιι15. Ηαπά ἃ ὅοχ Νί35. οἵπὶ ΝΜί5, Οοιηθοῖ, ἐπεχείρησαν. ἘΔΠῚ ἐπι- 

ΤΟΝ. 1. 8 



τά 2 ιν ὲς 

ρει 5 εοκ ἧς ἐ τ 

111. ῷ., ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΒΑΠΕΙ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

2. Ῥτγοάμοαί ἰογτα ἀπίπιαπι οἱνοηίθιη ρΘΟΟΓΊΤΙΝ 
εἰ ῥεΞξιίατιπι οἱ στορίϊϊπιπι. Οομβιάθγα 6] γΌΟΘ ΠῚ 
ΡΕΡ ΓῈ5 ογϑαΐαϑ ΡῬεγυδαάθηΐοηι, {π8 εἴ ἴὰπο ᾿ποε- 

ΡΙέ, οἵ ἀ5χὰθ δάμιςο εἴποαχ δϑί, δο ἴῃ ἤποπὶ ἰγδῃ5- 

τινα δϑῖ, φαοαά σοπϑιμηπηδίι5. ἔπ ΡΣ τηθπάιι5. 
Οὐοπιδαπηοάτιπὶ Θηἷπὶ σι οθιι5., οἴπὶ ἃ ΦΠΟΡ Δ ΠῚ 
[πογὶ πηοΐτ5, ἂς ἀθίποορϑ ἀθοϊνθμι δἰϊαιιθπι ἰο- 
οαμ Πδοῖπ5. ἔπουϊξ, οἵ οχ ῬΓΟρΓΙὰ βἰγαοίαγα, οἵ 

6Χ ἰοοὶ ορρογιπηϊΐαΐθ ἀθουϑιιπι ἔδυ}. ΠΘῸ ὈΥ]τ5 
΄υΐϊοϑοῖξ, {πᾶπὰ Ρ]ΔΠΙΓ165 ΔΙ ὰ Ἰρϑιὴ Ἔχοθρε- 

ΤΊΣ : ᾿ϊα ὙθΡιιη1 ΠαἴαΓα ἸΠ0 ᾿ῬΓΘΟΘΡίο ἱποϊζαΐα,, ΓῸ8 
ἙφΟΠαἸζα5 απ 116 ἴῃ σ ΠΟΥ ΟΠ6 δἰ ἰῃ ΘΟΥι- 
Ρομε Ρεπείγαϊ,, βευναίαιο ΡῈΡ 5ἰ τα Πα Π δ πὴ 5πο- 

ΟΘΘ5ΙΟΠ65 ΘΘΠΘΟΓΙΠΙ, ἀοπθο δ ἸρΡ5.Πὶ ΡΟ γΘΠοΥ 
ἤποιη. Νδτη δάαιιπ 6411 5 ΘΟ σβόγοτη ἔδοϊ!, 160-- 
Ὠ6 ΠῚ ἸΘΟΠἾ5, τ πῃ Δ 1168 : ἱπ10 δ᾽ στα Δ ηϊΠπηὰ- 
Πα σοηβο πο ΠΕ Ριι5. 5 ΘΟ βϑι ΟΠ θτι5. σΟμϑευναῖα , 

ἀϑάπο δα ππ᾽νογϑὶ ΘΟ ΙΒ ΠΏΤ Δ ΟΠ ΘΠ ἐγ Δ ΠΒΠ 1. 
Τοιηρυβ πα ]]απὶ ἀδϑγυτ ἀπ πη Πα πῈ ργορυίθἰαΐοϑ: 
564 ἰἈΠἸΠΠ8 1 ΠῸΡΕΘΓ σοπϑε τὰ Ππαίπγᾷ 5ϊῖ, ϑθηη- 
ΡΘΙ ΓθοΘἢ5 πᾶ ΟἸΙΠῚ ἰΘΙΠρΟΓῈ Θχοινγιῖ. Ῥγοάμεαξ 

ἔογτα αἀπίπιατη οἱνεπίοπι. Ηοο ΡΥθοθρτα ΠῚ ἴθυτα 

ἸΠΠδοϑιῖ., πθὸ δὰ ογραΐϊουὶ ἀθϑίηὶς [πη ]ατὶ. ΑΠΤὰ 

ΘΠΪΠῚ ΘΧ 5. 1Ο σϑῖο ΠῈ ΘΟΙ ΠῚ 1185 ὈΥΪ115 ΘΧΘΕΓΘΓΡΘ, 

ΡΓΟάαοαπίαν : ἃ11ἃ γΈΕΓῸ 6Χ ἴρ58 [θυρὰ ΘΔ ΠῚ} ΠΠΠῸ 

δάθιιο υἱΐδτη ΔοοΙροΓ ΘΟ ρ Γι πη δϑὲ. ΟΠ Θ ΠῚ ΠῚ 
501πΠῚ ΘΙ αν ]Ο ΓΘ ΡΟΥΘ δαϊξζ οἰσδ 45. δΐ αἰϊὰ ἱππὰ- 
ταθὰ ψ Ϊ ΕΠ] 1Π ΔΘΓῸ ΑΘ ΠΠΠΠΠῚ ΘΠΟΓα, 4π0-- 
Γαπι ΘΙ ΓΙ πὰ ΡΙΟΡΙΘΡ ταπιυϊταΐθπι βιιηΐ ἃπΠοην- 

τη : 564 Τη1165 δ 8 ΠῚ οἵ ΓᾺΠα5 6Χ 856 ἴρϑβᾶ ριὸ- 
[εγί. Νὰπηι εἶγοα ΤΠοθα5 ;Ἐσγριϊαβ, ΠΡῚ ἴῃ 651 - 

Ῥὰ5 Ιαῦσθ ρ]αῖζ, ϑἴδι! πη ΘΠ ΡΟ ΓΙ τι5. ΤΠ ΓΙ θῈ5 
γΤΈρΊο σΟΠθΙοἴπν. ΟΠ ΠΟ απ ΔΊ }]5. ὙἹἴτητι5 
ΠΟΙ ἈΠῸ} 4αδηὶ οχ {ΠΠ10 σοηβίϊτα!, ἃ0 σοΠΕΓᾶ- 

ΓῚ : 4 τ1Π] ΒΟ ΘΒ ΠΟ ΠΏ ΠΟΘ. ΟΥ̓ΤΙΠῚ, ΠΟΤ 
ὉΠΠὶ5 ΑΠ1τι5 τηοάτι5 σο ἢ ΟΙξ, 564 ᾿ρ585 6Χ ἴθυγὰ οὐ- 

τὰπ Παροπὲ. χγοεμοαΐ ἰεσγα ἀπήίππαπι. ῬΘΟΟΓᾺ 

ϑαηΐ ἰογγοϑίγια., οἵ ψοβιι5 ἴθυγαπ ᾿ποϊ δία : μο- 

ΤΟ ΨψΘΙῸ 4] Ρῥαπία ος εϑ 15 δδῖ, 4παηῖο σοῦρο- 
γδφ σοπίουτηδι μα (ΟΥ̓Πηα., ἴδηΐο ΘΕ Δ ΔΠΙΠΊΣΒ 

ἀϊσπίζαϊο ργδϑίαι. Οἴ8}15 δϑὲ ψιδάνιρεαιιπι ἴοτ- 

τη8 ὃ Οδραΐῖ ἸΡΒΘΟΥΤΙΠῚ 1 ἴθυΓᾺ ΠῚ ῬΙΟΠῸΠ δϑί, τα- 

χειρῆσαι, τη416. [πιο εἴ ἐπιχειρῆσαι, ἃ δοκοῦσι ῬΡεπάρῃς, 

τοοῖε 56 παροξ. 81 ἐπεχείρησαν ῬτΌθ 65, μο! δοκοῦσιν Ρα-- 

τη! μεῖϊος ἀϊοῦαπη ΔοοΙρΙ65. 7 

» 8ις Νῖββ. τη]. ΕΔΙο Ῥατς ἀπωθῇ. 

ς« ες. βοεχίιϑβ ὄντων ἐν προστάγματι. Μοχ Ραγε5 Δ55, 

τὴν ἐν τῇ γεν. Τ)εεβὶ τῇ ἴπ δα 5. 

ἃ Τῖα (οὔεχ Οοιηθεῖ, οαπὰ Βες. δοΐαγο. ἘΔῚΠ γεγο 

αὔτη οεεἴογβ Νῖϑ5. χρόνος ἐξίτηλα ποιεῖ. 

«ες. Ξεχίιις ἐξυπηρετουμιένη τῷ προστάγματι τοῦ 

ν 

,ὔ - “Ὁ “Ὁ 

᾿Εξαγαγέτω ἥ γῇ ψυχὴν ζῶσαν χτηνῶν χαὶ θη- 
,ὔ Ἂ Ὁ ’ὔ -ὋἫ ᾿"ὉΌ ᾿Ὶ ΄- 

ρίων χαὶ ἑρπετῶν. Νόησον ῥῆμα Θεοῦ διὰ τῆς 
Α φ.- 

χτίσεως τρέχον, χαὶ τότε ἀρξάμενον, χαὶ μέχρι νῦν 
ἐνεργοῦν, χαὶ εἰς τέλος δὲ δεξιὸν, ἕως ἂν ὃ κόσμος 

ἰρουρόκο μηόγν Ὡς γὰρ ἣ σφαῖρα, ἐπειδὰν ὑπό τινος 

" ἀπωσθῇ, εἶτα πρανοῦς τινος λάβητ αι ὗπό τε 

τῆς οἰχείας χατασχευῆς χαὶ τῆς ἐπιτηδειότητος τοῦ 
᾽ὔ , 

χωρίου φέρεται πρὸς τὸ κάταντες, οὗ πρότερον ἵστα - 
, Ἁ Υ͂ - 3 ΓΝ δ, « ἌΨῃ}Ρῃ 

μένη πρὶν ἄν τι τῶν ἰσοπέδων αὐτὴν ὑποδέξηται " 

οὕτως ἣ φύσις τῶν “ ὄντων ἑνὶ προστάγματι χινη- 

θεῖσα, τὴν ἐν τῇ γενέσει χαὶ φθορᾷ χτίσιν ὁμαλῶς 
Ν »ὕὔἶ - ΩΣ ΕῚ , 4,9 ᾿ἦ 

διεξέρχεται, τὰς τῶν γενῶν ἀχολουθίας δι᾽ ὁμοιότη- 

τος ἀποσώζουσα, ἕως ἂν πρὸς αὐτὸ χαταντήση τὸ 
» σ λ τ - ἃ λ τέλος. Ἵππον μὲν γὰρ ἵππου ποιεῖται διάδοχον, καὶ 

λέοντα λέοντος, χαὶ ἀετὸν ἀετοῦ" χαὶ ἕχαστον τῶν τὰ 

Α - - ,ὔ “- 

ζώων ταῖς ἐφεξῆς διαδοχαῖς συντηρούμενον μέχρι τῆς 

συντελείας τοῦ παντὸς παραπέμπει. Οὐδεὶς ἅ χρόνος 

διεφθαρμένα ἢ ἐξίτηλα ποιεῖ τῶν ζώων τὰ ἰδιώματα, 
ΦΑΛΡ ὦ “᾿ , ψ , “ΓΑ ΄“- 

ἀλλ᾽ ὥσπερ ἄρτι χαθισταμένη ἣ φύσις ἀεὶ νεαρὰ τῷ 

χρόνῳ συμπαρατρέχει. ᾿Εξαγαγέτω ἣ γῇ ψυχὴν ζῶ- 

σαν. Τοῦτο ἐναπέμεινε τῇ γῇ τὸ πρόσταγμα, χαὶ 
- 6 ΄ 27 Ζ - ’ Α οὗ “ παύεται ἐξυπηρετουμένη τῷ χτίσαντι. Τὰ μὲν 

γὰρ ἐχ τῆς διαδοχῆς τῶν προὐυπαρχόντων παράγεται" 
τὰ δὲ ἔτι χαὶ νῦν ἐξ αὐτῆς τῆς γῆς ζωογονούμενα 
-“» Ἃ -] Ἁ , κ 2 Φ 7 δείκνυται. Οὐ γὰρ μόνον τέττιγας ἐν ἐπομόρίαις 

, -- Ἃ - ἀνίησιν, οὐδὲ ἄλλα μυρία γένη τῶν ἐμφερομένων 
ᾧ ἀέρι πτηνῶν, ὧν ἐκατώνάμαβ τα ἐστι τὰ πλεῖστα 

ιὰ λεπτότητ α΄. ἀλλ᾽ ἤδη χαὶ υὖς καὶ βθνν ἐξ 

αὐτῆς ἀναδίδωσιν. “Ὅπου γε περὶ Θήδας τὰς Αἰ- 
, ΝᾺ Ω͂ “6 ς ᾿ 4δ 

ὑπτίας ἐπειδὰν ὅσῃ λάδρως ἐν ρρηννῖν: εὐθὺς 
, 

ί ἀρουραίων μυῶν ἣ χώρα χκατατ πληροῦται. ἢ Τὰς δὲ 

ἐγχέλεις οὐ δ ἄλλως δρῶμεν ἢ ἢ ἐχ τῆς ἰλύος συνι- 

σταμένας " ὧν οὔτε ὠὸν οὔτε τις ἄλλος ἡ σιν τὴν 

διαδοχὴν συνίστησιν, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς γῆς ἐστιν αὐτοῖς 

ξ ἣ γένεσις. ᾿Εξαγαγέτω ἣ γῇ ψυχήν. Τὰ χτήνη 

γήϊνα χαὶ πρὸς ὉΡ γενευχότα, ἀλλὰ τὸ οὐράνιον 

φυτὸν ὃ ἄνθρωπος ὅσον τὸ σχήματι τῆς σωματιχῆς 

διαπλάσεως, τοσοῦτον χαὶ᾿ τῷ ἀξιώματι τῆς ψυχῆς 

διενήνοχε. Τῶν τετραπόδων τὸ σχῆμα ποταπόν: 
“- τ ΄ 

Ε Ἢ χεφαλὴ αὐτῶν ἐπὶ γῆν ἢ προσνένευχεν, ἐπὶ γα- 
’ ᾿ ᾿ 4 ΑΙ 5 ᾿ , 

στέρα βλέπει, χαὶ τὸ ταύτης ἡδὺ ἐκ παντὸς τρόπου 
ἄς, τ « . ᾿ »: - Χ Ν , 
διώχει. Ἢ σὴ χεφαλὴ πρὸς οὐρανὸν διανέστηχεν " 

χφίσαντος, {γεο ογεαίογὶς ἱπιρεγὶο «εσὶπὶς γαπιιίανὶ. 

ΕἼ αο 55. τὰς δὲ ἐγχέλυς. 

ε Βεσ. «αϊηταϑ αὐτοῖς ἡ γέννησις, ΑΠΩπαπίο Ροϑβὲ 

εἀϊεο Β4511. απ πλι} 15 Νῖ55. ὁ ἄνθρωπος. [)εα5ι αὐἰ1-- 

οα]ιι5 ἰπ δ ἴοπα ῬΑΥ5. 

μ (οὔοχ (ομηθεῖ, οἴπὰ φαϊθαβάδτα Νίβ5, νένευχεν. 

ἘΔ οὔτ φαϊθυβάδπι 8}1|5 προσνένευχεν. [ Οοηΐ. ΜΕε]ε- 
απ ἴῃ ταπιοσὶ ἀπεοάοί, ἴ, 3, Ρ. 1.1 



ΙΝ 

Η Ψ 

οἱ ὀφθαλμοί σου τὰ ἄνω ᾿ βλέπουσιν, ὡς ἐάν ποτε 
- οτὉὖ “ 

καὶ σὺ τοῖς πάθεσι τῆς σαρχὸς ἑαυτὸν ἀτιμάσης, γα- 
λ , » 

στρὶ δουλεύων χαὶ τοῖς ὑπὸ γαστέρα, παρασυνεδλή-- 

θης τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, χαὶ ὡμοιώθης αὖ- 
ἴω ἃ : Ξὸ 

τοῖς. Ἄλλη σο: μέριμνα πρέπουσα, τὰ ἄνω ἢ ζητεῖν, 
τι , ξΩ » “- 

οὗ ὁ Χριστός ἐστιν, ὑπὲρ τὰ γήϊνα εἶναι τῇ διανοίᾳ. 
Ὧ ὃ ὑδα κα , Ξ [τὰ Ὁ Ἵ: .-- ᾿ Ν ς διεσχηματίσθης, οὕτω διάθου σεαυτοῦ χαὶ τὸν 
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5Ρ1οΙ Ὁ 84] νθῃίγοπι, δ᾽ αϑαιιθ ἀθ] οι ΟΠ πη ΟἹηΠὶ- 
Π]060 ΡὈΓΟΒΘΩ αν. ἘΕγθοίππι δϑὲ δ σϑ]πτὴ σαρτιΐ 
ἔσθ : ΟΟἿ] ἰἴὰ] ΘῈ Ρογπὰ ᾿πἰπθηΐανΡ. Οἰιοά 51 

ὈΠΉ ΙΔ ΠῚ οἱ ἔπι ΘΔΥΠ15. ΔΓ ΘΟ ΠΟΙ τι5 6 'ρ56 ἀθήο- 
ΘΟΓΑΥΘΓ]8, γ ΘΠ ΡΙΖτ6 οἱ 115 {1π|8δ8 5810 γ θη 6 διηΐ, 

ΠΟΜΙΠ,.. ΙΧ. 

ΒΘΡΨΙΘΙΙ5 : Οὐπιραγαίτι5. 65 Παποπίϊς ἱπεοὶρίοπει- Ῥϑαὶ. 48. 
. .7- .77." Β Ι 

διι5, δὲ εἰπιις Γαοίτι5 65 {ἰ{ἰς. Τηθοδῖ ἴθ 4118 σαγὰ, 

{ΒΘΓΟΙ 6 ΠΙΠΙΓΙΠ δὰ Ομ σι δτίπι στίτιῖ, τεϑὶ ΘΟ τί- Οοος. 3. 

δέτι5 Θ5ΐ, Δ0 Τηθῃΐθ ΠῚ 5Π06} [θυ Γ ϑ "ἃ ΒΌΓΓΙΘΘΓΘ. τῇ 

ὕτ᾽ σοπίογπηδίτιθ 65, 118 δ ἀἸβρῸΠ6. ἐπα πὶ 
ἸΡ51|5 ν]ϑτη. (οπυθυϑαίο πὰ 51} 1 (8615 : νεσὰ ἀρων 3- 
[πὰ ῬΑ. ἃ δϑὲ ΒΊΡΟΥ Πα Ἠ]ΘΥ ΙΒ ] 6 ΠῚ; οἶνε8 οἱ {γ]- 

θ]165, ῬΥΙΠΠΟσΘ ΗΠ 1051, Ομὶ οοτιδογίριϊ διιτι ἐπὶ Πεῦ». τ. 
ο(ἰϊς. 22. 53. 

, γοάιιαϊ ἴεττα απιππαπιυἱν ἐπΐοπι. Οτιϑὸ 15]- 
ἴπ| ὈΓΕΪΟΥ Τη ΔΗΪΠηἃ ΘΟ 511) Θἃ ΠΟΠ δγαΐ ἴῃ ἴθν- 2) 

Τὰ ΤΘΟΟΠα δ : 564 51Π|1] ΟἸ1ΠῚ ῬΓδΘΟΘΡίο ΟΥ̓ ΠΠῚ 
ΠΑΡ. Τῦπᾶ ἀυΐθπη δϑὲ ὈΡΙΙΤΟΓΠ Δ ΗΪΠΊΔ : 51π||- Ἀ πὲ πια πὶ 

Ἐέϑ εις . ψ  Σ 5 Ῥγορυϊοία - 
ἀθῃ γἈΙΟΠ15 ΡΥ ν[10, 1ΠΠ1π|5 ΟΠ αν Δοῖου δϑὶ : αἰ 6. τος. 

βίον. Τὸ πολίτευμα ἔχε ἐν οὐρανοῖς. Ἀληθινή σου 
πατρὶς ἣ ἄνω» 'Ἱερουσαλὴμ., πολῖται καὶ συμφυλέται 

οἱ πρωτότοχοι, οἱ ἀπογεγραυμένοι ἐν οὐρανοῖς. 

᾿Εξαγαγέτω ἢ γὴ ψυχὴν ζῶσαν. Οὐ τοίνυν ἐναπο- 

χειμένη τῇ γῇ ἣ ψυχὴ τῶν ἀλόγων ἐξεφάνη, ἀλλ᾽ ΤΟΝ 
δυιοῦ τῷ προστάγματι συνυπέστη. Μία δὲ ψυχὴ τῶν ἑ ᾿ Ὑμ ἡ χῦὶ 

ἵ. ν 

ἀλόγων. “Ἐν γὰρ αὐτὴν τὸ χαραχτηρίζον ἐστὶν, ἣ 

ἀλογία. ᾿Ἰδιώμασι δὲ διαφόροις ἕχαστον τῶν ζώων 
ι ῃ ρ 

ἃ χέχριται. Εὐσταθὴς μὲν γὰρ ὃ βοῦς, νωθὴς δὲ ὃ 
ὄνος " θερμὸς δὲ ὃ ἵππος πρὸς ἐπιθυμίαν ἢ τοῦ θή-- 

λεως" ἀτιθάσσευτος ὃ λύχος, καὶ δολερὸν ἣ ἀλώπηξ " 

δειλὸν ἢ ἔλαφος" ὃ μύρμηξ φιλόπονος" εὐχάριστον 

ὃ χύων χαὶ πρὸς φιλίαν μνημονικόν. “Ομοῦ τε γὰρ 
ἐχτίσθη ἕχαστον, χαὶ “ συνεπηγάγετο ἑαυτῷ τῆς 

φύσεως τὸ ἰδίωμα. Συναπεγεννήθη ὃ θυμὸς τῷ λέοντι, ν 
τὸ μοναστιχὸν αὐτοῦ τῆς ζωῆς; τὸ ἀκοινώνητον πρὸς 

Χ , ν 7ὔ φ - Ὡρὸ ἴἢ 
τὸ ὁμόφυλον. Οἷον γάρ τις τύραννος τῶν ἀλόγων, 

διὰ τὴν ἐχ φύσεως ὑπεροψίαν, τὴν πρὸς τοὺς πολ- 

λοὺς ὁμοτιμίαν οὐ καταδέχεται. Ὅς γε οὐδὲ χθιζὴν 
τροφὴν προσίεται, οὐδ᾽ ἂν τὰ λείψανα τῆς ἑαυτοῦ 

θήρας ἐπέλθοι - ᾧ χαὶ τηλικαῦτα τῆς φωνῆς τὰ ὄρ- 
ς Τῳ τ “ λλὰ “ , [4 γᾶνα ἣ φύσις ἐνέθηχεν, ὥστε πολλὰ τῶν ζώων ὕπερ- 

ὀάλλοντα τῇ ταχύτητι, μόνῳ πολλάχις ἁλίσχεσθαι 
-Ὁ 7 « - ᾿ λ ἜΑ 

τῷ βρυχήματι. “Ραγδαῖον ἣ πάρδαλις, καὶ ὀξύῤῥοπον 
ταῖς ὁριαῖς - ἐπιτήδειον αὐτῇ τὸ σῶμα συνέζευχται 

εοής , Π “ο Ἔ ΕΞ - ον τ 

τῇ ὑγρότητι χαὶ τῷ χουφῷ τοῖς τῆς Ψυχῆς χινήμασι αὶ 
, . 7, -ὠ Ἀν ὅν 

συνεπόμενον. Νωθρὰ ἣ φύσις τῆς ἄρχτου, ἰδιότροπον 

χαὶ τὸ ἦθος, ὕπουλον, βαθὺ ἃ ἐνδεδυκός. “Ὅμοιον 
ἠμφίεσται χαὶ τὸ σῶμα, βαρὺ, συμπεπηγὸς, “ ἀδιάρ- 

ἱ Μεἴογοβ {φυπαιο ΠΡτὶ βλέπουσιν. Ἀεσ. 5οχίι5 σχο- 

πεῦσιν ἕως ἄν. ἘΔΠ σχοπεύουσιν. 

Κ ΟΟΙΡ. βεοιη 5 ζητεῖν ὅπου ὁ. δέαίπη Βεσ. «αϊπέιι5, 

οὕτως διάθου σεαυτόν. 

4. (0]Ρ. βοουπά 5 ζώων διαχέχριται. 

»Ἐ ΝΜ 1οὸ Βα51]1. οὔτ 86χ Νῖ95. ἐπιθυμίαν τοῦ θήλεος. 

Ξε ΤΥ Ρορσγάρῃὶ Ῥαγβίομβεβ, {πο απο Ἰοοιτα υἱζο- 

Βιτη 6586 Ραΐατεπΐ, βου] ρβεγαπί : τῆς θήλεος, 564 ρεγ- 

Ῥέγάμη. τοὶ επὶπὶ ἡϊοιπὲ ὁ θῆλυς ἐλέφας, {εηιῖπα 

εἰερῖας : ὁ θῆλυς ἵππος, Ἔφιια. Ἰσϊταν ροβῦ Πὰ5 γόῦεβ, 

τοῦ θήλεος, 5 ρΡὈ]εα5 ν ]ῖτ ἵππου. ΠΡ] άοτη ΠΘΡῚ βοχίιιβ 

515 6 ΓῸ ῬΓΟΡ ΘΟ ΠΡ τ5 δισσὰ αἸ5ΕΠ Πσιιιπίτιν Δ η]- 

ΤΉ }18. Ἐδὲ δηΐτη θῸ5 σοπϑίδη5 Θὲ ΠΥΤΉΤ5 : Δ51Π|15 

ΡΙβῈΡ : ἀῦάθῃβ βζατϊιϑ δα Ἀρρδίθηϑῃι) [ὉΠ] ΠΔΠῚ : 

ΠΘΖΟΙΕ ΟἸΘΌΓΑΡΙ [π|ρτ15 : ἀο]οβὰ δϑὶ γα]ρ6 5. : Πτη]- 
415 σΟΥντ5 : [ὈΥΤΪοὰ Δ ΟΓΙΟΒἃ : οΔ ΠΪ5 σγδίμϑ δϑῖ, 
οἵ ΔΠΉ]ΟΙ 185 ΠΊΘΠΊΟΓΡ. ἘΠΠΙΤΏΥΘΙῸ 5] πηπα]αΐατιθ {ι06- 

Πρ6ὲ δ ηϊπη8] οΡθαπι ΠῚ δὲ, ἱπάποῖΐα οϑὲ οἱ Παΐμγς 

5118 ῬΙΟΡ ΙΘία5. Ῥγοάποῖα δϑῦ τππὰ σατη ΙΘῸΠ6 νο- 

ΒΟ ἢ ἴ8. ΔΠΙΠΊΪ, Ὑ]νΘ ΠΑ γαίο 50Π1ἀγ18, ᾿π0165 

4 ΠῈ οτιτὴ 5115. ἘΡΙΉΠΠΡτι5. 1Π5Ο ΘΙ 1115. ΝΆτη 

γεῖαΐ φυμάδμη ὈΓΓΑΓ ΠῚ ΔΠΙΠΊΔΠ ΠΤ ΕΥ̓ΓΔΠΏΤΙΒ » 

Ὁ Παία88 5 ΡΘΡ ΙΔ ΠῚ, Τη]105 510] ρᾶΓ65 6556 οἷ 

ΦΘ18}65 ΠΟῚ 51Π1{. ΟἿ] 58Π6 Πϑήτι6 Ποβίθυ ΠτΠῚ 

ΑἸΙτη θη ἴα δάμη 1, Πποπι6 δα 5185 ργϑάςθ γα]]- 

4185 Γοαϊ : οα] οἰϊαπ ἰαπία γοοὶβ οὐσᾶηᾶ 1Πη6]- 
ας παΐαγα, τ Ρ]ΌΓα ΔΠΙΤη811ἃ ἰοησθ 1ρΡ50 γψεῖο-- 

ΟἸΟΓΆ, 5010 5:806 ΤπιρΊτα σΔΡΙ Πἴτ. Ὑ ΠΟΘΙ Θἢ5 οϑὶ 

Ρδπίπονα, οἱ δά ᾿πηρϑῖπι8 γ ρθη ΠῸ5 Ἔχρϑαϊία : 
ΘΟΥΡ 5 ἈΘΊ 18} οἱ Ἰθνηΐαί! ᾿οπδϑιη, σιοάᾳφιι δηϊ- 
Τη85 ΠΊΟΙῈ15 ΟΠ 6 Π1ΐ, 61 ΘΟΠ] ποίπτη δϑί. ΡΙρΥὰ 

δϑὲ πιγϑ88 Πα ἰαγὰ , ᾿Π4 0165 ΡΘΟΙΠ]ΔΥ]5., ΠΠΟΓ65 560 60- 

εἴ οοἴαγιι ἀτιθάσσευτον. ΕΔΙ οἴατη 4115 Ν55. ἀτιθάσ- 

σευτος. ΝΊΒΙ] γτοΐοσε ἤοο ἃπ 111ὁὸ πηοήο 1655. Ρ] ἀθηὶ 

τπλι}1 Μ55. χαὶ δολερόν. Τ)εε5ι χαὶ ἴῃ εἀ1115. Νοχ Β6ρ. 

βεχίιι5 μύρμιηξ φιλόπονον. 
ς Ἄδερ. βεχίπβ συναπηγάγετο. 
ἀ Μίς. (οπαθοῦ. οσαπὶ θα. οοἴαγο βαθὺ καὶ ἐνδεδυχος. 

Τ)εοβί χαὶ ἴῃ δἀτ5 οἷ ἴπ 4115 Νἴ85, 

6 Βεσ. ηαϊπίυα5 ἀδιόρθωτον. ΑἸ Μβ5. οἴπὶ 6115 

ἀδιάρθρωτον. Μοχ εὐαϊίιο Β451]. οπὶ τη] ε15 Ν85. οἱ 

οὐτα Οοαϊοε (οπιροξ, φωλάδι κατεψυγμένγ. Ἑδιο Ρα- 
Τ5. καὶ κατεψυγυιένῃ. 
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11... οἵ αἰΐϊθ τθοῖῖ. Τπάιτιτα δϑϑὶ θἐ απ 51 Π}}16. ΘΟΡΡιι5; 

σύανθ, ΘΟ ΡΔΟΓΠῚ,. ἈΡΈΙΟΙ]15. Παιι αἰἸϑΕ] Ποία ; 

ἔογδο ἔΡΊ σ 86. 1Π Ππιδ 15. ἀθθθητὶ Ρ]Π 6 ΔΟΟΟΙΠΠΊΟ- 

ἀαίτιη. Οτοά 51 56 ΠΊΟΠΟ. ΡΘΓΟΙΡΡΆΤηι5. “δ ηἰἃ 

Πΐϑοθ γα 15. Δη] 1} 115 δ] σΟΉΒΟΡν ἃ ΠΕ Δ ΠῚ 5018} 

γἱϊα πη 1Π51{ Πρ πτα., 4πᾶηὶ ϑάἀοοία ΠΟῚ ϑαηΐ, 
564 {πᾶ παίπρα ΠαΡθηΐ, αὐ} δ ΠῸ5 0505 οἵἷι- 

5[Οἀ θη 05, οἱ δά ϑδ] τη} ΔΉ] ΠΥ Οἵ ΠΕ Δ Π) 

ΠΡ 6 ]]Θ 117, ἃιιῖ ΔΙΊ] 5 ΘΟΠοιμ ΠΑ ̓  Π1111, Οἴα ΠῚ 

ἀδρυθιθη51 ἔπθυ πηιι5. ΘΕ] πὶ 4} ᾿τηἸ ΓΔ 0 η6. ΡΘοο- 

1} ἅ06556. {7088 5: ΡΘΠΠΠΠΘΙῸ ΡὈΓΟΓΠ Ἰ551115 

ΟΪαΡΊ5 ϑαιιοϊαϊα , 5101 1058 τη θά θ ιν, ἀτιπὶ ΟἸΊΠΪ ἃ}:- 

6 που άβοο Πδ[ΡΔ ΠῚ 5᾽σσα Πα θΘ η 6 ντ] πον οὉ- 

ταγαΐ, ὙᾺΠ]ΠΡ6 ΠῚ {ΠΟ (116 510] 1051 ΡΙΠῚ ᾿ΔΟΡΥΤΏ5 1η6- 

ἀϊοαπίθηι ν᾽ θυ Ροϑ515. Τοϑίθ 40 νΘΡῸ γ] ΡΟ 85 ΟδΓ- 
ΠΙΡιι5 οχϑαϊαἴα, ΠΟΧΔΠῚ 5101] ἃ νϑποηδίΐία Ρ6- 

ϑ.1ἃ ἱπηρ6 Π ΘΠ 6} ρ6} Ἀνθ 58 ΠῚ} ΟΥ̓Δ ΠῚ ΠΑ ΓΔ ΠῚ 
ουῖζαι. Οὐη οἱ 5ῸΡΡΘΠ5 [ὈσΠΊοι]0 ραϑίτι5 ΘΟ] ΓΙ ΠῚ 
Ιοϑῖοπὶ γοιηθάϊιη) Δ }1}6 1. Οὐ) ΓΑΙ ΟΠ] ΘΠ. 
ΡΥ ΘΠ 8 ΠῚ ΠΟ 5106 Δ ἢ ἃΘΡ 85 Ἡλι ΠΟ ἢ 5 ΡΓΩ- 

ποίϊοποϑ 9 Οτιαπάοαι!άθπηι ον ]5., ἀοοθάθηΐο ΠΙΘΠ16; 

Ραϑβίυμῃ ἁνιάθ νογαϊ: “τιᾶ81] ΡΓῸ {παρὰ ᾿Θη τ]ὰ 

ψ]οἴπ 1} 5101 ρᾶγαγοῖ. ΒΟΥ 65 Δ [6 πὶ αἶπι ΠΊΘ η15 [θιη- 

ῬΟΙΘ ᾿πο]1ι5]5 141 [ἀπά θιη γθάθιιηθ γ6}6., Ὠδεινᾶ- 

ἸῚ 5θῆϑιι τι  ]Ο Π6 ΠῚ ΡΘΡΟΙΡΙΘη65,. δὲ ϑἴαι}15 
δ οχλίτιϑ βρθοίδηξ δἰ ΟΠ Π65 6611 1ΠῸ 515Π0 64ἃ- 

ἴο ἔδοϊθιη σοηνθυειηΐ. ΤΠ γΘΥῸ ΠΟΏΠ11Π]}1 ΘΧ 115, 

41 βἔπαϊοϑὶ ϑιιπΐ, [ΟΡ ΓΟ ΘΠ Ὁ ΠῚ ΠΟΥ Πᾶσα ΟὈ56Υ- 

να Πἴ 5ΡΊΡΆΤΩΪΠἃ σΘΙΏΪΠἃ [π5[ΓῸ 5110 5[ὙἼ1Χ1556, ἂς 

46 Δ4ΌΆΠ]ΟΠΘ. 5ρ Γαΐ }Ὸ , ΔΠ]ΙΠ]ΟΠΙΙ ΠῚ 501} ἈΠΊΘΗ 

ΟὈδέρ θυ : σοπ να, διιβί Ὁ 1ςΘΡΠ ϑιισσράθηϊΐο, 

δὰ ϑθριθι "ἸΌ0 Π4}6 ἐγ ηϑῖγθ. Οὐ ΡῈ. Πδθο ΠΟῚ5 
ΠΡ ΠΙθιτι5 ᾿πΠἀἸοαῖαγ ἢ ΝΟΙ 5011|Π} ΘΕ ΟΟΘ ΠΗ" 60Π- 

ἀἰτΟΥ 5. ΠΟΒΕΓῚ ἀρ ΘΠ 8 ΠῚ ΟἸΠ Δ ΠΊΠ 116 ΟἸηΠΐα μ6- 

νδάθυθ, 564 δια “θ πη Δ πὶ {τι{π|}1 56 Πϑπμη ρ6-- 

ΘΟΥιι5 [Π6556 : τ ΠῸ5 Ρ᾽ΘΘΒΘΠΙῚΙ ψ 88. ΠΟ 51Π}115 
δάάϊοῦ, 564 δὰ {ἀξανῖι} 56 ΘΟ 1} ΟΠ]Π6 ἐπ 111} 

σΟΠίθυηγι5. ΝῸΠ ΠῚ ᾿Ρ56 ΠΠ ΘΉΟΡΘΙΡΕ ΟΡ 15, 

ὁ Ποιηοῦ ΠΟ ἴῃ ὈΥΦΒΘΠΓΙ 5680 .10 ΓΘΟΟΠ 65 {τ|85 

ΓΛ 155. 5δ6χ χινηθησόμεθα. ἘΔΙΠ χινησόμεθα, Μοχ 6ἀ1- 

το 4511. οὕπῃ βὸχ Νῖβ8. ργείεν Βοή]. χαὶ τῆς μιμήσεως 

τῶν. ἙΔΙΠο Ῥαυ!5. Ἰοοαΐ πᾶποὸ ραν οι] απ χαὶ δηΐο τῶν. 
5. (01. βεοιπτι5 ἑαυτὴν θεραπεύειν. Τοσο θεραπεύει, 

γ6] 5ῈΡΡ0]6 λέγεται. 

5 ἘδΜΙΠο Β4511. οαπη Πλ1} {15 Μ55. μιάραθρον. ἘΠΊ 

Ῥαυνΐβ. μάραθον, πιο πο. 

ἱ (οάοχ Οομρεῖ. οὐπ 56χ 8}115 Νί585, βοοστασίων 

ἘΠ βουστασίων. 

Κ 5. (οιηθεῖ. οἱ ἈΘΡῚΙ Ῥυῖπηι5, φαϊηέτι5 οἵ οοἴαντιϑ 
σαπι (01, βοοιπο μεταδαλόντες τὸ σχῆμα. ἘΔ 54]-- 

ἴοπι οἵα Ἀδρ. ἴογίϊο μεταραλόντές τὰς ὄψεις. Τά πὶ δὲ 3 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΟἸΒΑΒΕῈ ΘΑΡΡΑΒΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ, 

θρωτον, πρέπον τῷ ὄντι φωλάδι κατεψυγμένη ᾿[δὰν 

ἐπερχώμεθα τῷ λόγῳ πόση τοῖς ἀλόγοις τούτοις ἐνυ- 
πάρχει ἀδίδαχτος καὶ φυσικὴ τῆς ἑαυτῶν ζωῆς ἐπι- 

μέλεια, ἢ πρὸς τὴν ἡμῶν αὐτῶν φυλαχὴν χαὶ τῆς 

τῶν ψυχῶν σωτηρίας πρόνοιαν ᾿χινηθησόμεθα, ἢ 

ἐπιπλέον χκαταχριθησόμεθα, ὅταν εὑρεθῶμεν χαὶ τῆς 

μιμήσεως τῶν ἀλόγων ἀπολειπόμενοι. Ἄρχτος πολ- 
᾽ 2 - » 

Ὁ λάχις βαθυτάταις χατατρωθεῖσα πληγαῖς, ἑαυτὴν 

5 ἰατρεύει, πάσαις μηχαναῖς τῷ φλόμῳ τούτῳ ξηρὰν 
᾿ , ΕῚ . 5» Η -», Ε 

τὴν φύσιν ἔχοντι τὰς ὠτειλὰς παραδύουσα. Ιδοις 
νι δ... “ τὰ σα , - , Ν 

δ᾽ ἂν καὶ ἀλώπεχα τῷ δαχρύῳ τῆς πίτυος ἑαυτὴν 

ἰωμένην. Χελώνη δὲ ὧν ἐχίδνης ἐμφορηθεῖ μένην. Χελώνη δὲ σαρχῶν ἐχίδνης ἐμφορηθεῖσα, 

διὰ τῆς τοῦ ὀριγάνου ἀντιπαθείας φεύγει τὴν βλάδην 

τοῦ ἰοδόλου. Καὶ ὄφις τὴν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς βλάθην 

ἐξιᾶται βοσχηθεὶς ἢ μάραθρον. Αἱ δὲ προγνώσεις 

τῆς περὶ τὸν ἀέρα μεταδολῆς ποίαν οὐχὶ σύνεσιν 

λογικὴν ἀποχρύπτουσιν ; “Ὅπου γε τὸ μὲν πρόδατον, 

χειμῶνος προσιόντος, λάδρως τὴν τροφὴν ἐπεμόαλ- 
λεται, ὥσπερ ἐπισιτιζόμενον πρὸς τὴν μέλλουσαν 

Ε, ἔνδειαν. Βόες δὲ χαταχεχλεισμένοι χρονίως ἐν ὥρα 

χειμερινῇ, ἤδη ποτὲ τοῦ ἔαρος προσιόντος, τῇ φυ- 

σικὴ αἰσθήσει τὴν μεταθδολὴν ἐχδεχόμενοι, ἐχ τῶν ἡ 
, Ἁ ᾿ ἘΝ - Ω ͵ [2 ᾽ ν 

βοοστασίων πρὸς τὰς ἐξόδους δρῶσι, πάντες ὕφ᾽ ἕνὶ 
΄ Ξ , κ ᾿" - ει Ν 4, 

συνθήματι μεταδαλόντες "ἢ τὸ σχῆμα. Ἤδη δέ τινες 

τῶν φιλοπόνων χαὶ τὸν χερσαῖον ἐχῖνον ἐτήρησαν 

διπλᾶς ἀναπνοὰς τῇ ἑαυτοῦ καταδύσει μηχανησά- 

μενον, καὶ μέλλοντος μὲν βορέου πνεῖν, ἀποφράσ- 
Δ 3 ΄ ΄ ᾿ " 1 Ὥ 

σονται τὴν ἀρχτῴαν " νότου δὲ πάλιν ᾿ μεταλαμόά- 

γοντος, εἰς τὴν προσάρχτιον μεταθαίνοντα. Ῥί διὰ 
,ὔ ΑΞ "ὕὔ, γομὰ 1Ὁ ,ὔ » , 

τούτων ἡμῖν ὑποδείκνυται τοῖς ἀνθρώποις; Οὐ μόνον 

τὸ διὰ πάντων διήχειν τοῦ χτίσαντος ἡμᾶς τὴν ἐπι- 

μέλειαν, ἀλλὰ καὶ τὸ παρὰ τοῖς ἀλόγοις εἰναί τινα 

τοῦ μέλλοντος αἴσθησιν, ὥστε καὶ ἡμᾶς μὴ τῇ πα- 

ρούσῃ ζωῇ προστετηχέναι, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος 

αἰῶνος τὴν πᾶσαν ἔχειν σπουδήν. Οὐ φιλοπονήσεις 

περὶ σεαυτοῦ, ἄνθρωπε; οὖκ ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι 

προαποθήσεις τὰς τοῦ μέλλοντος ἀναπαύσεις, πρὸς 

τὸ ὑπόδειγμα τοῦ μύρμηκος ἀποόλέψας; Ὃς ἐν θέρει 
Β τὴν χειμέριον τροφὴν ἑαυτῷ θησαυρίζει, ἃ χαὶ οὐχ 

56 η8115, [θ᾽] ἤθη Νί5, Οοιηθεῖ, οὔσῃ ἈΘσῚ15 ἐουίϊο οἵ 

οοἴανο ἤδη δέ τινες. ... ἐτήρησαν, Αἴ γεγο ΘΠ σὰπὶ 

ΔΙ Φαλι5 Μ55, ἤδη δέ τις... .. ἐτήρησε, 

1 Ῥιιο Νῖ55. μεταλαθόντος. Ἀερ. οοἴαγτβ ΟΡ ἐπι πο- 

ἴᾳ μεταθαλόντος. (01}». Ξεοι πάτι5 μεταθάλλοντος. [Π01- 

ἄδπα Βοσ. φαϊηΐαϑβ εἰς τὴν προσαρχτίαν. 

ἃ Ἄορ. βοχίιιβ χαὶ οὐχ ὅτι οὐ πάρεστι. ΑἸΙΖιδηΐο 

Ροϑβὺ Οοάοχ ἴάοθμι ἑαυτὸν χατεπείγει ἕως. ΓΙΘΟΕΟ ΟρΕτμὰ : 
566] ποη ἔανεῃηΐ οθίθυ Ν55., ἴῃ {Ό]Ρι5 βιοαξ οἱ ἴῃ εα]- 

5 Ἰερίταν ἑαυτὸν κατατείνει. ΜΙΟΧ ΔΙ1Χαϊ Ν55, τοῖς τα- 
μείοις. 
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ὅτι μήπω πάρεστι τὰ τοῦ χειμῶνος λυπηρὰ, διὰ Β 4 φνὶ βαξαν! γϑυ θη βρθοΐαπξ,, ἘΠῚ ἃ ον ΠΏ] Οδ5 Εονπιΐοα, 
ῥαθυμίας παραπέμπει τὸν χρόνον: ἀλλὰ σπουδῇ τινι 
ΕἸ 7, ᾿ ι - , ε ᾿ ματα 
ἀπαραιτήτῳ πρὸς τὴν ἐργασίαν ἑαυτὸν κατατείνει, 

τῷν , -" 

ἕως ἂν τὴν ἀρκοῦσαν τροφὴν ἐναπόθηται τοῖς τα- 

μιείοις - καὶ οὐδὲ τοῦτο ῥαθύμως, ἀλλὰ σοφῇ τινι 
- - Υ ἐπινοίᾳ τὴν τροφὴν ἐπιπλεῖστον ἢ διαρχεῖν μηχανώ- 

μιενος. Διαχόπτει γὰρ ταῖς ἑαυτοῦ χηλαῖς τῶν χαρ- 

πῶν τὸ μεσαίτατον, ὡς ἂν μὴ ἐχφυέντες ἄχρηστοι 

πρὸς τροφὴν αὐτῷ γένοιντο. Καὶ διαψύχει τούτους, 
[ Ν "ςτὸ ὃ 6 ὶ 2 3 Χ ὅταν αἴσθηται αὐτῶν διαδρόχων " καὶ οὖχ ἐν παντὶ 

προθάλλει καιρῷ, ἀλλ᾽ ὅταν προαίσθηται τοῦ ἀέρος 

ἐν “ εὐδινὴ καταστάσει φυλαττομένου. ᾿Αμέλει οὐχ 
“ἡ ΕΝ Ε 3 -- Ἐ ον δ βου τῇ ἂν ἴδοις ὄμόρον ἐκ νεφῶν ἐπιῤῥυέντα παρ᾽ ὅσον 
ΟἿ , π - ,ὔ ε . 76' ἂπΓ 
“ρόνον ἐκ τῶν μυρμήχων ὃ σῖτος προδέδληται. “ Τίς 
ΡΘΕ ὦ Ὗ ,ὔ ,ὔ 5 “ 7 2 ,ὔ 

ἐφίκηται λόγος; ποία χωρήσει ἀχοή ; τίς ἐξαρχέσει 

χρόνος πάντα εἰπεῖν χαὶ διηγήσασθαι τοῦ τεχνίτου 

τὰ θαύματα; Εἴπωμεν καὶ ἡμεῖς μετὰ τοῦ προφή- 
Ὁ τὶ ᾿Ξ λύ θ᾽ δ ὟἍ Κύ ς ΄ » 

του, Ὥς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε " πάντα ἐν 
, Ἐπ’ 5 , τ ᾿ « » Ἁ -.) ,ὔ 

σοφίᾳ “ ἐποίησας. Οὐ τοίνυν ἡμῖν πρὸς ἀπολογίαν 

αὔταρχες, τὸ μὴ γράμμασι διδαχθῆναι τὰ συμφέ- 

ροντα, τῷ ἀδιδάχτῳ τῆς φύσεως νόμῳ τὴν τοῦ λυσι- 
δ « δ 7 π᾿ , ν “- τελοῦντος αἵρεσιν δεξαμένοις. Οἰδας τί ποιήσεις τῷ 

, ᾽ὔ ᾿ [ Ὁ Ἢ 3, Ξ 

τλήδιο χαλόν ; Ὁ σεαυτῷ βούλει παρ᾽ ἑτέρου γε- 
ΡΣ ’ Ἂν, ᾽ὔ Ἂ 

νξέσθαι. Οἶδας ὅὃ τι ποτέ ἐστι τὸ χαχόν: Ὃ οὐχ ἂν 

αὐτὸς παθεῖν ἕλοιο παρ᾽ ἑτέρου. Οὐδειλία ῥιζοτομιχὴ 
χι ΛΔ 5 7, ᾿ ρα τ ἢ , Ὰ 

τέχνη, οὐδὲ ἐμπειρία βοτανιχὴ τῶν ὠφελίμων τοῖς 

ἀλόγοις τὴν διδασχαλίαν ἐξεῦρεν, ἀλλὰ φυσιχῶς ἕχα- 

στον τῶν ζώων τῆς οἰχείας ἐστὶ σωτηρίας ποριστιχὸν, 

καὶ ἄῤῥητόν τινα χέχτηται τὴν πρὸς τὸ κατὰ φύσιν 

οἰχείωσιν. 

Εἰσὶ δὲ καὶ παρ’ ἡμῖν αἱ ἀρεταὶ κατὰ φύσιν, 
πρὸς ἃς ἣ ̓  οἰκείωσις τῆς ψυχῆς οὐκ ἐκ διδασχα- 

λίας ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως ἐνυ- 

πάρχει. Ὥς γὰρ οὐδεὶς ἡμᾶς λόγος διδάσχει τὴν 

γόσον μισεῖν, ἀλλ᾽ αὐτόματον ἔχομεν τὴν πρὸς 
τὰ λυποῦντα διαύολήν" ὅ οὕτω καὶ τῇ ψυχῇ ἔστι 

ΕῚ ἊΝ Ρ Ὸ Ὁ ΖΝ Ἁ δ -ο 

τις ἀδίδαχτος ἔχχλισις τοῦ χαχοῦ. Καχὸν δὲ πᾶν 

ἀῤῥωστία ψυχῆς, ἣ δὲ ἀρετὴ λόγον ὑγιείας ἐπέ- 

ΡΒ ΆΘρ. βοχίτιβ ἐπὶ πλεῖστον διαρχέσειν. ΑἸ Μ55. οἱ 

οα1 διαρκεῖν. ΑἸΙΦααπῖο ροβὲ Βοά]. τροφὴν αὐτοῦ 

γένοιντο. 

οἸἾΝοππα}}} Μ85, ἐν εὐδιεινῇ, Μοχ 56χ Ν55. ἐκ νεφῶν 
4 »ε ΄ 9, εἰθ ᾿ 5»6ε ᾿ 

ἐπιῤῥυέντα, ἘαΙ ἀποῤῥυέντα. 

ἃ Ῥδθρ, οοἴαναϑ. οαπὶ (010. βθεοιηάο τίς ἐφίκοιτο 
ἘΜΗΠ οὐτπὶ ΔΙΊ] 115. Νῖ55, ἐφίκηται. 

“ ἈΘΡῚΙ ῥυίπηιιβ, ἐογίϊ5, 4αϊηἴτ5 οἱ οοἴαγτιβ, ἰΐθηη- 

ν 

Ὀ 

ΘΧΘΙΠΊΡ] ΠῚ ΤΌΘΡΟΧοΡ 5" Οὐδ 1π Θϑίαίθ 510] 05] 
ῬΘοΟΠα εξ ΠΙΘμια]θ ἃ]᾿πιθπίιιη1, δὲ ρρορίθγθα αιοά 

πΠοηάτι ἀάϑβιιη! ἱποοιητηοάα ΠΙΘΙΩΪ5., ΠΟΘΙ ΙΔ ΠῚ 
ΒΘΡΉΪΓΟΡ' ἰθΠριι5 ἐραά πιο : δὲ Ἰηνϊοία αιδάδτῃ ἐ1- 
᾿Πἰσϑπεα δ Ορογαπι 56. ἰρϑὰ πυροὶ, ἄοπθϑο ϑιι[ἢ-- 

ΟἸΘη 6 ΠῚ [ἢ 661} 1π|}15 ΓΘ ΡΟ ϑιιθυς ΔΙ ΠΠ]ΟΏ]ΔῺ : ΠΘΙτιΘ 

14 πορ]ρθηΐον : 564 οἰ οἱ ϑα ρθη φαδάδπι 50- 

Ἰορ δ . τιξ ᾿ρϑῖιὴ ἃ] ἸπηθΠἔιιπὶ {πᾶ (Ππ|}]551Π16 Θ0Π- 

βουυθίαν. Πιβϑθοδὶ ΘΏΪΠῚ 51115 ἘΠ ΡῚ 15 τη 6 4105 ἔτι- 

οἴπι5, Π6 βοΥΠ ΠΔ 65 5101 δ ΠΕΡΙ ΠΙΘἢ Τὴ 1πιι- 

{165 τράάἀαπίιν. Ἐοβάθιη δδη) δχϑιοοδῖ,, [πη], 

ΟἸΠῚ 605 561 τηδάοίδοίοβ : ΠΘῸ ΟΠΊΠΙ [ΘΠ ΡΟΓΘ 

605 ΘΧΡΙΌΙΩΪ, 564. ΟἴμΠὶ ΔΟΡῚ 1Π 566 ΠῸ ϑ5ἴδἐι 

ΠῚ Δ ΠΒΙΙΓΕΙΠῚ 6586 ΡΥ 56υ 1. ΝῸΠ τπ| 6 ν] θᾶ 5 
᾿ηΡΡ 6] Θχ ΠΡ 15 ἀθἤτιθη θη, Ππδ ηἴο [ΘΠ ΡΟΓΡῈ 
ἃ ἴοΥΠ]οἷ5. Θχροϑιξαπη ἔρτῃ ἔτη δϑὲ. Οἱ115 561- 

ΠΟ Προ ροϑϑὶξ δβϑθ]!} 4115 οαρὶθὶ δια ειι5} 
«ποάπαμη ἰθπιριι5. 58 {15 δυὶτ ἀἸοΘΠ 15. ΘπᾶρΡἂπ- 

ἀἴβαιιθ ορίῇοῖθ μλἰ γᾶ οι] 15. ΟΠ Ἰθτι5᾽ ΤΙ σΔΠ.ι5. εἴ 
ΠῸ5. ΟΠ ΡΙΟΡΠοία : πηι πιαστιποσία 5τιπὶ Ῥεαὶ. τοῦ. 

᾿ τρεῖς ς . τες πιο ς: 
ΘΡΟΤΙΩ ἵτια, 7) οπιίτιθ : οτιτία ἵτὶ σαριοτίϊα {δοϊειῖ " 

Τίαιια παι Θχοιιβαυὶ ροϊθυϊμητι5, {0 ἃ (τι88 
σοΠπά πο Ὀ1}1ἃ δαπὶ, ἢ ουὶθ. ΠΟῸῚ ϑιητ|5 δάοοί : 

ἀυλπάοσχαϊάοηῃ 14 φαοά πῈ}|6 εϑὲ, ΡῈῪ ἰθβθηὶ πᾶ- 
τὰ 85 οἰἴνα ἀοοΙΡΙ Π 1: ΠΟΡ]5 ΘΙ Ἰσο 6 Π16θὲ. 5015 σα! 
ἃ ἴθ ΒΟπὶ ρυϑϑίδπατιηι 51} ργυόχίτηο ὃ Οτιοά 0] ᾿ρϑὶ 
ἃ Δ]ἴίθγο γἱβ θυϊ. Νοϑῇὶ συ 511 πηᾶ απ ἢ Οἰιοά ΓΙαβῖτα πιθα- 

1056 Πο]15 ἃὉ 4|10 ῥαΐῖ!. Να]]ὰ ΘΟ ΠΥ πι γὰη]-- 

ΟΠ ΔΓ5, ΠΌΠΠΙΠ) ΠΟΥ ΑΓ ΠῚ ΘΧΡΘΥΠΘΠ ἔπτη ὈΓιι-- ἰς, 

εἰς ἀΠΙ]ΔΠ10 15 πΠΠΊ τ ΘΟΘΠ ΠΟΠΘΙῚ ΘΟ ΓΠ1ΐ : 564 
ὨΔ ΠΡ ΠΟΥ ἀΠιη ΠΟ 416 ΔΗΪΠΊΔ] 58 π|18 σΟπρᾶ- 
γᾶ πάδ ΓΑ ΠΌΠΟΙ ΘΟρπΟΥ , ΠΑ ΠΘΙ 116 ἸΠ Πα ἱ- 
Ιοπὶ φαδτηάδηι οαπὶ 60 4υοα βθοιπάτιπη ΠᾶἰμΠγ ΠῚ 
δϑὲ Πϑοθϑϑι ΠΏ ΘΠ1. 

4. Τπϑιάθηϊ δπίθη εἰ ποθ νἱγ 65 ϑθοι π ππὰ 

παίανα πη, στὴ ΖαΙθιι5 1π6ϑὲ ΔΗΪΠΊ885 Αἰ Π1ΐ85 {ιι8. 5 ΠΠ 
Ὀγ’ 

ἀλη) ΠΟΙ 6δΧχ ἀοοίνπα. ΠΟΠΊΪΠΙΠῚ, 5864 6χ ἰρϑᾶ 

παίιγα. ΟἸθιηδἀ πιο πη ΘηΪμ Π1}1ὰ (50 ρ]1Πἃ 

ποὸ5 δάοοθι πουΡιπ Οὐἶ556, 564 ὁχ πορθὶϑπιοῖ- 

0515. δὰ 48 ΠΟ] δ 8} ΟΥ̓ΘΔηΐ, ΔΥΘΥΘΘΠΠ : 118 

οἱ δηϊπιᾶ ἃ πθᾶΐο ἀθοϊηδί οἰἶνα ἀοο Δ. ΟἸηΠῸ 

δυΐθμι ὙἱτπιΠπὶ δοσυϊ 0 δϑὲ ΔΏΪΠ188 : Ὑἱγ 5. ν6- 

{πὸ (010. Ξθοιιπ τι ἐποίησας" οὐ τοίνυν. ἘΔ1Π ἐποίησας " 

ποῦ τοίνυν. ΑἸΙφιαπίο ρΡοϑὲ Βθρ.. βοχέιιβ φύσεως λόγω : « 

564 ροπιυῖπα Ἰθοῖϊο ἸθρΊ [αν ἴῃ πηᾶγρῖπο, φύσεως νόμῳ. 

ΓΜ Μ85. τῆς ψυχῆς. ἘΘΗῚ σογὸ οὐπῃ (ΟΡ. 5ε- 

οὐπάο τῇ ψυχῇ. 

8. [τὰ Ξοχ Νῖββ. ἘΔ οὕτω χαὶ ψυχῆς. Μοχ Βορ. 5εχ- 

τὰ5 ἀῤῥώστημα ψυχῆς. 

...,) Ῥ 

τι οοσηῖίῖο 
Ροῃὶ εἰ πιᾶ- 



, ἤδς. 6 

0 {γος 

᾿ δὲ 4δὶ 

οἵ ὸγαῦς 

ψοανια 
Ξ 

" 

διε ἐεξοτγέ 

118 Ξ: 

ΤῸ Γδ[ΟΠοη ΟὈἰποὶ ϑαηὶταῖ5. Οὐ άπ οπὶπὶ 4αὶ 

βαηϊίαΐθιη γϑοίθ ἀδῇπίθγιηϊ, ἀἴχεῦθ ΘΔ ΠῚ 6556 

ΔοΟΙΙΟΠαπὶ παιαγ] τιπὶ θοηδπὶ πα αάϊπϑηι. Οτοά 

Ἰάθηη δἱ 45 {ιοσαθ 46 θοποὸ ἃπίπιθ ΠΑΡ 
ἀἰϊχονιῖ, ἃ ἄδοοῦο πο ἀρουγαῖῖ. Οὐαγο ΔΠΙ ΠΊὰ 

οἰἴγα ἀοοίγίπᾶτη 14 αιιοά 510] ριΌΡΥ απ οϑὶ, 4ποά- 
{{|8 5101 παίπιγα σοπυθηϊ!, ἀρροῖ. Ηϊπο ἰδιηρο- 

ΡΆΠτα Δ ΟΠΊΠΙ 115 ᾿διιἀδίτιν", ἈΡΡΥΟ ἔπι {π|511- 
τὰ : [ον τὰἀο οϑὲ δαπηϊνιϊοπὶ : ρυπάθηια να] 8 

δχορίαϊαν. Οὐδ υἱγπίθϑ πιὰ ]5. ΡΓΟΡΘ δά δηϊ- 
ΠΙᾺ ΠῚ ῬΘΡΕΠΘηΐ, 4181 ἃ ΘΟΡΡΙΙ5 58 Π|ΐα5. 05 ΠΠ1], 

ΚΠσ 6 ρᾶγεηίοϑ. 7 05 ραγοπίος, τιοί 6 α( τ ἀοιίτι- 
αἴαηι ργονοσαγο {ϊ105. Ναγα αὶ πο ποη αἰ- 
Οἷἕ δὲ παῖπιγα ᾿ρϑα9 ΝΠ πον πιοπθὶ Ῥδυ]ιϑ : 

564 παίιγοο γ᾽ ποῖα ΘΟΠΒΕΠ6Ι. 51. Ιθαθηᾶ ἃπιδΐ 

ἔδειιϑ. 51105, δὲ Ππ|ρῖῖ5 ΡΓῸ 5115. οαία 5 ραρηδὲ : 

Φυϊάπᾶπὶ ἀἸχϑυὶε Ποῖηο 5, πὶ δὲ ρυθοθρίο ποθὴ 9Ὀ- 
τοιηρονΡαῖ, δὲ ᾿ρϑᾶπι Δα] θυ αὺ Πα παρ ΠῚ, Ομ δτιὶ 
ΠΠ1π8 ἱπΠποποϑίαὶς ρα γ]5. 56 ΠΘΟ 6}, δι Ῥαΐθν 

ῬΓΟΡΙΘΡ βθοι πη 85 Ὠπρεϊὰ5 Ρυ]ου απ ΠΠΙΟν τι] ΟὈ]1-- 
ΥἸΒΟΙ ἴα} 9 Θ᾽ Πγτι5 δϑῦ πὶ Ὀγτ 15. ΔΙ Π]Δ ΠΕΠ})115 50- 

Ῥ00}15 ἃς Ῥᾶγθηϊιπη ἱπίοι 56 ΔΠῚΟ, 404. Ῥαῖι5 
ἸρΡϑουτπ ΟΡΙΓΟΧ,, γαυοπὶ5. ἀθίδοιιπι οἴιηλ ΤΏΔ]ΟΓΘ 
56 ΠΠ|6Π6] [ἀου]αΐθ σοι ροπϑανῖῖ. {πᾶ 6 Θηΐπη 1η- 

ἴθι ἸΠΠΙΙΠΊΘΙα5 ΟΥ̓́Θ ΔΘΉΙΙ5. 6. 5ἴδ1}}15 ΘΧ51Π6Π5 
Ἰρϑῖιηι ΠΊΔ [115 ΘΟΪΟΥΘΏΙ ὙΟΟΘΠΊΠπ6. ΠΟΥ, οἱ δὰ 
᾿ρ881) [βϑδιϊηδὲ, οἵ ῬΓΌΡΥΪΟΚ ἰδοῦ 5 [οπίθϑ ᾿ηπΠ19 

1Π10 51 1Π θϑῦθῃδϑ ΠΊΔ 115 ΤΠ Δ ΠῚ ΠῚἃ5 ΠΟΙ ΘΙ, ἴα-- 

1η6Π δϑὲ 115. οοπίθπειβ, πηι] τα ΡΙθπὰ δὲ σγανὶα 

ἘΡεγὰ Ργϑίθυσιθϑϑιιβ. [η646. 1Π46πὶ πηαῖθν Ἰηΐθν 
Ἀ5ΠῸ5 “180 Ρ] ΕΡΙΠ]05. ΡΙΓΟΡΥΪΠ) ἀσποϑοῖ ἢ ΥῸΧ 

τΠᾶ , 461 ΘΟ] 1", 51111}15 ΟΠ ΠΠ 11} ΟἽ 01, {8 ΠΕ 11} 

οἀογδίτι ποβίρο οΡ]οῖταν : βϑά ἰᾶπηθη “α]ΔΠ| 

᾿ποϑὲ ἴῃ 10.515 56η5115,) Ποϑί "ἃ ΟΠ ΡΥ ΘΠ ΘΠΒΙ0Π6 δἃ6ι- 

10. 41ὸῸ οὔ 416 «πιοά 5ιῖππιπη οϑὲ ἀἸσ 506 18 11- 

οοῖ. Νοπάμπῃ 5ιηὶ ἀδηίθϑ οαίπ]ο, οἱ δ πΊθη δάνου- 

5115. 605 411 ΠΊΟΪ ΒΕΔ} 510] ἤν ιηξ, 5656 ΡῈ Ο5 
ταθίαν, ΝΟΠά απ) σΟΥΠτιὰ ϑαπΐ ψΊ[α]0 : ἰὩ Π]6Π ΠΟ-- 
νὴ ΠΡῚ 5101 ἁγιηᾶ θη αϑοθηΐα". Ἐκ Π15 Παιιθῖ, 410 

1πη ΟΠ Πῖθτι5 ἰηρϑῖ παίπγα, 14 ἀοοίγηα ΠΟ σοοτη- 

Ρᾶγαγὶ, πἰ ΒΊ]4τι6 1π ΓΘ θτι5. 6556 ἃπῈ ἱπου Πα [ΠῚ , 

ἀπὶ ἸΠ]ΡΓΟν τὴ : 564 γῈ5 ΟἸΠΠ65 5ΔΡ1ΘΠ [186 Θ0ἢ- 

" 5, (ὐοπηθεῖ, οσὐτὴ ΒΘ σῚ 5 Ῥυτηο, {αϊπῖο, βοχίο οἷ 

οοἴαγο χατὰ φύσιν αὐτή. ἘΘΙΠ γοργὸ οὰπὶ ἀποθι8 Ν55, 

αὐτῇ. 

1 Τιορῖταν ἘΡΙΝο5, 6, 1, ὑπαχούετε τοῖς γονεῦσι, Οδε- 

εἶτα ρανοηδιι5. 

« ἘΔ οὰπὶ μεσ. ἰογο τὰ ἐξ αὐτῆς τέχνα. (0]}. 

βοοιπᾶῃ5 τὰ ἑαυτῆς τέχνα. δε γνοὸχ τέχνα ἄδοβί τη Βοά]. 

εὐ ἴῃ (οὐ ποῖθιι5. πιο] ]οΥβ ποΐς, ες νὰ] ἄς ααὐηηοθιπὶ 

Δι 10 4αϊῃ πη ] τ5 ἀΡ51, τἀπὶ 4πο6] 6]]1ρ0515. Ποο Ἰοοο 

ΒΑΒΙΠΙΙ ΘΈΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΒΡΟΟΘ. 

Α 

ἈΒΟΘΗΙΕΡ. 

Ἂν ἔδιδι ΜᾺ ͵ Ἶ χξι. Καλῶς γὰρ ὡρίσαντό τινες ὑγίειαν εἶναι τὴν 
5 (0 “Ὁ ὰ , 5 - , δι ὧν εὐστάθειαν τῶν χατὰ φύσιν ἐνεργειῶν. Ὃ χαὶ ἐπὶ 
- ᾿ 

τῆς κατὰ ψυχὴν εὐεξίας εἰπὼν, οὖχ ἁμαρτή- 
“Ὁ ͵ὔ Ὸ 

σει τοῦ πρέποντος. “Ὅθεν ὀρεχτιχὴ τοῦ οἰχείου 

Ὁ αὐτῇ ἀδιδάχτως ἐστὶν ἢ ψυχή. 
Ἁ τ Ἔ 

Διὸ ἐπαινετὴ πᾶσιν ἣ σωφροσύνη" χαὶ ἀποδεχτὴ ἧ 

χαὶ χατὰ φύσιν 

Ν 

δικαιοσύνη" καὶ θαυμαστὴ ἣ ἀνδρεία " χαὶ ἣ φρό- 
’ὔ -- Ὁ» 

νησις περισπούδαστος. Ἃ οἰχειότερά ἐστι τῇ ψυχῇ 
ων ΕἸ - ᾿ 

μᾶλλον, ἢ τῷ σώματι ἢ ὑγεία. Τὰ 1 τέχνα, ἀγα- 
ΟΝ ᾿ , ς - ᾿ ἢ 

ἐς πη τὶ. πάδερας: Οἱ γονεῖς, μὴ παροργίζετε 
. , -- , 

τὰ τέχνα. Μὴ χαὶ ἣ φύσις ταῦτα οὐ λέγει; Οὐ- 
“νι Ἁ -" τω ΕῚ τ 

ὃεν χαινὸν παραινεῖ Παῦλος, ἀλλὰ τὰ δεσμὰ τῆς 
᾽ὔ , 

φύσεως ἐπισφίγγει. Εἰ ἢ λέαινα στέργει 8 στὰ ἐξ 

αὐτῆς, χαὶ λύχος ὑπὲρ σχυλάχων μάχεται, τί 
ΤΡ " ιν ἘΦ τὸ τ 

εἴπη ἄνθρωπος χαὶ τῆς ἐντολῆς παραχούων χαὶ 
Ἁ ͵ - 

τὴν φύσιν παραχαράσσων, ὅταν ἢ παῖς ἀτιμάζη 
“ Ἁ Ὕ 

γῆρας πατρὸς, ἢ πατὴρ διὰ δευτέρων γάμων τῶν 
προτέρων παίδων ἐπιλανθά : Ἀμήγχανός ἐ ροτέρων παίδων ἐπιλανθάνηται: ᾿Αμήχανός ἐστιν 
ς ᾿Ὶ - 

ἣ στοργὴ τοῖς ἀλόγοις τέχνων καὶ γονέων πρὸς ἄλ- 

ληλα, διότι ὃ δημιουργήσας αὐτὰ Θεὸς τὴν τοῦ 

λόγου ἔλλειψιν διὰ τῆς τῶν αἰσθητηρίων περιου- 
, 7, , ΗΠ » , 7, ἢ: Ε Ξ σίας παρεμυθήσατο. Πόθεν γὰρ ἐν μυρίοις προδά 

ΕῚ ν - “ “Ὁ ,ὔ ἥν ς } 
τοις ἀρνειὸς τῶν σηχῶν ἐξαλλόμενος οἷδε “ μὲν τὴν 

χροίαν αὐτὴν χαὶ τὴν φωνὴν τῆς μητρὸς, καὶ πρὸς 
βεενι 32 ἔκ ,..«. 32 δ ὦ " 3 , ὰ αὐτὴν ἐπείγεται; ἐπιζητεῖ δὲ τὰς οἰκείας πηγὰς 

τοῦ γάλαχτος; Κἂν πενιχραῖς ταῖς μητρῴαις ἅ πε- 

ριτύχη θηλαῖς, ἐχείναις ἀρχεῖται, πολλὰ παραδρα- 
᾿ ΝΜ , Α ͵7ὔ 53 ὔ 

μὼν οὔθατα βαρυνόμενα. Καὶ ἣ μήτηρ ἐν μυρίοις 
᾿Ξ ΕῚ Ε ΄ ᾿ ΕΣ Ἔ Φ ΩΝ Η 4 
ἄρνασιν ἐπιγινώσχει τὸ ἴδιον; Φωνὴ μία, χρόα 

ΕῚ Ἄ , Ὁ 

ἣ αὐτὴ, ὀσμὴ πᾶρὰ πάντων ὁμοία, ὅσον τῇ ἧἥμε- 

τέρα ὀσφρήσει παρίσταται, ἀλλ᾽ ὅμως ἐστί τις 
» - - ς ." 

αὐτοῖς αἴσθησις τῆς ἡμετέρας καταλήψεως ὀξυτέ- 
ἢ ΡΟΣ σεν ρει ἢ Πἶτ εἰ δ 

ρα, χαθ᾽ ἣν ἕχάστῳ πάρεστιν ἣ τοῦ οἰχείου “ διά- 
“ ς ΚΕ - ἐδ, ἘΠ 

γνῶσις. Οὔπω οἱ ὀδόντες τῷ σχύλαχι. χαὶ ὅμως 
᾽΄'Ά᾽'ᾺΟ᾽ - , τὶ , μι ) νὰ Οὔ 

διὰ τοῦ στόματος ἀμύνεται τὸν λυπήσαντα. Οὔπω 
.- πῇ - « 

τὰ χέρατα τῷ μόσχῳ, καὶ οἶδε ποῦ τὰ ὅπλα αὖ- 
ΩΣ ΕῚ 7 Ξ- -Ὸ, 9 ὌΝ - ἢ Ὁ ΕῚ 

τῷ ἐμφυήσεται. Ταῦτα ἀπόδειξιν ἔχει τοῦ ἀδι- 

δάχτους εἶναι τὰς φύσεις ἁπάντων, χαὶ μηδὲν 
- - Ὡ 5 » - " Ξ' ᾿ 
εἶναι ἄταχτον μὑνηδὲ ἀόριστον ἐν τοῖς οὖσιν, ἀλλὰ 

πάντα ἴχνη φέρειν τῆς τοῦ ποιήσαντος σοφίας, ἐν 

ἑαυτοῖς δεικνύντα ὅτι ἐμπαράσχευα πρὸς τὴν φυ- 

λαχὴν τῆς οἰκείας αὐτῶν σωτηρίας παρήχθη. Λό- 

ΕἸ σαπο. ἉΠ4α] ἃ ΠΆΡοσο υἱάοαίισ, ἔππὶ «ποά τὸχ 

ἔχνα ἃ φιο θοῦ [46 116 ΒΠΡΡΙΟΥῚ Ροϑϑι, 

»( οαϊοο5 φαϊπάπο εἴπῃ. ΕΔ1 εἴποι. 

ς 851. ΝΙ5. (οιηρεῖ, οὰπῃ Βος. οοἴαγο. ἘΦΙΠ οὐπὶ 

4115 Μ55, οἶδε μὲν τὴν φωνήν. 
ἃ Τὰ 5οχ 55. ΕΔ περιτύχοι, Νοχ (Ο]}. βθοιπάτις 

πολλὰ δὲ παραδ. 

ε 155, φαϊηάιο διάγνωσις. ἘΔ ἐπίγνωσις. Ἀδξ. 

βοχίιϊις γνῶσις, 



Ι͂Ν ΠΕΧΑΈΜΕΒΚΟΝ 

ἴου μὲν ἄμοιρος ὃ χύων, ἰσοδυναμοῦσαν δὲ ὅμως 
πολ- 

λὴν σχολὴν τοῦ βίου χαθεζόμενοι μόλις ἐξεῦρον 
ε ΡΝ , ᾿ ᾿ “- “ , 

οἱ τοῦ χόσμου σοφοὶ, τὰς τῶν συλλογισμῶν λέγω 

τῷ λόγῳ τὴν αἴσθησιν ἔχει. Ἃ γὰρ οἱ χατὰ 

"Ὶ τὸν τω ς 

πλοχὰς, ταῦτα δείχνυται παρὰ τῆς φύσεως ὃ χύων 

παιδευμέ Τὸ γὰρ ἢ Ὁ θηρίου διερευ- πεπαιδευμένος. Τὸ γὰρ ἴχνος τοῦ θηρίου διερε 
ω 5 ΝΑ [τ ὧ τὴς ΄ , νώμενος, ἶ ἐπειδὰν εὕρη αὐτὸ πολυτρόπως σχιζό- 

} ΄ - μένον, τὰς ἑχασταχοῦ φερούσας ἐκτροπὰς ἐπελθὼν, 
Α ᾿ 

μονονουχὶ τὴν συλλογιστικὴν φωνὴν ἀφίησι δι 
τ᾽ , Ἄ 7 ὧν πράσσει" ἢ τήνδε, φησὶν, ἐτράπη τὸ θηρίον, 

, μ 5 » Ἢ τήνδε, ἢ ἐπὶ τόδε τὸ μέρος ἀλλὰ μὴν οὔτε 
ΕΣ “7 ἔλοΝΣ τὸ 

τήνδε, οὔτε τήνδε, λειπόμενόν ἐστι τῇδε 8 ὥὡρμῆ- 
ΓΌΟΝ, ᾿ [4 τω 2 7, - ΝΩω 

σθαι αὐτό" χαὶ οὕτως τῇ ἀναιρέσει τῶν ψευδῶν 
φΦ' ΄; δ᾽ 5. ΄ ,ὔ ,ὔ ον Ἂ 

εὑρίσχει τὸ ἀληθές. Τί περισσότερον ποιοῦσιν οἵ 
πο νΝ Ὁ Ν , -- ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων σεμνῶς ἢ καθεζόμενοι, χαὶ 

᾿ ͵ “ τὴν χόνιν καταχαράσσοντες, τριῶν προτάσεων ἀναι- 
- Γ , κ - 

ροῦντες τὰς δύο, καὶ ἐν τῇ λειπομένη τὸ ἀλη- 
- ᾽ τ 

θὲς ἐξευρίσχοντες ; Τὸ δὲ μνημονικὸν τῆς χάρι- 
τ , , Ὁ 

τος τοῦ ζώου, τίνα τῶν ἀχαρίστων πρὸς εὐεργέ- 
“ » 

τας οὗ χαταισχύνει; “Ὅπου γε χαὶ φονευθεῖσι 
, ᾽ Ἰὼ ΡῈ 

δεσπόταις χατ᾽ ἐρημίαν, πολλοὶ τῶν χυνῶν ἐπαπο- 
Χ' 

θανόντες μνημονεύονται. Ἤδη δέ τινες ἐπὶ θεο- 
- -ῸὉ ͵ὔ κ » ου 

υἱῷ τῷ πάθει χαὶ ὁδηγοὶ τοῖς ἐχζητοῦσι τοὺς φο- 
΄, , - 

νέας ἐγένοντο, χαὶ ὑπὸ τὴν δίκην ἀχθῆναι τοὺς 
, , 

χαχούργους ἐποίησαν. Τί εἴπωσιν οἱ τὸν ποιήσαντα 
δὴ » ἱ αὐτοὺς χαὶ τρέφοντα Κύριον ' οὐ μόνον οὐχ ἀγα- 

“Ὁ αν » ὩΣ 

πῶντες, ἀλλὰ χαὶ φίλοις χεχρημένοι τοῖς λαλοῦσι 
Ἀ -ω ο , - τ - 

χατὰ τοῦ Θεοῦ ἀδικίαν, χαὶ τῆς αὐτῆς αὐτοῖς 
, , τραπέζης μετέχοντες, χαὶ παρ᾽ αὐτὴν τὴν τρο- 

Α -» Α τὋ ᾿ὰ ΄ 5 
Ἢ Ψ ΩΡ" Ξ- φὴν τῶν κατὰ τοῦ τρέφοντος βλασφημιῶν ἀνε 

χόμενοιυ:; 

᾿Αλλ᾽ ἐπὶ τὴν θεωρίαν τῆς χτίσεως ἐπανίωμεν. 

Τὰ εὐαλωτότερα τῶν ζώων, πολυγονώτερα. Διὰ 

τοῦτο πολυτόχοι λαγωοὶ, χαὶ αἶγες ἄγριαι, καὶ 

πρόύατα ἄγρια διδυμοτόχα, ἵνα μὴ ἐπιλείπη τὸ 

γένος ὑπὸ τῶν ἃ ὠμοδόρων ἐχδαπανώμενον. Τὰ δὲ 
φθαρτικὰ τῶν ἄλλων, ὀλιγοτόχα. Ὅθεν λέοντος 

ἑνὸς μόλις ἣ λέαινα μήτηρ γίνεται. Ταῖς γὰρ 
ἀχμαῖς τῶν ὀνύχων διασπαράξας τὴν μήτραν, οὕτω Β 

ΓΒεχ Μ85. ἐπειδὰν εὕρῃ. ἘΔ1Ὸ εὕροι. 
ὃ Πορ. βοχέϊβ τήνδε ὡρμῆσθαι. Ἀδρ. τοΥι5 τήνδε 

ὁρμᾶσθαι, Μοχ Τερ. Ῥυπηαβ ἐπὶ τῶν γραμμάτων, 
Β Βερ, βεχίῃβ χαθεζόμενοι καὶ γῆν καταχαράσσοντες 

τριῶν προτάσεων ἀναιροῦσι τάς, Δ᾽ ατιὶ δἰϑπαπίος5. 

1 519 ἈΘΡῚ βοχίαϑ δὲ οοΐανιιβ, ἘΔ οἴπὶ 4115 Ν55. 

81 τ ΟἿ [ον χύριον οὐκ ἀγαπῶντες. Μοχ τὰ} Μ55. τῆς 

αὐτῆς αὐτοῖς τραπέζης : {118 γε θα ΑἰΠτον ἀἸβροπιιπέιιτ 

1π οἤπ|ς. 

ΗΟΜΙΠ,. ΙΧ. 119 

ἀἰτονῖθ 581 νϑϑεϊρία ὈΥδ 586 [ΘΥ} 6 : ΟΕ} 56 ᾿ϊὰ ργῸ- 
ἀπιοῖαβ5. θο56 ἀθοϊαγοπῖ, τὑξ δἰπὲ ραγαΐδθ δα 58 1η 

ϑα αἴθ πὶ βουναπάδμηι. ἘΝ Ζυ!ἄθι σᾺ Π15 ΘΧΡΘΓ5 Ρᾶ-- κεῖ, 
εἰοπἷβ εϑὲ : αἰζα Πθ ἢ 56 βι ΥΔΕΈΟΩΙ παι ᾿πηρὰ- 

γθὶ Παροῖ. Οὐδ δηΐμη τη Π6}] Θ ΡΙΘ πίθ5. ΡῸῚ τηπ]-- 

Ἐπ νἰΐε οἴϊπιπὶ ἀθϑιθπίθβ νἱχ ἱπνοπουπηΐ, νἱ- 

ἀε!οθὲ γι οοϊ μα μι  δΔΙΏΡασΘ5., πόθο Δ} ᾿ρϑὰ 
παν δάἀοοίι5. σα πὶθ ΡΟΡ ΒΘ αν. στη θηῖτη ἴ8-- 
τὸ ἰπάασαί γ65Ε 6 πη, τ] Ἰρϑῖιτὴ πα μ} ΠΡ]1ΟἸτθι᾿ ἢ 5- 
50Π| ΓΘΡΘΓΟΥΙΐ, ἀἸνθυ του ]α ΖΌΟΘΙΟ ὙΘΥΒΌΓΩ [ϑγυθη- 

τὰ τἱπιαΐτι5, ἰδ ηἴππὶ ΠΟῚ γι ΟΟΙ Πδ ἐν ἃ ΠῚ ὙΟΟΘΙῚ 

ΡΕΓ δὰ 788 ἃρὶξ, διμττε : Ἐογα, ἴῃ σαῖς, ἃὰξ Πᾶς, 

απὶ ΠΠ1ὰς ἀϊνοναξ, ἀπξ ἴῃ πᾶπο ΡΑΡΊΘΠῚ : αἰ {|| Π6- 

416 μας, ποάιὰ {180 : γθη πτι οϑῖ, πὶ δὰ ἰβίδο 

ἀἰρνοθθα ἔπους τ δἴάτο 1ἴὰ, [Ἀ]515. γθϑο 5515, γ8-- 

γῖπη ᾿ἱπνθηϊξ. Οὐϊὰ ἀτηρ]πι5 [οπιηΐ, {αὶ ἴῃ {π6ο- 

γϑι  Πθτι5 ἀθηηοπϑίγα 15 στη σγανταία ἀεϑι θηΐ, 

ἀαΐαιθ Ππ 615 ῬαΪν ΟΥῚ ΤΠ 56.}}}Ε15., 6Χ {ΠΡ τι5. ΡΓΟ-- 
ΡῬοΒι Ομ 15 ἀτιὰ5. γο]}]οἰθη 65., ἴῃ Θὰ {1188 ΤΕ] τι 
δῖ, νϑυῖπ ᾿ηνθηϊιπ 9 ῬΟΥΤῸ ΒΘΠΕΙ͂ΟΙΪ τηθιηου ἃ 

Ὁ Πος ἀπῖτη8}} οοπβουναΐα, οὐ ν"Ὸ ἴῃ ΒΟ πεῆοο5 

Ἰπσταΐο ραάονθπι ποη ἱποιι9 ΒΙΖα 6 πὶ ΟΔΠ65 

παι} 11, ἀοπηϊηἷβ 'π ἀδβουῖο ἰοοο ᾿πιθυ θοι!5, δὲ 1051 

πημηογ αὶ {Ἐ|556 ΤΠ ΠΠΟΓ πα. ΟἸ ΠΟ Πα ΠῚ ΘΔ ΠΕ65 

ΠΟΙΠΆΠ), ἀπη ΓΘ Π5 δϑϑοῖ οὔθ θϑ, 115 Ὁ] ΠΟμηΪ- 

οἰάα5 ᾿ἱπααίγεθαπῖ,, ἰδ ΘΕ] πὶ ἄτιοθ5 Θυϑε θνιηξ, 

αἴσαθ 'π οατιϑὰ [6 γ6, Οὐ" ἃ ρΟΘΠΔΗῚ ΤΏ ]6Π61 γὰ- 

Ρογεπέιν. Οὐ] ἀϊοιανὶ βιιπΐ, {πὶ Τομηΐπτιπη Θ0Π- 

ἀἸτογθτι ἃς Πα ΓΙ ΓΟΥΘΙῺ ϑιπ|ΠῚ ΠῸῚ 50 πὰ ΠΟΙ α1- 

Ἰσπιηξ, 564 δηϊοῖθ δ Δ μὴ αι ηῖαν 115, 48] δά- 

γϑῦϑιια ΠθιιπῚ ἸΟΖιμιη ἴα" ἐπ᾿ {1 ίθ πα, ἴα 16 6} 85- 

ἄθιη οὐ 1ρ515 ΠΠΘη 5856 ῬΆΡΠΟΙΡ65 διηΐ, 0 Ιηἴυ 

᾿ρϑιτη 51 ΠΊ 6 Πα πππῈ Ομ πη Ρ ἃ αἱ σΘὨ ΠΕ] 1ο588ἃ 

ἴῃ πα  οσ πὶ νϑυρα το] ον τ ἢ 
δ. Αἱ νεῖοὸ δά γϑυιπὰ ογθαϊδιιπη γΘΘΆ ΠΊ115 

Ομ ομΙρ]α Οποῖη. ΑΠἰ πη ]}1ὰ ατι88 ἔΔΟΠΠπι5 οαρίπῃ- 

{πν, σαπὲ ἐθοππηάίονα. Οποοῖνοα ἰΘρΟΥ 65 δὲ ἀσγεϑίεβ 

σαρτῶ πηυ]το5 Ργοορθδηΐ ἔδίπι5, Οὐ ΈΒ6Π16 511} 65.168 

ΒΟΠΙΪΠ05 ρᾶγία5 δἀππί, τὖ Π6 ΘΘΠῚ5 Δ ΔΠΪΠ)8]1-- 

Ῥὰς ογιαάα σαγΠπ6 νϑϑοθη 115 σΟΠϑιπλέτ πη, «611-- 

οἷαι. θα δβὸ ἴδ δὲ {186 δου 5 γΟυδ ἢ ἴ, ῬΆΤΊΠῚ διιηΐ 

[εουπη4δθ. ΟἸᾶγα ᾿θθηᾶ Υἱχ {Ππ|1|8 ἸΘΟΠΪ5. ἸΏΔΙΟΣ 

ὁ ἌΘΡΙ τους οἱ βεχίαβ ὑπὸ τῶν αἱμοθόρων, αὖ απί- 

πιαϊίδιις σαπϑιίμεπι Θοθ δ" ΟΥΠῚ διισειάϊντιδ. θά 6 πὶ 

Βοσ. βοχίιβ τὰ δὲ φθαρτικὰ τῶν ζώων ὀλιγ. (015. βθοπῃ- 

ἄα5 φθαρτιχὰ τῶν ἄχλων ζώων. ΑΙ Μί85. δὲ δατῇ αὐ ἴῃ 

οοπίοχία. Νοη εἰ 4υοά ΒΟΥΠΡΌ]Οβῖτι5 ἢ 15 οτηπῖθι5 ἢ- 

ἄδεια δα μι θοασαιβ, απ ποῖ Ρᾶποα εχ σὙπ]σὶ ορϊπίοπα 

παγγοπίαν, Νοζας ἰάταθα χορ ον πὶ 1τὶ ῬΡᾳαΐο 4πεπη- 

4πᾶτῃ ἴατη ᾿π] 4 ιπιτη, «πὶ ας αὶ 5᾽πλ111ἃ Βαασα πιο τίγο 

γΈθιι5 σραυτοσΡα5 τπἴθηίο σοπάήοπατγο πο], 

Ξγ ζα, "ὔ 



ΕἸοΡμαπίαβ, 

120 5. ΒΑΒΡΠῚῚ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΘ. ΑΒΟΘΗΠΙΕΡ, 

εἰ Ποίτι". Νάπι, τι αἴππε, Ἰασθγαῖο ππρτιιπι δοὶθ 
αΪΘΙῸ 7, ΡΙΌΔΙΣ : νἱροῦῶ Ζποήϊιθ., ΕἸΌ50. αἴθιο, 

ΠΆΒΟΙΙΠ [Π1}, ΤΏ Θ᾽ 8 ΠΏ ΤΠΘ᾽ ΘΕ 6 ΠῚ ΡᾶΡΘηΠ τ ρθη- 
ἀδθηΐοβ. Αἄθοὸ πἰμ}} ποι ργου την ἴῃ γΘΡιι5. δϑί, 
ΠΪΠ1] δϑὲ οἰιγδα εἷ8. ἀθ} τα Θχρϑῦβ. Οἰιοά δἱ ἰρϑᾶ 
ΔΗ Ϊ ΠΑ] ἢ1ΠῚ ΤΊΘΠΓὰ ΠΟΠΒΙ ἀθυαγθυὶβ, πῖ}Π}] 5ῈΡ6.- 

Παιπ ἃ σοπάϊοῦο Δα]δοῦιτη,, Πἰ ἢ] ΠΘΟΘΘΘΑ ΠῚ 

ἀδενδοίιιηι {1556 ΘΟΠΊρΟΓΪ65. ΟΡ Πἰ νου 5 ἈΠἰΠη8-- 
ΠΠΡτ15. δοιῖοβ. ρίαν! ἀθπίθϑ : [Ἀ]Π0τι5. πὶ πὶ Ορὰβ 
ογὰϊ 0}0 ΔΙΠΉΘΗΠ ϑρθοίθηη. Οἷδ γϑῦο αἰ ἴα 
6Χ Ρᾶγίθ ἀθπε]ιι5 ἃν πηδία ϑιιηΐ, δὰ ΤῈ] 5 οἱ νὰ- 
γἢΪ5. ΔΙ᾿ ΘΠ ΤΟΥτι ΠῚ Γθοθρ δου] 5. [μβ γιυχ τ. ΝΑ πὴ {πᾶ 
ῬΥΪΠλὰ νἱοθ ΠΟ 58 {15 ἃ} 1ρ515 Ομ ΠΣ Πα τ} 411-- 
ἸΏΘΠ [ΠΠΠῚ 7) 615 ἦἰαἴα [δου] τὰ 5 Θδὲ οἰδιιι ἀΘο] ΕἸ ἔπιτὴ 
᾿ξθυτι ἢ ΤΟΥ ΘΟ Πα Ϊ, τὰξ τπ ΠΑ ΟΠΘ ΠΟΙ ΡΙ[τ15,, οἱ 
“ποα αἰτίπι" ἀοσοπηπηοδἔιι5. 51. Οὐδ ῖτι5. ἀπϊτηα- 

ΠΠΡιι5. σαι]δθ., οπηαϑα, γϑιϊοι]α οἱ πη σηἃ 1Π|Θ5{1Πἃ 

᾿ηϑιιηξ, Θὰ ἴῃ ἰἰϑάθιη πο ἱπιΠΠ16 Γθοοπάπη- 

ἵν : 564 ππημπηπ0ά 416 τιϑιιὴλ ἃς ΠΉΙΠτ5 Π6- 
ΘΟΘΘΔΥ ΕΠ ΘΧΡ]θῖ. ΤΟ Πρτι ΠῚ δϑὲ σα 6 }1 ΘΟΙ] τ, τι 

Ρὰ 511 ρϑά!)ι5, δὲ ϑᾶϊη {πῶ νϑβοϊ ἔπι μου μὴ αἵ- 

ἔἰπρας. {Π0580, ΘΟ ἶ5, Εἰρνὶ 15. δὲ δϑο ΘΙ ΌΓΊΙΗῚ [πα] 15 
ΒΘ ΠΟΥ 5 ΔΗ ΠΑ] πὰ ΘΟ]]τπ ὍΡΟΥ  οϑῖ, οἱ ΠΠΠΊΘ 5 
ἸΠ5] τ ΠῚ : ΡΡΟρΡίονθα «πιο Ποιὰ ᾿ρϑῖ5. ἃ] ΠΠπἸΘ ἢ ἔπτη 
ΠΟΉ 6581, ἤθῸ ΠΘΟθ556 Πα ρϑδπὲ ᾿ΠΟ] ΠΡ 56 δα ἴθυ- 

ΓᾺΠῚ 5, ΟΠ ΟΔΥΠΙ ΟΡ ἃ 51Πΐ, ἃ 5656 ΘΧχ δ ΠΙΠΊΔΙ ΙΓ 

Ρυεθάα ϑιιβίθητθπξ. Οὐ 5101 να] ργοθοβοὶθ. ἴῃ 
ΕἸθρμδηῖο ἢ Οϊα ἃ ΠΙΠ1Δ] τη ΠτιΠ., δ᾽ ΤΟΥ ΘΒ Ρ ΠΠῚ 

ΠῚ ΧΊΤΏΠΙΠ, δα 1Π]1οἸΘ ἀπ ΟΘοι ΓΘ ΠΕ Ριτι5 ἰουρο- 
ΓΘΩῚ ΡΡΟΔ ΠΟΙ, ΟΔΡ ΘΒ] δὲ οθϑὶ σου βου 8 6586 

οΡονίθραι. το 51 ΘΟ] πη τη πη], δὲ ρα θιι5 
Ρᾶν ΕἸ αξπτὴ ἔϑϑθῖ, Υἱχ ροϑβοῖ ὑγδοίαυῖ, πΐρο- 

ἴθ. φιιοᾶ 900 ΠΙΠΉΪΔ ΠῚ σΥαν [6 ΠῚ 5ΘΠΊρ6Ὶ ἀθούϑιι τη 

γουρορθῖ. Νιιηο ἀπῖθη) οαραϊ “θη Ρ6Ρ ρδι- 

Οἃ5. ΟΘΡΨ]ΟΪ6. ΘΟΠΊΡΑΡ 68 ΟἿ ἀΟΥϑὶ 5ρῖπᾶ οοπἤιη-- 

δἰταν : Παρθὲ γϑῦὸ ργοοβοίἀθη, 90}}} οἴποϊο ἃς 

ΠΠΙΠΘΡΘ. {πΠσΘΗΙΘ ΠῚ, ΡῈΓ “8 Π) δὲ ΔΙ ΠἸΘ ἐπι] 

ΒΒΌΤΩΪ  , οἱ ροΐτπ ἘΧ μας. 566] δὲ ρθ 65 ᾿ρϑῖι5 

ἈΡΠΟΙ]15 Ὠ]1Π16 αἸΒ ΕΠ ΠΟΙ, γϑ] τι ΘΟ] τ Π]Π85 ΘΟ Π]η- 

ΡΒ (οὔεχ (οπιθρεῖ. σἰαπὶ πλι} 15 1115. Νῖβς. ἐχτιννύσαι. 

ἘΔῚΠῚ οασὰ (ὑο15]. βοροιπάο ἐχτιννύουσαι. ϑίαςἊπὶ ἤπιο 

Ν55. οὐδὲ τῆς ἐπιθαλλούσης. 

ς (οάϊοοθβ. βερίθην ἄμοιρα. ἘΦῚΓ δὲ (ο15]. Ῥυϊπητι5 

ἄμοιρον. ἘΛ Βϊο φυοχαὸ ΤΗΒΗΝ, ΟΡ» ναπιι βο]οοϊσιαὶ 

πιδθδαι Ὑὐδοηατ ἄμοιρον ῬΓῸ ἄμιοιρα 5ΟΥἼρ5 1556, 60 Ὑἱ- 

ἀο]]οοῖ Θοῃ51110, αὐ νὸχ ἄμοιρον γοοὶ οὐδὲν γεβροηάοτγοί. 

564 π1}}}} πϑοῦββο, οἵπὰ πᾶ, τὰ ὄντα, πα}}9 ποσοίϊο 

Ῥοϑϑ1ῖ ΒΡ] ον, ΓΘ ρὰ5 σϑ]πη οοπίοχίιπ, ϑ[αςπι Βερη 

ῬΥΙΠλι15, ἰογίϊ5 οἵ οοΐαγιβ οασὰ (]Ρ. βϑοιπᾶο τὰ 

μέχη, ἘΔῚ οὰπὶ ἀπὸ δὰΐ ἅ] τον Νίβ. τὰ μέρη. 

ἀ (οἶοχ (ομηθεῖ, οαπὶ Δ] 15 «πηι ἀφεῖλε τῶν, 

, « ᾿ Υ ᾿ Ἴ 3 πρόεισιν, ὥς φασι᾽ καὶ ἔχιδναι τὰς μήτρας ἐχφα- 
γοῦσαι ἘΡΡΉταΝ, πρέποντας τῇ γενχησαμένη 

ΑΥ 

τοὺς μισθοὺς!"  ἐχτιννύουσαι. Οὕτως οὐδὲν ἀπρονό- 
τον ἐν τοῖς οὖσιν, οὐδὲ ἯΣ ἐπιδαλούσης αὐτοῖς 
ἐπιμελείας 5 ἄμοιρα. Κἂν αὐτὰ τὰ μέλη τῶν ζώων 

χαταμάθῃς,, εὑρήσεις ὅτι οὔτε περιττόν τι ὃ χτί- 

σας προσέθηκεν, οὔτε ἅ ἀφεῖλε τῶν. ἀναγχαίων. 
γ - Υ̓ ,, 5 » Ἁ “55 7] - τὰ 

Τοῖς ἡδύν ονοι τὸ ζώοις ὀξεῖς τοὺς ὀδόντας ἐνή»- 

μοσε" ΤαΙΌΒΟΝ γὰρ ἦν χρεία πρὸς τὸ τῆς τροφῆς 
Ἃ 

εἶδος. δὲ ἐξ ἡμισείας ὥπλισται τοῖς ὀδοῦσι. 

9 φλέ χαὶ ποιχίλαις ἀποθήκαις τῶν τροφῶν 

( παρεσχεύασε. Διὰ γὰρ τὸ παρὰ τὴν πρώτην 

μὴ ἀρκούντως χαταλεπτύνεσθαι τὴν τροφὴν, ἔδο»- 

χεν αὐτοῖς τὸ χαταποθὲν πάλιν ἀναπεμπάζεσθαι, 

ὥστε ' χαταλεανθὲν τῷ μηρυχισμῷ προσοικειοῦ - 

σθαι τῷ τρεφομένῳ. Στόμαχοι καὶ ἐχῖνοι, χαὶ 

χεχρύφαλοι, καὶ ἔνυστρα, οὖκ ἀργῶς 8 ἔγχειται τῶν 

ζώων τοῖς ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἀναγκαίων χρείαν ἕχα-- 

στον ἐχπληροῖ. ΜΙαχρὸς ὃ τράχηλος τῆς καμήλου, 

ἵνα τοῖς ποσὶν ἐξισάζηται ἢ χαὶ ἐφικνῆται τῆς 

βοτάνης ἐξ ἧς ἀποζῇ. Βραχὺς χαὶ τοῖς ὥμοις ἐν- 

δεδυχὼς ὃ τράχηλος τῆς ἄρχτου" χαὶ λέοντος δὲ, 

καὶ τίγριδος, χαὶ τῶν λοιπῶν, ὅσα τούτου τοῦ 

γεναύς, ὅτι οὐχ ἐκ τῆς πόας αὐτοῖς ἣ τροφὴ, οὐδὲ 

ἀνάγκη πρὸς τὴν ἥν χαταχύπτειν, σαρκοφάγοις 
οὖσι, καὶ ἐκ τῆς ἄγρας τῶν ζώων διαρχουμέ- 
νοις. Τί βούλεται ἣ προνομαία τῷ ἐλέφαντι ; 

Ὅτι μέγα τὸ ζῶον, χαὶ τῶν χερσαίων τὸ 
μέγιστον, εἷς τὴν τῶν ἐὐτογχανοντον ἔχπληξιν 

παραχθὲν, πολύσαρχον ἐχρῆν εἶναι καὶ συμπε- 
φορημένον τὸ σῶμα. Τούτῳ εἰ μέγας χαὶ ἀνα- 
λογῶν τοῖς ποσὶν ὅ τράχηλος προσετέθη, δυσμε- 

ταχείριστος ἂν ἦν, τῷ ὑπερθάλλοντι βάρει χα- 
ταῤῥέπων ἀεὶ πρὸς τὸ χάτω. Νῦν δὲ ἣ μὲν χε- 
φαλὴ δι’ ὀλίγων τῶν τοῦ αὐχένος σφονδύλων πρὸς 

τὴν ῥάχιν συνάπτεται" ἔχει δὲ τὴν προνομαίαν, 

τὴν τοῦ τραχήλου χρείαν ἀποπληροῦσαν, δι᾽ ἧς 

χαὶ τὴν τροφὴν προσάγεται, χαὶ τὸ ποτὸν ἄνι- 

μᾶται. ᾿Αλλὰ χαὶ ἀδιάρθρωτοι αὐτῷ οἱ πόδες, 

ἘΜ ΠῚ ἐς ἢ ετὸ τῶν. 

6 (οήοχ Οομροῖ, οἱ Βορ. οοἴαντις τούτοις παλλὰς καὶ 
ποικίλας ἀποθήχας τῶν εἴο. Βοσ. βοχίιι5 ποιχίλας ταῖς 
τροφαῖς παρεσχεύασεν. 

ξ (οάϊοεβ {παίπου ργοῖον (οπηθοῖ, ὥστε χαταλεανθὲν 
τῷ, (015. βοσαπαάτι5 οαπῃ Βθρ. βοχίο δἕ οἵπὶ Βο΄], ὥστε 
χαταλεανθέντα τῷ. Επ1 χαταλειανθέντα. 

8 (οαϊοο5 φυϊηαο ἔγκειται, ἘΔΙΠ οὰπὶ (ΟἹ. 56- 
σπη 60 ἔγχεινται, 

μ᾿ (Ο]Ρ. βοοιηάιι οὐκ ἐφίχηται, ΑἸΙΦααπίο ρΡροβὲ Ν55. 
ΑἸ {ποῖ ὅτι οὐχὶ ἐκ τῆς. ἘΔΙΠ σαπὶ (Ο]Ρ. Ξθοιηάο ὅτι 

- " 
οὐκ. 

ἯΝ - 

νας. 



ΙΝ ΠΕΧΑΕΜΕΒΝΟΝ ΠΟΜΠΙ],. 

οἱονεὶ χίονες ἡνωμένοι, τὸ βάρος ὑποστηρίζουσιν. [Εἱ 
τ "5 ὦ ὶ δί ΣΡ τ τὶ , Η δὴ ὧλ 

γὰρ χαῦνα αὐτῷ χαὶ δίυγρα ' δπετέθη τὰ χῶλα,- 
συνεχεῖς ἂν ἐγίνοντο τῶν ἄρθρων αἱ ἐχτροπαὶ, 

- , διτταὶ ᾿. ΄ ν 7, 

συνοχλάζοντος χαὶ διανισταμένου χουφίζειν τὸ βά- 

ρος μὴ " ἐξαρχούντων. Νὺν δὲ βραγὺς ἀστράγα- 
λος ὑπόχειται τῷ ποδὶ τοῦ ἐλέφαντος, οὔτε μέν- 
τοι εἰς ἀγχύλην, οὔτε εἰς γόνυ διήρθρωται. Οὐ 58 

γὰρ ἂν ὑπήνεγχε τὸ τῶν ἄρθρων ὀλισθηρὸν τὴν 
πολυσαρχίαν τοῦ ζώου πολλὴν αὐτῷ περιχεχυμέ- 

νὴν χαὶ περιτρέμουσαν. Ὅθεν χρεία γέγονε τοῦ 

μυχτῆρος ἐκείνου μέχρι ποδῶν χαθιεμένου. Οὐχ 
δρᾶς ἐν τοῖς πολέμοις, ὅτι οἱονεὶ πύργοι τινὲς ἔμ- 
ψύχοι τῆς φάλαγγος προηγοῦνται; ἢ βουνοί τινες 

Ὰ - 

σάρχινοι, ἀνυπόστατον ἔχοντες τὴν δρμὴν, τῶν 
Ἑ Χ - 

ἐναντίων τὸν συνασπισμὸν διαχόπτουτιν ; Οἷς εἰ μὴ 
ἦν ἀναλογοῦντα τὰ κάτω, πρὸς οὐδένα ἂν χρό- 

ΝΥ -ῸὉ»Ὺ Ἁ) τιν » 

νον τὸ ζῶον διήρκεσε. Νῦν δὲ ἤδη τινὲς ἵστο- 
ω λ , "“ 

ων ροῦσι καὶ τριαχόσια ἔτη χαὶ πλείω τούτων βιοῦν 
τὲ 3) ἐς τ ἐν ἐφ ὃ Ἅ, τ Χ ᾿ ΟῚ Ὁν εξ. ἐεφᾶντα ιὰ τοῦτο συμπεπήῆγος χαι οὐ Β 

διηρθρωμένον τὰ χῶλα. Τὴν δὲ τροφὴν, ὥσπερ 
ἔφαμεν, ἣ προνομαία χαμόθεν ἐπὶ τὸ ὕψος δια- 
χομίζει, ὀφιώδης τις οὖσα χαὶ ὑγροτέρα τὴν 
φύσιν. Οὕτως ἀληθὴς ὃ λόγος, ὅτι οὐδὲν περιτ- 
τὸν οὐδὲ ἐλλεῖπον ἐν τοῖς χτισθεῖσι δυνατὸν εὖ - 
ρεθῆναι. Τοῦτο μέντοι τοσοῦτον ὃν τῷ μεγέθει 
ὑποχείριον ἡμῖν χατέστησεν ὃ Θεὸς (ὥστε χαὶ 
διδασχόμενον συνιέναι, χαὶ τυπτόμενον χαταδέ- 
χξσθαι), ἐναργῶς ἡμᾶς ἐχδιδάσχων, ὅτι πάντα 
ὑπέταξεν ἡμῖν, διὰ τὸ χατ᾽ εἰχόνα ἡμᾶς " πεποι- 
ἧσθαι τοῦ χτίσαντος. Οὐ μόνον δὲ ἐν τοῖς με-- 
γάλοις τῶν ζώων τὴν ἀνεξιχνίαστον σοφίαν ἔξε- 
στι χατιδεῖν, ἀλλὰ “αὶ ἐν τοῖς μικροτάτοις οὐδὲν 
ἔλαττον συναγεῖραι τὸ θαῦμα. Ὥσπερ γὰρ οὐ μᾶλ- 
λον θαυμάζω τὰς μεγάλας τῶν ὀρῶν χορυφὰς, αἵ 
τῷ πλησίον εἶναι τῶν νεφῶν τῇ συνεχεῖ περι- 
πνοίᾳ διασώζουσι τὸ χειμέριον, ἢ τὴν ἐν ταῖς 
φάραγξι χοιλότητα, οὐ μόνον τὸ δυσήνειμον τῶν 
ὑψηλῶν διαφεύγουσαν,, ἀλλὰ χαὶ ἀλεεινὸν ἀεὶ τὸν 
ἀέρα συνέχουσαν - οὕτως καὶ ἐν ταῖς τῶν ζώων 
χατασχευαῖς οὐ μᾶλλον ἄγαμαι τὸν ἐλέφαντα τοῦ 

ἱ Ἄδθρ. Ῥυΐπηαβ ἐπετέθη, Βδρ. 5βοχίιιβ προσετέθη. 
Κ᾿ ΒΟΡῚ Ρυΐπηιβ., «αϊηΐα8. εὐ οοΐαγιιβ ἐξαρχοῦντα. 

ἘΜΤΕ οἴαπὶ 81115 Νῖ55, ποτ ραιοὶς ἐξαρκούντων. 
ἃ ΠΙα, διὰ τοῦτο συμπεπηγὸς οἴο., τα τοάἀϊα παπέ ἃ 

ψοἰοΥΙ ᾿πεονργείθ, τ ἀϊοαθ ο]ορμαπέομι ᾿ οἶτοο ἰοξ ἀῃ- 
ὨΟΓΕΙΠῚ 5ΡΆΓ[10 γίνου, {πο ρεᾶεβ μαρϑαΐ ΘοΙηρδοῖοβ, 
66 ἄγ Οα1}15 111115 ἀἸπε]ποίοβ, 564 δὰ ποὴ δϑὲ υθυβογαχη 
ΒΆ51}11 βεπἰθηίϊα, Ηος αἰΐο πὶ ἀἸοῖέ, ἰηθ σοηβίαγο Ρε- 
(65 ΕἸ Θρ βαμΕ5 οομηρίησί,, οἱ ἀυίϊοι 5. ἀδϑεξαὶ » (πο 
ἸΘΡΒὰβ ἕαπιίο ἰοπη ρου 5 βραίίο νἱναῖ, Ῥαϊζαμαΐ δηΐμῃ ἔα- 
τασιιτὰ Εἰ556., αἰ απο χη ]15 ἀπΐτηα] ΠΟῚ Ροξιι55εξ. 
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οἶδ, ΟΠππ5 ϑε[ἀἰοῖτιπ!. ΕΘΗ ΪΠῚ 51 ἰαχὶ οἱ ἢθχι-- 

1165. ρβάβϑβ εἱ ἔαιϊββθῃξ βιΡΡΟβΙ "1; οὐΘΌγθ [δοίς 
[ὈἸβϑθηῦ ΡΠ ΟΙ]ΟΥ 1 6. 51118 5664 Π|0115 ΠΙΟΙΟΠΕ5 : 

ἀιδπάοχαιάθπι ἄτι ΠΠ6Χ15. σΟΠΙθιι5 σοπϑιογοῖ, 
ἀπ ΘΧΘαΡσογοῖ, [ ΌΠῸ ΡΟΠΑ ΘΙ ρᾶ 165 ΠΟΠ 6586 ηῖ. 
Ναιπο γΕΓῸ ῬΆΓνΤΙΒ ἴ8]1|5 511} 1 τιν ΟΙΘΡ μὰ ΠΕ15 ρ6-- 
αἱ : πϑάας ἰαπηθη ἃ οαν ἔπ 8}, ὨΘΉΠ6 δά σο- 

Πτι ΘΟΙΏΡΔΟτ5 ΡΟ τ1}15 οϑῖ. ΝᾺΠῚ ΔΡΕΙΟ] στη 1Π-- 

ΘΟηϑίδη ἃ ἃ6 Π]Ο 15. τητ] [πὶ ἃ ΠΪ Π)8}15 σΟΡΡιι-- 

Θὰ Π., ̓ ρ51 οἰ οι [ϑαπη ἃ6. ἐπι θα πίθπι, (ὉΥΓΘ 

ὨοαιαΖιαπη ΡΟ τ]556:. Τπῶ46 Πᾶϑιι5 116 84 ρϑάεβ 
ὈΒΠ116 «ἰΘΠ]55115., [δ ΠΟΟΘϑϑαυι5. ΝΌΠΠΘ ν] 465 

ἴῃ 6115, φιοα νϑῖτιξ δηϊμηαΐθθ ππϑοα πη ἔπ 65 
ΔΟΙΘ ΠῚ ΡΥ ορδπι9 απὶ φποα νοΐ συ ποὶ σα! ἄαπι 

60|165.,. ᾿πίο ] ΘΓ }}}} ἱπηρθῖιι ᾿μηρι1151, ἀθηϑαία Πο- 

β[Πππὶ ἀρτηΐϊπα ρουτπραμὶ9 ΟἸΙτι5. Πἰδὶ ρᾶνίο5 

1Π[δυ Π85. ΓΟΒΡΟΒθγθηΐ, ἰθηροΥῦ 6. {10 ρου βἰϑίθυθ 
ΔΠΙΠ1Δ] ΠΠπ|4| τηϊ πἰτηθ ροϑϑεῖ. ΝΠο διΐθηι γοίθυιιηξ 

ΠΟΠΠΆΠ1 ἐρθοθ 8. ΔΠΠ15 οἵ ΔΙΉΡ]15 ν]νε 6 616- 
ΡΒδηΐθπ : ΡΙΟρΡίογθα ρθάθ5 6715 σου δ. βηΐ, 
ΠΘῸ 1115 ἀρ 1ο1}}15 ἀϊντἀπιπΐι. (δοίθγιη , τ] αἰχ1-- 

ΤΠ115., ΡΙΌΒΟΒΟΙ5. 6 ἰθυγᾶ 810 51Πὶ Οἴου Δ] 16 η-- 

ἴπΠ} : δἃ ΠΕΠῚΡ6 56} ῬΘ 115 Πα]λαὶ 5ρθοῖθῃ), δίστιθ 

6Χ 88 παίιγα [Δ Ο1}1ι5 Πθοῦίαν. Αἀθὸ νοῦ 1|ἃ 
ΒΘ ηἴθη11ἃ οϑῖ, Π1Π1] χαοά δὲ γοάπιηάοί, δαὶ ἀ6- 

Ποῖαΐ, ἴπ γΈ τι5 ΟΡ ἐἰ5 ἸΠ ΘΗΪΓΊ ρο556. Αἰχαὶ ΠΠππιὰ 

ἴλη ἴ28. ΤΠ 1Π15. Δ ΠῚ Π14] ΠΟΡ]5 Πριι5. 580 61- 
αἰ : δάθο αἱ 51 ἀοοθδαῖίιν, ᾿Π|6]ΠΠσὰΐ ; 51 ροῦ- 

οαπαίαν,, ρεονίογαϊς. ΝΙΝ πὶ οἷαγο πῸ5 θάοοοί 

ἀιοά δά ογθαίου!β ΠΑΡ ΠΘ ΠῚ ΘΟΠΑ ΠῚ σϑιιπητι5, ΟὉ 

1Ιᾳ ποθ ἔπιῖ586. 5. ]θοῖα οπηπΐα. ΝῸΠ 50] || διι-- 

ἴθ πὰ ἢ ΠΊΔΡΉ 5 ΔΗΪΠΊΔΠΠ 115 ̓ Π ΡΟΡ δ σα ὈΙ]Θ 1 58-- 
ΡΙΘμ Δ} ν] άθρῈ δϑί,, 564 δἰ πὶ 1Π ΠΪΠΪ 115 Πἰ 110 

ΠΏ] ΠΟΓ ΤΩ] ΓΔ ΟΙ]ἃ ΘΟ]]ΠΘ ΘΙ 6 Πἰσθῖ. ΟἸθιηδ πη πῃ 

ΘΠΠῚ Π]ΔΘΉἃ ΠΠΟΠΕΪΠῚ ΘΔΟΙΠΪΠΔ., {π|88 ΟΡ πὰ- 

ΙΧ. 

Βίπιπι υἱοὶ πἰἑαίθηη ΡῈ} σοπίϊητιοβ Παίτ5 ΠῚ ΡΟ Πτιτὰ 

ἔῖστιθ ΘΟ βου Δ ΐ, ΠΟΙ ΠΊΪΓΟΥ ΓΔ Ρ15; {18 Π| γ 8 ]]Π111Πὴ 

οοποᾶνᾶ, 785. ΠΟ 5010 ὙΘηΪΟΙ ΠῚ 511} 1Π|111Π} 

ΒΟΥ] ΘΠ ἰθο]παηΐ, 5664 οἰ η ἰθρι άτιπι ΔΘΓΘΠῚ 

ΒΘΙΏ 6 ΥΓΘΕΠΘηΐ : 516 Θἐ]Δ ΠῚ [ἢ ΔΠΪΠΊΔΙΠπ1Π} ΠΟΠ511- 

βίαγθ δὲ δοῃϑβιβίθγο, Π]51] ρθ68 6115 ΛΈ ΪΟ0}}15 στ αἸββοηΐξ : 

5664] 5[α.1 πὶ 510 Ἰρβῖπ8 ροπάσογο συϊίασιπ. [ἃ 4ατοπα 

5ΘΉ515586 ΒΑΘ] Π ΔΥΙΓΓΟΥ : ποάπθ ἰάπηθη σοπίϊηιιο 

γ ]πὶ ΠᾶπῸ ΟΡ ΠΟΤῚ ΡΓῸ σογὰ ΒΆΡΕΥῚ. ῬΡΟΡῈ. οπΐπη 

5010 ΥΑΥ 55] πητιτὴ ῬΑΊΓΘΥΊ, ΟἿ Τ65 6] αβπηο αἹ 4Π]ΠἸσοη τοι 
ΘΧρθπ θα ποὸὴ νϑοαθαΐ, 68 {ι85 8ι1ἃ εἴαΐ υἱροβθαπέ 
ΟΡΙΠΙΟΠμΟ8. ΠΟῚ ΓΙῸ ἴῃ 15 ΠΡ ΓΝ ᾿ποδι 115 θαι ἔτι πῇ 

6856. 

ΡἜΡρ. Ῥυΐπιιβ ἡμᾶς ποιεῖσθαι. (01Ρ.. Ξαοιιπάτις διὰ τὸ 
χατ᾽ εἰχόνα γενέσθαι τοῦ χτίσαντος. 



492 5. ΒΑΒΙΙΠ ΘΕΒΑΒΚΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΈΆΘΗΙΕΡ. 

τα τῖοπθ, ΠΟ πη 615 ΔἀΠ)ΪῸΣ Εἰθρ μβαπίθπι ΟΡ πιὰ- Ὁ μεγέθους, ἢ τὸν μῦν, ὅτι φοδερός ἐστι τῷ ἐλέ- 
Βηϊτα ἀἸ 6 ΠῚ, “ΙΔ ΠΏ ΤΩΙΓΡΘΙΠῚ, (π| Τηθι πη ἀ115 εδὲ εφαντι" ἢ τὸ λεπτότατον τοῦ σχορπίου χέντρον, 
Εἰθρβαπίο : γε], «ιᾶπη ἔθη]: ΠΉ1Π} 5ΟΟΥΡΙΪ ἃοα- πῶς ἐχοίλανεν ὥσπερ αὐλὸν ὃ τεχνίτης, ὥστε δι᾽ 
Ἰθιιπὴ, «αοιηο 0. διιΠῈ ἈΡΕΪΘΧ ᾿ρ56 ἰδιη πὰπΠ| {1--ὀ αὐτοῦ τὸν ἰὸν τοῖς τρωθεῖσιν ἐνίεσθαι. Καὶ μηδεὶς 
Βίαπι οαναντ, πὶ ῬΘΡ {ΠΠπ|πῈ ΨΊ τι δια εἰσ ἴπγ- ἐγχαλείτω τούτου ἕνεχεν τῷ ποιητῇ, ὅτι ἰοῤόλα 
πηἰ τα αν. ΝΘ ἀυϊδαιαπι ἱποιδθὲ φοπάϊουθπι, ζῷα χαὶ φθαρτιχὰ καὶ πολέμια τῇ ζωὴ ἡμῶν ἐπεισ-- 

Επρριλ «υοά ΔΗΪΠΊΆ ΠΑ, γοπθμαξα. ΘΕΙΒΟΒΝΝΕΕ ἈΡΎΗΣΕ πΠ0- ἤγαγεν" ἢ οὕτω “ δ᾽ ἄν τις χαὶ παιδαγωγῷ 

ἥ ! βίγδο Ἀν θυβαητα ΡΥ πιχὶξ : ἃτπιξ ῬΑ γα Ποπη6 ρο5- ἐγχαλοίη εἰς τάξιν ἄγοντι τὴν εὐχολίαν τῆς νεό- 

ΠΗ δικά μβεάδ ἡ θὰ οἷ 415 Ὑἱ τα ρογᾶγο Ρερἀαροριιπι, 4] ΡᾺΘΡΟΥαΙπ τητος, χαὶ πληγαῖς καὶ μάστιξι τὸ ἀχόλαστον 

Πα Ἰονιταῖθπ) Ἱποοπϑίδδιηπ6 ἴῃ ογάϊποπη τϑαὶ-- σωφρονίζοντι. 

ϑογθῖ, Ζα 46 Ὀ]α 15 δὲ 5 6}}15 δουιιπὶ ᾿ἀ5Ο1ν 18 ΠῚ 
80 ῬΓΟίΘΡνυ ἴθ σαΒ  σαΓδί. ; 

6. ΕἸάδὶ δυσιιπηθηΐιιπι βιπξ Ὀδϑεϊδθ. ΠΟ ΥΊΪΠΟ Πίστεώς ἐστιν ἀπόδειξις τὰ θηρία. Πέποιθα 
φὰς 90. φΟηἘ 15} ϑιροτ' ἀϑρίθπι δὲ δας ίδοιπι ἀπιϑιιῖα- Ἑ, ἐπὶ Κύριον; ᾿Επὶ ἀσπίδα χαὶ βασιλίσχον ἐπιθή- Ὁ 
π΄ δὶς, 6ὲ δοποιίεοανὶς ἰδοπόπι οὲ ἀγασοπθπι. Αἴσθθ σῃ, χαὶ χαταπατήσεις λέοντα χαὶ δράχοντα. Καὶ 
ἰοῦ ϑ ΡΘΡ Πά6πὶ ροϊεβεαΐθιη πὰ 065 ἀτα ] Δ Πα σα ρ ει 56- ἔχεις τὴν διὰ πίστεως ὦ ἐξουσίαν πατεῖν ἐπάνω 
ποι 50} }- ῬΕΠίθ5 ἃ0 50ΟΡΡΙΟ5. Αἢ ΠΟΙ νἱάθϑ νἱρθγαπι Ῥδι- ὄφεων χαὶ σχορπίων. Ἢ οὐχ δρᾷς ὅτι φρυ- 

Ἑχῖαςς Ιο ϑβανπιθηΐα ΘΟ Πσθπ τὶ Δα ΠεοΡθηἕθτα, πα] τη {1τ|6 γανιζομένῳ τῷ Παύλῳ ἐνάψας ὃ ἔχις οὐδεμίαν 

“12... 28..3. οἱ ἀδευἸπηθη ἔτι πὶ ἸΠ ΓΘ ΡΟ πθ πὰ, «πιοά 1116 βαποξιιϑ προσετρίψατο βλάθην, διὰ τὸ πλήρη “ πίστεως 
τοῦ ἱπυθηξιιβ Ἔϑὲ Π46 ρ]επιβ9 τοί 5ἱ Π4ς σᾶγεθ, Ππὺῆ΄ εὑρεθῆναι τὸν ἅγιον; Εἰ δὲ ἄπιστος εἶ, φοδοῦ μὴ 

“ἐῶΥ κα Ίσ ιρί ΔΈΟΙ. ΤηΔ ΟΝ ΠΙηΘα5. ὈΟϑ Δ ΠῚ, (18 Π} ἔτι ΠῈΔ ̓ρϑὶτι5 ᾿πορα-- μᾶλλον τὸ θηρίον ἢ τὴν σεαυτοῦ ἀπιστίαν, δι’ 
Ἀν ῥέηξΤο ἀα]τταΐθη , {πιὰ ἴθ ᾿ρϑιιΠ) ΟΠ Πὶ ΘΟΡΡρΠΟπὶ οΡπὸ- ἧς πάσῃ. φθορᾷ σεαυτὸν εὐάλωτον χατεσχεύασας. 
ΐ . ΧΙΠῚ οἰ θοῖβι!. ΑἸ αὶ Ἰατη πάπα ἁνουῖο ἃ 6. Ἄλλὰ γὰρ αἰσθάνομαι ζ πάλαι τὰ περὶ τῆς τοῦ 

ΘΧΡΟϑ[α]Α}Ὶ ΘΟ ΠΟΓΑΓΟΠ5. ΠΟΤ Π15 ΘΧ Ια ΠΑ ΓΙ ΟΠ ΘΠ, ἀνθρώπου γενέσεως ἀπαιτούμενος, χαὶ μονονουχὶ 
οἴ ΤὩ1ΠῚ νἱάθον ἴα πίμπη ΠΟΠ ΔἸ Γ6 Δι ΟΓΘ5 ἢ ἀχρούειν δοχῷ μοι τῶν ἀκροατῶν ἐν ταῖς χαρδίαις 

ΘΟΡΙθιι5 οἰ μηδ 65 : ΝΟβεγὰ {α] 46 πὶ {τ8}1ἃ οχ σὰ χαταβοώντων, ὅτι τὰ μὲν ἡμέτερα ὁποῖά τινά 
ΠαϊπΡὰ 51:1 ΘΟΟΘΠμ}), ΠΟ5 ὙΕΡῸ ἴΡ505 ἸΒΠΟΡΆΠΊΙ5. 471 ἔστι τὴν φύσιν διδασχόμεθα, ἡμᾶς δὲ αὐτοὺς 

Νϑοθββ8 δϑὲ 1᾿σίταν, οσπποΐδξ!οπθ ΟΠΠὶ {πῶ ἀδι1Π6-- ἃ ἀγνοοῦμεν. ᾿Ανάγχη οὖν εἰπεῖν » τὸν χατέχοντα 

Βαμα, ΤΘριΪϑα, ἀθ 15 ἀἰββογοῦθ. ἘΠ γε Ὸ 86 ἡμᾶς ὄκνον παρωσαμένους. Τῷ ὄντι γὰρ ἔοικε 

᾿ρϑῖιΠ σΟσ ΠΟΒΟΘΓΘ., ὙἹ ΘΠ} 6556 [65 ΟΠ ΠΙ ΠΏ αἰ{- 
θεοὶ σεὲ ἐσ Κρ ΠΟΙ] πιὰ. ΝΟῸΠ Θηΐπι 5ο πὶ Οοι]5 Θχἐνπϑθοα ργοὸ- 

πος σίξ 5ΡΙοΙθη5, δά 56 πηεῖ ΘΟΠΒΡΙΟΙΘΠ πὶ νἱδὰι ΠΟ αἰ|-ὀ ευτὸν οὗ χέχρηται τῷ δρᾶν, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς 
ἴὰν : 564 οἱ 1Ρ0Ρ58ἃ ΤΘη5 Ποϑβίγὰ., δοιῖθ ρεοσαΐπηλ ἡμῶν ὃ νοῦς, ὀξέως τὸ ἀλλότριον ἁμάρτημα χα" 
ΔΙΙΘΠῸ ΠῚ ἸΠ 6 Π5, ἃ ΡΓΟρΥὰ ἃσποβοθπαάδ ἀο]ϊοΐα 

ἰαγάα εϑιί. Τάοϊνοο ε πὰπο οὐδῖο ποϑίγα, ἰϊοθὲ 

ΔΠΘηὰ ἀΠΠἸΙσθητου ἐγ ηβθσθῦῖξ, δά θὰ {πῶ 84 ΠῸ5 
ΡῬεγτηθπῖ, ᾿πν δι σαηα, 565 Π|5 δϑῖ, δ ἱρά ταΐθ 
Ῥίεπα : 4ιλπη πιᾶπ| ΠΟΙ ᾿Ισοῖ ΠΊΔΘῚ5 6Χχ 656 |0 οἵ 

ἴογγᾶὰ, {ΠΤ 6Χ Ποϑίγα ΡΓΟΡΥΙὰ σΟΠϑΠ ΠΟ Π6 Π τὴ 

γ ΘΟΘΠΟΌΒΟΘΓΡΘ, Εἱ σου ἴθ, 71] 56 1056 ΡυΠπ θηΐου βογῖι- 

Ῥεαὶ. ι38. ταῖτι5 [θυ 1, ὉΠ αἱξ ργορεΐα : 27 ταις Γαοία δεῖ 

δοϊοτίϊα ἰα δα πιὸ : ᾿ΟΟ δϑῖ, ΠῸ] Π16 1056 ΠΟΥΪ; 

ΡΥ β[Δ 551 Π1Ὰ ΠῚ ἴπι8 π 5 Ρ᾽ ΘΠ ΙΔ πὴ 10,58 4Ἰ4Ἰοϊ. Εὲ 
ἡϊαῖξ 1]1)6ιι5 : Εκοϊαπιιις ἰιοταίτιοηι. ΤΠ], {π|ὲ650, 

Ταάεοιια 6ϑὲ, 41 1ἢ ΘΕ ΡΘΡΙΟΥΙΡιι5., ἀπιπὶ {Προ ]ο-- 
βὶδ Ἰαπηθη νοὶ ρ6Ρ ΓΘ πϑϑίβγαβ 4 ιἀϑάδτῃ ΠΠπιοθϑοθ- τ ἐ ᾿ ; 
το, ἂς βθοιπάα σαϊάεπι ρουϑοπᾶ τηγϑῆῖοα ἀθπιοθ-ὀ ρίδων τινῶν, τοῦ τῆς θεολογίας φωτὸς διαλάμ- 

πάντων εἶναι χαλεπώτατον ἑαυτὰν ἐπιγνῶναι- 
ἥ᾿. 

Οὐ γὰρ μόνον ἃ ὀφθαλμὸς τὰ ἔξω βλέπων ἐφ᾽ 

ταὐλέπων, βραδύς ἐστι πρὸς τὴν τῶν οἰχείων 
ἐλαττωμάτων ἐπίγνωσιν. Διὰ τοῦτο χὰἀὶ νῦν ὃ 

λόγος, ὀξέως ἐπελθὼν τὰ ἀλλότρια, νωθρός ἐστι 

χαὶ ὄχνου πλήρης πρὸς τὴν τῶν οἰχείων ἐξέτασιν " 

χαίτοι οὐ μᾶλλον ἐξ οὐρανοῦ χαὶ γῆς πὸν Θεὸν 

ἔστιν ἐπιγνῶναι, ἢ χαὶ ἐκ τῆς οἰχείας ἡμῶν χα- 

τασχευῆς, τόν ΎΕ συνετῶς ἑαυτὸν ἐξετάσαντα" 

ὥς φησιν ὃ προφήτης" ᾿Εθαυμαστώθη ἥ γνῶσίς 

σου ἐξ ἐμοῦ" τουτέστιν, ἐμαυτὸν χαταμαθὼν, τὸ 

ὑπερθάλλον τῆς ἐν σοὶ σοφίας ἐξεδιδάχθην. Καὶ 

εἶπεν ὃ Θεὸς, ποιήσωμεν ἄνθρωπον. Ποῦ μοι ὃ 
᾿Ξ - [ὦ }} 

Ἰουδαῖος, ὃς, ἐν τοῖς χατόπιν, ὥσπερ διὰ θυ-- 

- “ιν Ψ 
“Τα φυΐϊπχας Νί55, ἘΔ σοτο οὕτω γ᾽ ἄν. εἶναι. 

“ὦ » , “- ΕΞ ΄ 

ἀ Πρςσ. ϑεχίιϑβ ἐξουσίαν περιπατεῖν. ΝοΣ 61 ἣ οὐχ Γ(ΟἹΡ. βοοιπάᾳβ αἰσθάνομαι πάλιν τά. 

ἑρᾶς. Πεεβὲ ἢ ἴθ ἀποθα Ν55. α Ττες Νίϑβ. ορεϊπις ποθ οὖ γὰρ μόνος. ἘΔ οαπε 

“ Οσαϊοε5 ααϊπις πίστεως εὑρεθῆναι, ἘΠῚ πίστεως 4115 φυϊθυβάατη Μ55, μιῦνον, 



ΙΝ ΗΕΧΑΕΜΕΒΟΝ ΗΟΝΜΠ.. ΙΧ. 428 

» ποῦ ὑποδει- πόντος, χαὶ δευτέρου προσώπου 

χνυμένου μὲν μυστιχῶς, οὔπω δὲ ἐναργῶς ἐχ- 
φανέντος, πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἀπεμάχετο, αὐὖ- 

τὸν ἑαυτῷ λέγων τὸν Θεὸν διαλέγεσθαι; Αὐτὸς 
» , 7 

γὰρ εἰπε, φησὶ, χαὶ αὐτὸς ἐποίησε. Γενηθήτω 

φῶς, χαὶ ἐγένετο φῶς. Ἢν μὲν οὖν καὶ τότε 

πρόχειρος ἐν τοῖς παρ᾽ αὐτῶν λεγομένοις ἣ ἄτο- 
, Ψ"7| ᾿ Α ΄, Ψ Ε 

πία. Τίς γὰρ χαλχεὺς, ἢ τέχτων, ἢ σχυτοτόμος, 

ἐπὶ τῶν ὀργάνων τῆς τέχνης μόνος “ χαθήμενος, 

οὐδενὸς αὐτῷ συνεργοῦντος, λέγει αὐτὸς ἑαυτῷ, 

ποιήσωμεν τὴν μάχαιραν, ἢ συμπήξωμεν τὸ ἄρο- 
, “᾿ 
τρον, ἢ ἀπεργασώμεθα τὸ ὑπόδημα: ἀλλ᾽ οὐχὶ 

σιωπῇ τὴν ἐπιδάλλουσαν ἐνέργειαν ἐχτελεῖ; Φλυα- 

ρία γὰρ τῷ ὄντι δεινὴ, ἄρχοντά τινα ἑαυτοῦ χαὶ 
ἐπιστάτην καθῆσθαι, δεσποτικῶς ἑαυτοῦ καὶ σφο- 

“Ὁ ᾿ 

δρῶς χατασπεύδοντα. Ἀλλ᾽ ὅμως οἵ αὐτὸν τὸν 
-- , , 

Κύριον συχοφαντῆσαι μὴ κατοχνήσαντες,; τί οὐχ 
- ᾿ ἂν εἴποιεν γεγυμνασμένην πρὸς τὸ ψεῦδος τὴν 

γλῶσσαν ἔχοντες; Ἣ μέντοι παροῦσα φωνὴ παν- 

τελῶς αὐτῶν ἀποφράσσε: τὸ στόμα. Καὶ εἰπεν ὃ 
“, ᾿Ὶ ο 

Θεὸς, ποιήσωμεν ἄνθρωπον. Μὴ καὶ νῦν, εἰπέ 

μοι, μεμονωμένον ἐστὶ τὸ πρόσωπον; Οὐ γὰρ γέ- 
᾿ » 

γρᾶπται, γενηθήτω ἄνθρωπος, ἀλλὰ, Ποιήσωμεν 
αὐ σ “ δο , ,ὔ 

ἄνθρωπον. “ως οὔπω ὃ διδασχόμενος παρεφαί-- 

νετο; ἐν βάθει ἃ ἐχεχάλυπτο τῆς θεολογίας τὸ 

χήρυγμα" ὅτε λοιπὸν ἀνθρώπου γένεσις προσδο- 
χᾶται, παραγνυμοῦται ἣ πίστις, χαὶ τρανότερον 

παραδηλοῦται τῆς ἀληθείας τὸ δόγμα. Ποιήσωμεν 
ἄνθ ν. Ἀχού ᾿- τομάε. δ ῶ 5 ρωπον. ᾿Αχούεις, ὦ χριστομόάχε, ὅτι τῷ “ χοι- 

νωνῷ τῆς δημιουργίας προσδιαλέγεται, δι’ οὗ καὶ 

τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν, ὃς φέρει τὰ σύμπαντα τῷ 

ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἡἣσυχῇ 
[ Χ ,’ ῸὩὭὩ. 32 , - “ ἘΠ 

παραδέχεται τὸν λόγον τῆς εὐσεείας ὥσπερ δὲ 

τῶν θηρίων τὰ μισανθρωπότατα, ἐπειδὰν τοῖς 
ΕΜ, 3 ) τ Ξ ζο' - ΄ ζώγροις ἐναποχ λεισθῇ , περιδρύχεται τοῖς χυλίν-- 

κ ͵ ἊΨ ὅροις, τὸ μὲν πικρὸν χαὶ ἀνήμερον τῆς φύσεως 
ἐνδειχνύμενα, ἐχπληρῶδαι δὲ τὴν μανίαν οὐχ ἔχον- 

͵ - τα" ὁ οὕτω καὶ τὸ ἐχθρὸν τῆς ἀληθείας γένος οἵ 
2 - “ 

Ιουδαῖοι στενογωρούμενοι, πολλὰ, φασὶν, ἐστὶ τὰ 
, 

-- ο - πρόσωπα πρὸς οὺς ὃ λόγος γέγονε τοῦ Θεοῦ. Τοῖς 
ἀγγέλοις γὰρ λέγει τοῖς παρεστῷ ὑτῷ. Ποιή γγέλοις γὰρ λέγ ς παρεστῶσιν αὐτῷ, Ποιή- 

» Ἐδτῖο Β8511. σαχα «αΐϊπαπς Νῖβ5. ργείεν ΒΟΑ͂Ι]. τοῦ 
ὑποδ' ξικνυμιένου. Τ)εε5ξ ἀγίϊοι 5 ἴῃ εἀϊέίοπα Ῥατίσ. 

« Οὐαΐπον Μ55, μιόνος καθεζόμενος. ἘΔ οὐτὰ ἄυο- 
Ριυ5 Μί55. χαθήμιενος, 

4 τὰ Μό5. βορίεπι, ἘΦ οὐτη 4115 αἰ παι Μς5. 
χεχάλυπτο τῆς θεογνωσίας τό. ΤΗροΙοσῖα ἀαΐθηι ρυφα]- 
οαυ]οποπ, ἀἸοῖξ ἀοοἐυπαπι Θὰ, {πὰ Ῥογβοηξα βαποίῖ5- 
51πη8 ΥΩ [15 ἀρογίς Ῥυϑ Ἰραπίαγ, 

“ 8ῖς ἈΘΡῚΙ Ῥεΐπιιιβ, ἰογεϊιις δὲ σαϊπέιις οιπὶ (Ο]Ρ. 

ΠΞ 

5  ΑΡ ἴα", παοάπιπι ἔδιηθη οἶαρα εἰ σονθῖ, ραρηᾶ- 
Ραὶ δάνθϑβιιβ νυϊαΐθγη, δἴσιιθ ἰρβαπι Ῥδαπ δά 
56  ρϑῖιπ)η ἰοαα! Α[Πἰγρ πιὰ θα" Τρ56. θηΐπὶ, ἰηααϊῖ, 
αἰχις, οἵ ἰρ56 ἔδβοϊε. δας ἱμια, εἰ {αοία ἐεὲ ἰπια. 

Ἐγδε ᾿σὶταν δ τππο ἴῃ Ἰρβουττὴ γουθ5 ΟΡ να πηδηΐ-- 
[ϑϑίαψιιθ ἱπϑρέϊα. Οὐΐβ θηΐτη ΟΥ [ΘΥΓΆΥ 15, δὰϊ 

ΠΙΘΠΑΡΙΠΙ5., δι {115 ΘΟ , 5011|5 ᾿που ἃΡ Ε5 ᾿πϑίσὰ- 

πιθηΐα βθάθηβ, δα Ἰ]πιναηΐθ ᾿ρϑαπὶ ΠΕΠΉΠ6, ἀἰϊοαΐ 
058 5101 : Ἐδοϊδηητιβ σ]δ  ἴτπιπὶ, ἀπ ΔΡΑ ΓΤ οΟΙη- 

ΡΙΠΘΆΠ.1Π5, 811 σοΟηΠοϊατητι5. σαΙ σθατη ΠῚ : ἃΠ 

ΠΟ ΡΟίΠ5 «ποα 5101 σοην θη Ορτιβ οἴιη} 5116 η-- 
το ἀΡβοΙν "Ὁ δαπὶ βηὶπὴ ργοίθοϊο πτιρδθ Ἰ 59.658, 

51 {1115 βϑθαΐ, ᾿τρϑρεΐηιιθ, δὲ ρυεθϑὶξ 510], δίχιιθ 

ἀΟΠΉΪΠΙ ΤΟΤΕ ΕΠ ΕΠΊ ΘΠ οι 56 'ρ56 ἀγρϑαΐ. Ὑ  υτιπη- 

ἴδιηθπ. πὶ ρθη ΠΟΙΆ Πτιη ΘΔ] ΠΤ] ΠΙΑΡῚ γογ 

ΠΟΗ 8ιηΐ, σαϊά ἀἴσθρο Ποη ροϑββιηΐ, Πηστιᾶτη Πᾶ- 

θδηίεβ δά τηθδπάδοίτιιπη δχθγοϊαϊδηιῦ ΑΥ Ῥγβθη5 

ΥΟΧ ΟἸΏΠΙΠΟ 05 ᾿Ρβ0}1Ππὶ ΟρρΙ αι. Ετ αἰχὶξ 1} εις, 

αοίαπιις ποπιΐποηι. ΠΟ 1841}, ἀἴσ τη1Π], πιιη-- 

414 ππηϊοᾶ δϑὲ Ρθύβ0Πὰ ὃ ΝΟ θη ΒΟ ἸρΡίΠ ΠῚ εϑὲ : 

ΕἸἰαΐ Ποιηο, 564, ζΖ' αοϊαπεῖιίς ἰιοηιίτιθηι. Οὐ ιη πὶ 

Ποηάτιηι ΔρΡράνεΡραὶ αι ἀοοογθῖιν, ἴῃ ργοίππάο 

Οὐσία ογὰΐ ἐΠθο]οσῖο ρυϑἸοαο : ΟΠ διιΐθμα 

ΒΟΠΉΙ 15 Οχϑρθοίδειν" σθηθγαῖο, ἀεηπάδειν ἢ 65, 

ἰδ 5 τι6 σου θ αἴ νου δ ]5 ἀορτηδ. Εἰ αοϊαηιιις 

Ποπιΐποιπ. Ατιά 15, ο ΟΠ ΥΙσΕ Ορρυασπαῖογ, ἰρϑιιπ δά 

ΟἰΟΙ βοοίαχμῃ Ἰοαπ], 6γ' ιίόπι ξδοῖέ δὲ βιθειῖα; ποῦν. τ. ἃ 

φιιὶ ρογίαξ οπιτιῖα ὑθγῦο υἱγ ἐς σι. δε ΠΟ 

ἴδοῖτ6 γϑυθα Θχοῖρὶὶ Ρἰθίδεϊβ : ἂὲ φαδιηδάμηο ἀπ τὴ 
᾿αβϊεβ {πιὸ ΠΟΙ ϑιπηΐ ᾿ΠΙΘ 5.551 Π86., ΟἸΠΠῚ ἴῃ 

αν 615 1Πο] πα ππη Ἐπ", οἰ ΓΟσ τη βθρὶτηεηΐα Ροπάθηξ, 

δἴψιθ ἀΠΊΑΥ ΓΠ ἸΠ 6 ΠῚ 4] 46} ἃ6 [θυ αΐθ πὶ παίιι- 

Γῶ οβίθητιηΐ, Π60 Δ ΠΊΘΠ {ΠΡΟΓΘΙῚ 51Π1ΠῚ ροϑϑιηΐ 

ΘΧΡΙΘΓ : τὰ δὲ σθὴϑ ψϑυὶ δ 5 ΤΠ Πησα, Πάρι δά 

ΔΗΘΊΙΘΠἃ5 ΓΘάδΟΙ, ΤΠ] 185. ἃἰτππὲ 6556 ΡΘΥΒΟΠ85, 

Δ (τιὰ5 Ῥεὶ 56ῦη0 ἀϊγθοῖι5 δὶ. “]οῖξ ΘΠ] ΠῚ 

ω 

Δαἀϑἐδ 115 5101] ΔΉ 6} 15 : Ζαοϊαπιιις Ποηιίποηι. ἘΤΓαρὶα Τα- 
ἀςεογιιπὶ γθ- 

Ταάαϊοιιπλ ΘΟΙΠΠΊΘῊ ἔπ1ΠῈ 6ϑΐ, δἴσιθ ᾿θν ἐδε5. Ἰη 6 δέιρμτας, 

ΡΓοΐδοξδο ΤΠ ΘΗ [ΠῚ : τιΐ ΠΘ. ΤΠΠῚ1ΠῚ 5πιβοϊρίαηξ, ἴπ- 

ΠυΠΏΘΙῸ5. ἱπάποιηπί. Εῤ ΕἸΠΠΠτὰ ΓΘΡΥΟΡδηΐοβ, [-- 

Π11115 αἀἸση!αΐθπι ΔΕ ΓΙ τι ξ ΘΟΠ51111, οἱ σΟΠ56- 

βθοιπᾶο, ἘΜ οατα πὸ δὲ Δ] το 5, τῷ χοινῷ, [ἡ- 

γα Ἀδρ. βοχέιβ 3015 λόγον τῆς ἀληθείας. ὥσπερ. 
 Ἄεσ. ΡῬυίπηιιβ ζώγροις ἐναποσχιασθῇ περιδρύχεται, « 

Ἑδηο Βα511, οἴιπὶ 5ὲχ Ν585, περιθρύχεται. ἙΔΙο Ῥατίβ, 
περιθρυχᾶται. 

᾿ μ 

. " ᾿ - - - 

8 ερ. Ῥγίπηῖιβ οὕτω χαὶ τὸ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας 

Ἰουδαίων γένος, στενοχωρούμιενοι. Ἀδ5. ξογίϊα5 οὕτω χαὶ 

τὸ ἐχθρὸν τῆς ἀληθείας Ἰουδαίων γένος, στενοχωρεύμιενοι, 
ἘΦΠῚ οὐὰπὶ ἔσιθιις Δἴ55, αἰ τπ σοηῃοχέτι, 

ναι μα “ὡὡσϑδοινων.ῳ.ῳ(ὐάσεσσι,,, «6 ὅ1ὲ 
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121 5. ΒΑΒΙΙΙΙ ΟΕΒΑΚΕΚ 

νῸ5 ΠΟϑίγῸ5. οἰποίιπξ οὐ ΘΑ ΠΟ ΠἾ5. Ποβίγαο ΟΠ ΠΟ5. 

Ἠοιηο ρθυ δοϊιϑ δ Δπρϑ]ονιι πη Θνθἢἑτι αἀἰσηϊία- 

ἴθ). Οτι8]6 διιῖθ πη ΟΡ Ι ΠΟ πα Ρ Δ] 6556 ροΐοϑί οοη-- 
Ἅἰτου! "Ὁ Οοπβί ἀθγα δυιῖθπι οἵ {πιὸ βοααπηταν: 44 ἃ 
ἱπιασίπιθηι τιοσίγαπι. Οὐϊάὰ ἀϊοὶβ δα πος 9 Νι οἱ 
Πεὶ δὲ δηρϑίουιπι τ1ηἃ δϑὲ ἱπηᾶσο» ΕἾΠῚ ααϊάθιη 
οἱ ῬδιΡῚ5 ΘΠ 461 6556 [ὉΓΤΠΔ ΠῚ ΟἸΏΠΪΠΟ ΠΘΟΘ556 

εϑῖ; [οὐ πηὰ νυ] δ]]οθῖ, αὐτὶ Ποιιπὶ ἄθοοθὲ, ἱπιθ!]θοία, 

ΠΟΙ ἴπ σΟΥΡΟΙΡὰ ἤσιινα, 564 ἴῃ ἀϊνιηἰ τα 5 Ριο- 

Ρυ]θίαῖθ. Αὐὰϊ δὲ τὰ {π| οχ πον σοποί βίο 6 68, 
411 ΟΠ ἸβεἸα ΠἸ5 πὴ} ΠΟΙΉΪΠ6 δἴτι6 ϑ᾽ ΠΗ] ΔΈ] ΟΠ 6 5ἴα-- 

ΒΠ15 Πα αἰβηλιπι. Οὐ ἀϊοῖε : “24 ἱπιαρίνοπι πιο-- 
δἴγαπι" (Οὐ, 4118650., Δ] ΟΡ 4 πΠΔ ΤῈ δ ονῖα 5ρΡ|6η-- 
ἀΟΥἹ, δὲ βα ϑίαη Πρ 51π|5 σἂν ΔΟΙΘΓΡΙ, {πὶ 68. Π)6] 

ἴπν151}1}18. ᾿πηᾶσοῦ ΤΆ τι6. ἱπηαρὶπὶ 5125 νἰγθητ, 
488 ἀἰχὶξ : Ερο οἱ Ῥαΐθτ' τιγεῖίτυ διιηιτ : οἵ, 
Ομ πιὸ υἱαϊ!, υἱαϊ Ῥαίτγοια,; ᾿ππαὶς ἀϊοῖς : 2:4-- 
οἰαπιις. ποπιΐπθηι αἰ ἱπιασίτιθην ποσίσαπι. {0 ὶ 

5. ᾿Π850 {1π8, ΖΙΟΠΊΟ60 [πουὶξ ἐἸ5ϑ πη] ππᾶο ἢ ΕῈ 
7}6οἷξ 71)διι5 Πποηιίσιοπι. Νοπ, Ἐδοογιπῖ. γιαν 

ἢος Ιοθο βϑυβοπαγι Πγ] Εἰ] Π 6}. Ῥοϑβίς τᾶ} 

τι ΠῚ Ρ6Ι 11 νιν πιά δριιη}, Ρ6 Πᾶς ψ6ΓῸ 

ΘΥΓΟΓΡΘΙῚ ΘΘΠΠΠΠ ΠῚ ΘΧΟΪ τσ Ὁ, πο ΤϑουνΡΙ δά τιη]- 

ἴα θη}, τα δὲ ΕἼ] τὴ οὐ Ῥαῖγο 1Π|6}}ΠΠ|σὰ5, Θὲ ρου ὶν 

Οὐπ]τιπὴ. Π] ΠΕ τὰ 115 ἀθουιιπη οἔιισῖα5. {π ἱπιαρί-- 

πι6 1) εὶ 7εοὐε ἴρδιιηι. Ῥλαγϑ115 ῬΘυβΟ ἃ ΠῚ 6715 {αἱ 

ΒΘΟΙΠ 5111] ΟΡΘΓα ἃ τι", ἱπίγοάιχις. ΝΌΠ ΘΠΪΠῚ 

ΑἸΧῚΕ : Τη ἱπηᾶρῖπο 511 ἰρϑίτϑ ; 584, 7γ 7) εἰ ἱπιαρί- 
τ16. ΤῊ 410 ἁτιΐθ μη ργρίογας Π δὶ πη οί π θη) ΠΟΠΊΟ, 
ΘΓ 41|Ὸ Ρᾶοίο 51 1}}}Π1{π|4 115 6115 δι ρᾶγΠοθρϑ, ἴπ 

ΒΘ ΘΠ 115, 60 ἀδηΐθ, ΘΧροπϑιηῖι5. Νππο δτῖι- 

ἴ6η} 14 5ο᾽τιπὶ ἀϊοαῖι, 51 πὰ δϑὲ πᾶσο, ππὲθ 

ἘΠῚ ἴῃ τηθηΐθπι ὑϑηϊὲ ἱπιρ᾽οἴατθηι ἴᾷπι ᾿πίο]ΘΡΔΠ-- 

ἀλη) ρῬγοἤίθυὶ, αὐ ΕἸ] απ Ῥαΐνὶ ἀἸβϑι πη] θὰ α1-- 

οα5Ὁ Ο Ἰπϑναίαμη ΔΠΙΠλτπὶ ! {πΔ ΠΟ θη 51- 
ΤΩΙ Δ] ΠΘ ΠῚ ΘΑΠῚ ; Οἰι}115 ἔδοῖιι5. 65 ραν σορβ, μ6- 

ὨΘΗ͂ΟΙ διιοῖου! ΠΟ ΓΘρΡΕ Πα Ϊ5, οἴ θὰ {16 ἄοπο οοη- 
οαϑϑὰ ϑιηΐ, ΠῚ ᾿ρϑὶ “υ]ἀθὴ. ῬΓΟΡΥΪα ΤΠΔΠΟΙΘ 
Ρυΐαβ, 564 ΠῚ 51Π15 πᾶ θθ γα ΕἸ πη οἴιπ σϑηΪ-- 

[ΟΥΘ. ἃοοθρίδπι ἃ πδίμγα 511}1}}Π{π4|1Π6Π}. Ὑ ΘΓΙΙΠῚ 

ΠΟΒ]5 5116 η{π|πῈ ἱπά οἷ ἴθιηριιθ Δάν οθρογάβοθηβ, 

ΖαῖρρΡῈ φαοά Ἰαπηάἀπ πη 5016 ΠῚ ἃ οοοϊ ἀθπίθπι 

Β (Ο]Ρ. βεοιπάιτι ἵνα γὰρ τόν. Βοή], ἵνα τὸν ἕνα μὴ 

δέξωνται. Θ:αῖπη Ἰἄδιη Ν5. μυρίους ἐπεισάγουσιν. 5..Ὁ- 

᾿πἄς 4παίμπον Νί55, τὸ τῆς συμουλῆς. ἘΔῚΠ οὔτ ἀπὸ 

α΄ ΔἸίΈτο Ν5, τὸ τῆς συμθουλίας. 

8. ΝίΞ5 Ρ] τ 4τι6 οπηπο5 χαὶ τά, ἘΠῚ χαὶ τό, 

Ῥ χατατομῆς. ὅοχ εδὲ Ῥαὰ] ΡΕΠΡΡ. 83, 2, βλέπετε 

χατατομιήν, (νεῖ οοποϊπίογιθτι. 81. αυιΐοπι ΑΡοβίοϊ]ιις 
νοσαβαῖ Φαήἥεος ΡοΥ σοπ ΘΠ {τ1ΠῈ, ΘΟΕ {116 ΘΟΠΟΙ510- 

ΠΟΙ ἴπ ΘΆΥΠΟ ΡοϑΙ[ἂπ| ἴοΐα ἢ ποδί ΟἸ ΤΟΙ πη οἰϑιομὶ 

ΟΑΡΡΑΏΟΘΟ. ΛΕΒΟΘΟΗ͂ΙΕΡ. 

σωμεν ἄνθρωπον. ᾿Ιουδαϊχὸν τὸ πλάσμα, τῆς ἐχεῖ- 
Α θεν εὐχολίας τὸ μυθολόγημα: ἵνα " τὸν ἕνα μὴ 

᾿Ὶ ἡ Ὁ} 

᾿ ἡκρνῤ ρον ιν βυρίους, εἰσάγουσι. Καὶ τὸν Υἱὸν 

ἀθετοῦντες, οἰκέταις τὸ τῆς συμόουλίας ἀξίωμα 

περιάπτουσι" χαὶ τοὺς δμοδούλους ἡμῶν χυρίους 

ποιοῦσι τῆς ἡμετέρας δημιουργίας. Τελειούμενος 

ἄνθρωπος πρὸς τὴν τῶν ἀγγέλων ἀξίαν ἁ ἀνάγεται. 

Ποῖον δὲ δημιούργημα ἴσον δύναται εἶναι τῷ χτί- 

σαντι; Σχόπει δὲ ἃ χαὶ τὰ ἐφεξῆς, Κατ᾽ εἰχόνα 

ἡμετέραν. Τί λέγεις πρὸς τοῦτο; Μὴ καὶ εἰχὼν 

μἱα Θεοῦ χαὶ ἀγγέλῷν; γιοῦ μὲν γὰρ χαὶ Πα- 

τρὸς πᾶσα ἀνάγχη τὴν αὐτὴν εἶναι μορφήν" θεο- 

πρεπῶς δηλονότι τῆς μορφῆς νοουμένης, οὐχ ἐν 

σχήματι σωματιχῷ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἰδιώματι τῆς θεό- 

» χατατο- τητος. Ἄχουε χαὶ σὺ ὃ ἐχ τῆς νέας 

μῆς, ὃ τὸν ᾿Ιουδαϊσμὸν πρεσόδεύων ἐν Χριστιανι- 

ϑ το προσποιήσει. 'Γίνι λέγει, Κατ’ εἰκόνα ἥμε- 

ἔραν; Τίνι ἄλλῳ γε, ἢ τῷ ἀπαυγάσματι τῆς 

ξης, καὶ χαραχτῆρι τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, ὅς 
ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου ; Γῇ ἰδία τοίνυν 

εἰκόνι τῇ ζώση, “ τῇ εἰπούση, ᾿Εγὼ χαὶ ὃ Πα- 

τὴρ ἕν ἐσμεν, χαὶ, Ὃ ἑωραχὼς ἐμὲ, ἑώραχε τὸν 

Ὑπτ μτ ταύτ Ἀν αν Ποιήσωμεν ἘΥΡΡΑΡ ον χατ᾽ 

εἰχόνχ ἣι 'κετ ρᾶν . Ὅπου μία εἰχὼν, ποὺ τὸ ἀνό- 

᾿ ῳ τς ἂς μοιον; Καὶ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον. Οὐχὶ, 

ἐποίησαν. "ἔφυγεν ἐνταῦθα τὸν πληθυσμὸν τῶν 
, ᾿ - 

προσώπων. Δι’ ἐχείνων μὲν τὸν ᾿Ιουδαῖον παι- 

Ὁ δεύων ν, διὰ τούτων δὲ τὸν Ἑλληνισμὸν ἀποχλείων, 

ἀσφαλῶς ἀνέδραμεν ἐπὶ τὴν μονάδα, ἵνα χαὶ Υἱὸν 

νοὴς μετὰ Πατρὸς, καὶ τῆς πολυθεΐας ἐχφύγης 

τὸ ἐπιχίνδυνον. ᾿ν “ εἰχόνι Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν. 

Πάλιν τοῦ συνεργοῦ τὸ πρόσωπον παρεισήζγαγεν. 

Οὐ γὰρ εἶπεν, ἐν εἰκόνι ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽, Ἔν 

εἰχόνι Θεοῦ. Ἐν τίνι μὲν οὖν ἔχει τὸ χατ᾽ εἷ- 

χόνα Θεοῦ ὅ ἄνθρωπος, χαὶ πῶς μεταλαμόάνει 

τοῦ χαθ᾽ ὁμοίωσιν, ἐν τοῖς ἐφεξῆς, Θεοῦ δι- 

δόντος, εἰρήσεται. Νῦν δὲ τοσοῦτον λεγέσθω, ὅτι 

εἰ μία εἰκὼν, πόθεν σοι ἐπῆλθεν ἀφόρητα δυσσεεῖν, 

ἀνόμοιον λέγοντι τὸν Υἱὸν τῷ Πατρί; Ὦ τῆς ἀχα- 

ριστίας ! ἧς υετέλαδες ὁμοιότητος, ταύτης οὐ με- 

Ρίαπο βριν ἔπ }} ορροπεραΐ, 
ο Ἐ41Π εἰ (ο15]. ῥρυίπηιβ εἴ Βοσ, οοἴανιϑ ὑποστάσεως 

αὐτοῦ. Νεο 4118} Ἰεριίαν ἴῃ Ἐριβῖ, δα Ηδςρτ. 1, 8. 
Αἱ ἄδοβὲ αὐτοῦ ἴπ Ξεχ Νἴεβ, Οὐ βεψαπηΐαν σευθα, ὅς 
ἐστιν εἴο., τορθυϊαπέαν ἴῃ Ἐρίβι. αα (0]055. 1, 15. 

ω πρὶ Οοάϊοο5 ἔγοβ. ἘΔ ζώσῃ τε καὶ εἰπούσῃ, ἐγώ 

τε χαὶ ὁ. (ὐοπβοπ ἐθχἔτι5 βᾶ σου οππὶ Νῖ55. 

ὁ ἐν εἰχόνι Θεοῦ : πρὶ ΤΧΧ 5ιρηιβοδηΐξιβ κατ᾽ εἰκόνα 
Θεοῦ. 
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ταδίδως τῷ εὐεργέτη ; χαὶ σαυτῷ μὲν κύρια μένειν ἀθιηϊδονῖτ. ΗἸο Ἰρίταν δὲ πῸ5 (1015 οοπ ει, οΥὐὰ- 
τὰ ἐχ τῆς χάριτος ἰ παρασχεθέντα νομίζεις, τῷ δὲ ΠΟΠΘΙ οΟΠϑορίδμηι5. Ναπο ἀαϊἄθηη “αδπίμπι 

Υἱῷ τὴν ἐχ φύσεως ὁμοιότητα πρὸς τὸν γεννήσαντα [1410 γΘ5:Ὸ ΘΧΟϊ ΓΔ ΠΟ 5815 ἔπ1ξ, ΘΘΡΙΏΟΠΘΙῚ ἃἰ- 

ἔχειν οὐχ ἐπιτρέπεις ; ̓Αλλὰ σιωπὴν γὰρ ἡμῖν ἐπι- [ἰδ] πηιι5 : 564 ρΘΡ ΘΟ ΟΡ ΠῚ ΥΘΥ ΠῚ ῬΓΟΡΟΞΒΙ ἈΓΊΙΠῚ 

τάσσει λοιπὸν ἣ ἑσπέρα πάλαι πρὸς δυσμὰς τὸδ ἱπαιϑ! ΠΟ Π6ηὶ ἴῃ ΘΟῃ5Θ]ΙΙΘ ΠΕ] 115, ΚΡΙΡΙπι ϑᾶποίο 
ἥλιον παραπέμψασα. ᾿Ενταῦθα δὴ οὖν τὸν λόγον δἠ]ιναπίε, Δα 6] πλιι58. ΑἸ ὌΧϑυ! Δ [68 , 
χαὶ ἡμεῖς ὅ χατευνάσωμεν, ἀρχεσθέντες τοῖς εἰρη- ΔΠΙΔΠ5 ΟΠ Ἰ5{1 ΘΟΠΟΙΟ, δὲ ΟΠ. Π]5 ΟὈΒΟΠΠ 511Π} 0 [105] 
μένοις. Νῦν μὲν οὖν ὅσον διεγεῖραι ὑμῶν τὸν ζῆλον δ νὰνϊονιιην ΘΟΠΑΙ ΠἸΘηΤΟυ πὴ Ιο60, ΘΟΡΕΙΠ) {188 ΠΟῪΣ 
τοῦ λόγου παρηψάμεθα- τὴν δὲ τελειοτέραν περὶ ᾿ἀΑϊχίμητι5 τη πιοΥὰ ΠΟποϑία5. γθϑιΓ5. ἸηΘηϑ85. 1η-- 

τῶν προχειμένων ἐξέτασιν ἐν τοῖς ἑξῆς ἀποὸώ- οιγιῖίθ. (οηξιπάδίαν {{| (55: 1 πάτπθτὴ ᾿πατι-- 

σομεν, τῇ συνεργίᾳ τοῦ Πνεύματος. " Ἀπιτέ μοι ΒΕ οἷε : ριιάογα δἰποίαϊαν Τπιάδοι5 : σασθαι ρμῖπι5 4ο- 

χαίροντες, ἣ φιλόχριστος ἐχχλησία, ἀντὶ παντὸς σῃημαιθιι5 νου 15. : ]ου Πσθίαν Τ)ΟΥΏΪΠΙ15.,. Οτιὶ 

ὄψου πολυτελοῦς χαὶ τῶν ποικίλων χαρυχευμά- ρ]ογία εἰ ἱπηρθυ πὴ ἴῃ 588 οι1]ἃ ϑ0θο ΠΟΥ απ. ΑἸΊΘΠ. 
τῶν τῇ μνήμη τῶν εἰρημένων τὰς σεμνὰς ὑμῶν 

χαταχοσμοῦντες τραπέζας. Καταισχυνέσθω ὃ ἄνό- 

μοιος, ἐντρεπέσθω ὃ ᾿Ιουδαῖος, ἀγαλλέσθω ᾿ τοῖς 

δόγμασι τῆς ἀληθείας ὃ εὐσεδὴς, δοξαζέσθω ὃ Κύ- 

ριος; ᾧ ἣ δόξα καὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. μήν. 

ΓΆΘρ. φαϊπίι5. σοὶ παρασχεθέντα. ϑυθιηο 6111 τῷ " ἘΔ ἄπιτε γοῦν. Το γοῦν 1ῃ πιοϑίγῖβ βὸχ Νῖβ5. οἵ 

δὲ χυρίῳ τήν. ΑἹ βὸχ Μίβ5. τῷ δὲ υἱῷ τήν. Γηρα Βερ. ἴῃ Βο4]. Ἐτ φυϊάοπι ΡῬαγίίουα γοῦν 60 πιὰ ρ15 διιβροοία 

Ρυΐπηιιβ εἰς δυσμάς. γιάογι Δερεῖΐ, «υοά ΒΆ51110 ποααδαπᾶτῃ [γα] 1715 511. 

8 εσ. φαϊηίι5 χαταπαυσώμεθα. Ἄδα. ἰονί1ὰ5 χάτα- 1 (1. βοοιπάιπ δόγμασι τῆς ἐχχλησίας ὁ. διδαΐζη 

παύσωμιεν. ἘΦΙΕ οὐπὶ Αἰ αῖθιι5. Ν85.. τι ἴτὶ ἰοχίτι. 1ἄθπι Οοᾶοχ χράτος, ἡ τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς. 

ΜΟΝΊΙΤΟΜΝ. 

Β451}}1 ἰπ Ῥβαϊπιοβ Ογδιίοπεβ ροϑὲ Οριι5 56Χ ἀἰθυιπι βάθη 85 6558 ἡ] ον] Πη15. ὙἸβα πα εϑὲ Θ ΠῚ 89. 

ον ρυιγα τ ἃ ϑουρίανα ΠῸΠ ΒΘρΆγΆγ6. Οτοά 5] τιϊγᾶϑάτι8 ΟΥ̓Δ ΠΟΠ 65 εἴ ἴῃ ἨἩδχδδιηθιΌη οἱ π᾿ Ῥ58]ΠΊῸ5 

ἰπίθυ 88 ΘΟ ΠρΡΑΓΑΓΟ ὙΟ] τ Πητ5, ΠῸΠ ΠΟρΡΆΠῸ «υϊἀθηι ΡυΊΟγΘ5. ΡΟϑίθυ ον θτι5. ΟΠ 6 ἀρὰ ἀπε 5 

[υἶ556 σϑ θυίογοα : 564 ποπ [Δοῖ]6 οοποθάδπι αΠ]Π]ογ 5. 6556. ἘΠ αἰ 56Π161 ἀϊοᾶπη φαοά 56πῆ|0, εἰο- 

“αθηια 81 βρθοΐθιιν αἴθ ναγὶθίαϑ. ἃΡσι 6 ΠΕ], ρα ιν ἨΘΧδΘΙΠΘΡΟΙ ΔΗΪΘΡΟΠΙΙ : 51 ἔγαοῖπθ. δἰαιι8 

ἘΠ|1145., ΠΟΙ 1[6Π]. 

ῬϑΔ]ΠΊΟ05 ρᾶϊιοο5 ἱπίουριθίαίιιβ θϑὲ ΒΑ 5115.) δι σου Θ ῬΔΘΟΙ ΤΩ ᾿πιθρρυ οἰ οπθηι δά ΠΟ5 τι5616 

ΡΟ νυ πίβϑθ οοπβίαϊ. ΜΠΗΪ φαϊάθπν ἀπ ίππι πῸπ δοθὲν, 4αΐπ σγαν βϑίπηιι8. ῬΑΙΘΡ δὲ 81105 ῬϑαΪΠΊ05 ἱπίθυ- 

ΡΓαϊαίιιβ 511), ο1ΠῈ Υἱχ ροβϑὶς δἰΓΟΥΥΪ ΡΆΤ1Ο., οἴ" ΠῸ5 {π|0ὸ5 Πα 6 Πιτι5 ἜΧΡΟϑ Ἰβθθὺ ἈΠΟΒ : 5644 [ὩΠΊΘΠ 115 

Δ55Θ ΕΠ ΠΟῚ 4160, 4] ἈΥΡΙΙΠΠ ΘΠ ΠῚ ΟΘΙ Εἰϑϑίτηιι πὶ ἀἴαψιιθ ον] ἀ θη ἰ5ϑιπηιπι 6Χ ᾿πιθΡρ οἰ ΠΟ Ππ 6 ῬΒΔ]1}] 
βΘρεπιϊ δὲ {υ]ρεϑί πη ρϑι ροβ56 ἃυ ἰἐραπίαν. Οὐοα οπῖπι αἰαῖ, οἰταν] ἴῃ πὰς ᾿ΠοΡργοϊ 0 ὴ 6. ΘΧΡΪα-- ΤΉΪοαι, γὰρ 
ΠΑΙΟΠ ΘΠ ῬΑ] μηΐ βοχεϊ, πθὸ ἰΔΠΊΘ ἢ ΘΑΠῚ τ54π18 ΠῈ| ΘΟΠΙΡΆΡΟΓΟ; 1 [1116 εϑὲ ΟΠ ΠῸ εἰ ᾿πᾺΠ6. Π]|ὰ ΘΏΪπῚ 500) 

ῬΘΔΙΠῚ1 {Υ1 5.6 51Π}1 56 Ρ 1 Ἰη θυ ίδιο , τ Οϑίθ 6 1185 » ἘΠ5ΘΌΙ ἔπι οϑῖ, πῸπ ΒΆ51}11. Ῥυϑοῖθυ ΠῸ5 ; 

41|ὸ5 Παροπηιι5 ῬΒΔΙπηο5, οἰτανὶ οἵ 1105 ἃ ΜΙ ιδρ ραβδία μιὰ Ἰρ που πηι5 : 564. ΜΘ ρ ἢ βἕο 1ῃ ἸΠΘΥῚ5 

ΔαοΙΟΥ ἃ5 Θὰ ΠΟ 6ϑἴ, {81 οδθ00 ᾿πηρδῖι 56 {πὶ σΟΘΔΙΏΕ. 
Αὐγοππ ον ππν ΠΟΙΏΪΠ 6 ΒΑΚ} ἄδοθηι οἱ βϑρίβιη ΟΥΔΙΙΟΠ65 πὶ Ῥοαϊπιοϑ. θεὰ ἔρυο σοῆνϑπι ᾿πἴου 

ἀοοῖοβ, ΔΙ τθγἂπι ἴῃ Υἱσδϑί πηιπὰ Οοίαντιη Ῥϑαϊ ματι ΠΟΠΜ] απ δὰ δαμ) ΠΗ ΠἰΠη6. ΡΘΡΉΠΟΙῸ : 584 Ορυϑ8 
6588 Ἀ]ΔΡΊΑΥ, νοὶ ροίϊ5 βεάϊοϑὶ οι) αβρίαπι, 41 56 ἘΧΘΡΌΘΡΘ, δὲ Βαβι τη ΠΏ] 18}} γο θυ. ΟΥ̓ΔΙΙΟ 

«σατο 'π βαρ πηι οἱ ἐυ ρθϑίπηαμι ῬϑαΙ πηιιπὶ βυβρεοία αυϊάθπι νἱϑὰ εϑὲ (πὶ θῇβιο : 5ϑἀ μοϊαϊὶ 
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4υϊάααδηη βιαίπθυδ,, ἀξ ρυΟ πα ΐαγθ. Ῥο υιῖϑϑοὶ τὰ] 5 οἰιπ ΟΡΔΙΪΟ 111ἃ., ταῦ Π)ΟΠ τα Πλ115., Διιο[ΟΥΟΠῚ 

Βαροαΐ πὸπ Βδ51Π1ππι, 564 Ἐπιβεθία πα. Π6 15 ἔπιϑῖτι5 ἰη ΡΥ ΙΔ ΠΟΠ6. 

ΒΘΙΙΤαα φαϊη ἀδοῖπ ΟΥ ΟΠ 65 ΡΓῸ βΘ πα] ΠῸ ΒΆΒΙΠῚ [θέ Πα ΡΘπ αν ΒΡ Ομ Π ιι5. Ν16 φαϊάθηι τηᾶσπο- 
Ῥεο ἰοῦ δυι ἀ ΓΟΓι ἢ ὙἸΓΟΓΙΙ ΠῚ σΟΙη ΠΟΥ οἱ Διο [ΟΥὰ5 : 5864 ΠΘ ἴῃ ΘΟΡΌΠΙ 56 θη τᾶ π σΟπορδη, ΡΓῸ-- 

ΒΙΡΘπς πηι], θα πι6 σΥαν 551 Π1ἃ. Β.65 δι πὰ 1Π 6 151 061 ΟΠ ΘΊΟΓΘΠῚ α1]ΠΠ ΘΠ ΠΟΥ ΘΠ486 οἴιπη ροϑεαϊθέ, 
1ά σομητηοάϊιι5 πλα]το πὶ ῬγΘαΟΠ6. σΘΠΘΓΆ] ΡΓΘοϑ ὈΪ πητι5. Πὶσαπα ΟὈ ΓΘ, ΟΡ ΟΠ 65, {1128 γ 6.6 ΒΆ51ΠΠ1 

βιηΐ, δά ροραθιπι Πα] ἴὰ5 6556, ἱπ4πὸ σοπυθπῖι ΡῈ] 160 ῬΓΟΠαπιϊαΐαϑβ 7 δὲ Φαδθοῦπη 6 ἢᾶπο ΠοίδηΙ 
ῬΓδ 56 ΠοῸη ἔδυ, ϑὰπῃ Ὁ} ἰὰ 50  11Π} διιβρθοΐδπηι νἹ ἀν] ἄθθ ον 6. 

Τιοσϑπτὶ τ πὶ ἴά ορι5, {ποά δάἀθηάμιηι οαγανὶξ νἱν «ΘΟ σβι πητι5. ΒΑΙ ΓΠΔσαν ΟΟΓά δ τ5., οσσαγηὲ ἀἰ- 

Βου]τα5 παιιὰ οχῖσιια. ΝᾺ ΠῚ τη ΧΙ Δ ΠῚ ραν ΓΘ ΠῚ ΘΟΥΠῚ 4115 ἴῃ (ΟΙητηθηϊαυο ΤΠΘΟΔΟΥΪ Ἡθγδοϊθοῖεο 

Ἰασοθαπι,, σΟΠΊ ΡΥ ΠΙΠ1] ἈΠΠἃ 6556, Πἰδὶ ᾿ρϑᾶπῃ ΒΔ511 ἴπ ῬΒΆΪΠηΟ5 ΘΧ Ια πδ ΟΠ πη, Ἰάαπ6 δα γορθαπι. 

γε ΈΡαΓ τιπὰ 6χ ραγίθ, (ουηηηθηϊαγίτ πη {Ππ|ιπὰ ΤΠ ΘΟ(ΟΥῸ ΔἸ ΠΊΘΡΘ.,. ΟὉ γϑίθυιιπ ΠΥ ΟΡ ἃ οΥ118-- 

ἴδηι, 84 σαογιιπι ἤθη πος οἱ ορυβ {Ἰ υἔπι πὶ δϑὲ : 6Χχ Δ] [ΘΓ , ΟΥΑΙ τη. ΟΡ ΓΓητπὶ ΒΑ 51] πὰ [ΤῈ] 

ἀδάδοογο δία ᾿π[αηλῖα ἈΘΡΟΥΘΟΓΘ ΠῸΠ ΡΟΐοΡ ἃ πὶ 564 ΠΟῊ ἀπ 5 ΒΡ ΘΠΒι15 {πὶ οἱ ᾿ποθγίτϑ. Ν πη δα! Πῇ 

ἈΘΏΟΥ (ΠῚ ΠΊΘΠ ΑΓ 1ΠῚ Θἰ1 1} {πὶ ΠΟμλΪπΠ 6. ΤἼΘΟΔΟΥῚ ΟἹ ΡΟ ΟΡ ΕπΡ, ΤΠΘΟΔΟΓῚ τιητι5 ΟΡτι5 ΠΟΠ 6556, 

56 ἃ τηυ]τογ πη], ΟΥ̓ σθηἶδ, ἘΠ 1, ΒΑΒΙΠῚ ᾿ἰρϑῖτι5, ΘΙ μῖ, ΤΟ ΠΠῚ5 ΟΠ υϑοϑίομηϊ, Τπϑοάογοι, εἴς. 

ὕπο γερο, σοπϑία]: Θχ ργίλ 0 Π6., σοΙ θαυ π Παοίθπιιβ ὙΠποοάονο Ἡθυδοϊθοῖς Δ αἴτιτη πὶ 

Οδἰθπα γι ΠΙΙΠΠΘΙῸ ΓΘΡΟΠὶ ΤηΘγ Ὁ Ρ0556. Εχ πὸ ἢὲ, τιξ ΒΑβ.} 15 ΠΟϑίθυ ἸΟΠ σΊ551 Π16 ἃ} ΟΠηπὶ ΘΧΡΙΪα-- 

{0 Π15 ΓΠΓΈ 116 5Ὲ 5] ΟΊ ΟΠ 6 ἀρ 6556 ἀθθοθαΐ. 

ΤΆγη 51 {{|5ρ18 Π| 4ιιδογαϊ,, 4110 [ΘΠ ΡΟΥΘ, {πιὸ Ιοσο Πα ἰ ἴδ δἰ πὰ 1116 ΒΔ 511} 1η Ῥϑα] π]ο5. ΟΥ̓ΔΓΙΟΠΘ5 : 

γΟΘΡΟΠἤθν 6 ῬΡΟΙΏτ1ΠῚ ΠΟΠ Θυζ. ΥἹΧ ΘΠ] πὶ δὰ ἀ6 γὸ σου “αϊ ἀπ18ΠΔ 5ἰα τι! ΡΌ556 ΡΠ ΓΓΆΤΆι". ΜΙ] ατητι5 
λιιῖθπ εἰ σοοτι5 56 γ 6, “πάγη [α]ϑιιπὴ Αἰ 414 τι ᾿Πποθυ 1 ΠῈ ῬΥΟΠ ΠΕ Γ6. 

ΝΟΠΊΟ ρᾶτ]0 Πτιμηὰ ΠΙΟΥ ΠπΟϑοὶτ, ΑἸ ΡΡΟΒ τ ΠῚ, ΟἹ 5105 πη Ἡθχαδηη γῸΠ ΠΠΡΓῸ5 50 Υ]ογθῖ, ρου πη] τα 

Δα νϑυθυτη 6 ΒΆ51110 5ι1Π151556. 5641 ΠΟῚ ἴα ποίιι πη δϑῖ, διπὶ Ποὺ Ἰάσιη ἔδοϊθϑθ, οα ἢ] ῬϑΑΙτη05 ΠΖΟ5448 1 

1π οΡργοιανθῖιν. ΝἝο σα] πᾶπ| 14 Πλϊ γι ν]ἀθυὶ ἀθρθθὲ, οαπὶ ΑΙ ὈΡΟΒ᾽τι5 1π ΘΧ ΡΠ ἢ 15 Ῥ5Δ]ΠῚ15 ΠΟῚ 

πλιὰ Δ πηοάτιπ ἃ ΒΆ51110 τη πα ῖτι5. 511. ΟἸΟ Δ ΠῚ ἰδ 6 η ΠΟῚ ἀδϑηΐ 4α]θτ5 πο ἀπ τη 511 οἱ στὰ- 

ἔπ ΠῚ} ΟΦ ΏΟΒΟΘΙΡΕ 44 4}1π|5 50. ρΡΊΟΥ 40 110 5:1 Π]56 1}, 11 Α ΠῚ ΡΓΟ511 Ιοοα, “δ Πἰα] οι ΠΏ 4116 51Πΐ; 5110 

Ἰοοο δἀποίαγθ ποὴ ΡΘΕ. 
ὙΙάονο οϑὲ ἴῃ 1 Πη15 δα Ποη θιι5 {περάδη ἴῃ Ῥϑα]πηο5 ϑΌ0Π0]1α, {186 ΒΆ51Π10 ἐγ] απ αν ; 564 ἀ6 115 

ἸοΠβ 5. ἀἸ556}᾽ ΓΘ. ΠΘΟΘ556 ΠΟῚ ν] θεν. ΝοῖιΠ οϑὲ ΘΠ] ΠῚ δὰ ΟΡ ΟΠΊΘη 6556. 6 ΟΠ υϑοβίομη οἱ ΤΠθο- 

ἀογθεὶ ΠΡ ΡῚ5. π]4]6 σΟΠϑΑΓΟΙ ΠΙΆ 1. Ομ ΘΓ σῸ θᾶ 56 ΠΩ] 1α ἴῃ 5Ρ1}}15 αἴθ Δ Ὁ] ΓΘ Π]5. ῬΡΟΠῚ ΟΡΟΥΙΘΡΘ 

[αιθαπίαη ΟΠΊΠ65., 14 56Π16] Ποία556 58 {15 Πα ΘΙ Πη]115., ΠΘΟ τΙ5 7118 Π} ἈΠΊΡ] 115 46 115 τη ΘΠ ΠΟΠ6ΠῚ Ὁ] Δ} 

[Δοθπλιι5. ΝΠ 1ῃ ΓΘ θτι5 ρ υβρί οὐμ]5. [ΘΠ ΡΟΥΘ Ἀθ ΘΠ τιπὰ δὲ ΡΟ ΘΠ 5 ΠΟΠ ΡΙΙΆΤΉ15. 
[Τιϑοΐουε5 ἄθητιο πο ΠΘΠηιι5 τι ἰδσδτξ σαρτξ τ Ὑ [6 5. ΒΑ5111, δποίοσο ἢ. Μδγδη.] 
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ΤΟΥ ΕΝ ΑΤΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡΟΣ ΗἩΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ 
᾿Ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας 

ΟΜΙΛΙΑ 

Εἰς δ τὸν πρῶτον ψαλμόν. 

- , ᾿ Πᾶσα Γραφὴ θεόπνευστος χαὶ ὠφέλιμος, διὰ 
» - ΩΣ ἢ ΗΒ] 

τοῦτο συγγραφεῖσα παρὰ τοῦ Πνεύματος, ἵν᾽, 

ὥσπερ ἐν χοινῷ τῶν ψυχῶν ἰατρείῳ, πάντες 
᾿- Ἵ 

ἄνθρωποι τὸ ἴαμα τοῦ οἰχείου πάθους ἕχαστος 
ΕῚ διρνδα ΕΣ Ἁ κ᾿ κν ἢ Ξ ς Σ 
ἐχλεγώμεθα. Ἴαμα γὰρ, φησὶ, καταπαύσει ἅμαρ 

7 7» Ε πὺς ὃν κ Φϑ -» τς 

τίας μεγάλας. Ἄλλα μὲν οὐνπροφῆται παιδεύουσι, 
εἸ δὶ ν. 

χαὶ ἄλλα ἱστοριχοὶ, χαὶ ὃ νόμος ἕτερα, καὶ ἄλλα 
" ᾿" τ τ « ΝΑ 

τὸ εἰδος τῆς παροιμιαχῇς παραινέσεως. Ἢ δὲ 

τῶν ψαλμῶν βίόλος τὸ ἐκ πάντων ὠφέλιμον πε- 
᾽ὔ ͵ ᾿Ὶ ᾽ [4 , Ἕ 

ριείληφε. Προφητεύει τὰ μέλλοντα - ἱστορίας ὗπο- 

μιμνήσχει" νομοθετεῖ τῷ βίῳ ὑποτίθεται τὰ 
πραχτέα- χαὶ ἁπαξαπλῶς χοινὸν ταμιεῖόν ἔστιν 

ἀγαθῶν διδαγμάτων, τὸ ἑχάστῳ πρόσφορον χατὰ 
λ 32 ΄, Ἐν τ ᾽ ΓΓ',, ᾿ } τὴν ἐπιμέλειαν ἐξευρίσχουσα. Τά τε γὰρ παλαιὰ 

͵ στ δ ς μαξι ως ΤΑ τὸς Ὁ , τραύματα τῶν ψυχῶν ἐξιᾶται, καὶ τῷ νεοτρώτῳ 
Ξε -“ , ᾿ Ἃ 

ταχεῖαν ἢ ἐπάγει τὴν ἐπανόρθωσιν - χαὶ τὸ νε- 

νοσηχὸς περιποιεῖται " χαὶ τὸ ἀκέραιον διασώζει" 

χαὶ ὅλως ἐξαιρεῖ τὰ πάθη, χαθ᾽ ὅσον οἷέν τε, 
τὰ ποιχίλως ταῖς ψυχαῖς ἐν τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώ- 

πὼν ἐνδυναστεύοντα - χαὶ τοῦτο μετά τινος ψυ- 

χαγωγίας ἐμμελοῦς χαὶ ἡδονῆς σώφρονα λογισμὸν 
3 7 Ἔ δὲ " τὸ ᾿" Π ἘτῸ ν»νΝ» ἐμποιούσης. ᾿Επειδὴ γὰρ εἰδὲ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον 

δυσάγωγον πρὸς ἀρετὴν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, 

χαὶ διὰ τὸ πρὸς ἡδονὴν ἐπιῤῥεπὲς τοῦ ὀρθοῦ βίου 

χαταμελοῦντας ἡμᾶς" τί ποιεῖ; 'Γὸ ἐχ τῆς μελῳ- 

δίας τερπνὸν τοῖς δόγμασιν ἐγχατέμιξεν, ἵνα τῷ 
προσηνεῖ χαὶ λείῳ τὴς ἀχοὴς τὸ ἐχ τῶν λόγων 

ὠφέλιμον λανθανόντως ὑποδεξώμεθα - χατὰ τοὺς 

σοφοὺς τῶν ἰατρῶν, οἱ τῶν φαρμάκων τὰ αὖ- 
στηρότερα πίνειν διδόντες τοῖς χαχοσίτοις, μέλιτι 
πολλάχις τὴν χύλιχα περιχρίουσιν. Διὰ τοῦτο τὸ 

ἃ 81. Μ,85, Αἴ δβάτα εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου ψαλμοῦ. 
ΓΟΥ. νεΐογοπα [να } 115 ΠΟτα Π1ς ἔνα πϑ]αἰοπεῖη Βαβίηὶ, 
᾿πίτα δά οδίοθπι ἴοι, ὃ, Ὁ. 118 544. 

ΡΆΕσ. βδουηάᾳαβ ἐπανάγει. Πρ έτη ἴπ αἴγαςας εαϊ- 
ἴἴοτιο Β4511, εἰ Ῥαγῖβ, τὰ Ἰερσῖίαν, ἐπανόρθωσιν. χαὶ τὸ 

Ν ΒΑΝΟΤῚ ΡΑΤΆΙΒ ΝΟΡΤΆΙ 

ΒΑΘΙΠΤΙῚ, 

ΟΥΒΑΚῈΖΞ ΘΑΡΡΑΒΟΟΘΙῈ ἈΚΟΗΙΕΡΙΒΟΟΡΙ, 

ΗΟΜΠΙΑ 

1π Ῥεαΐμιπιν. ρῥγϊηχτίτη. 
. 

τ. ΟΠΊΠ18 ΘΟΓΙρίπιγα δϑὲ ἀν] πι5 ̓Πβρι γαῖα, αἷ-- 2. Τίνι. 3. 
416 ὉΠῚ15, 1άθο ἃ ϑριγιπι σα ποίο σοη βου ρία, πἴ το 

Β γα} 1 ΘΟΓΏΠΉΙΠΠῚ ἈΠ] ΠῚ ΓΙ ΟἸἸΓΔ Ἢ ΔΙ Ότη ΟἰΠοὶΠπδ, 

ὯΟ5 ὉΠΊΠ65 Ζιο ο 511Π|115 ΠΟΠΊΪΠ65 84] ΠΟΒ ΓΤ 
ΠΟΥ ΠῚ) ΒΑ ΠΑ Πα Π1Π| τη 6]8Π| 56] 15. 6 6 ῬΟΒ5Ι ΠΉΠ5. 

“Μεαϊοίπα πίη, πάτῖ Βουρίαγα, σϑάαρὶὲ Ρ60- ξεεὶο. το. 

οαία πιάστα. ΑἸλαά ἰριταν ῬγΟρ Ποία ἀοοοηῦ, ή: 

ΑΠΠπ|6 ΒΙβίουΙοΙ, δἰ πιὰ ἸῈχ, ἃ] Πα 5ρθοῖθϑβ 615 {ιι85 

ἴπ ῬΥΌν ΘΓ 115. ἱπυθηϊίαι Ἔχ που δ οηΐ8. Αἴ {]4- 

414 1ῃ σεθίθυῖβ α{16 δϑί, Πὶς ππτι5 ῬΑ ΠΠΟΓΙΙΠῚ 

ΠΠΡ6Ρ σοπιρ! θοξϊξιιν. Ὑ οἰ παῖαν ἐαΐαγα., ΔΠΙΠΠΟ5 

γονυοοδὲ δα Π]5 ΓΟ 88 ΠΙΘΠΊΟΥ ἃ ΠῚ, ῬΓΘΘΘΟΥΊΙ Ὁ ὙἹ[ο8 

Ἰπ5 ἘΠ ΠπΘ Π 125. τηράτιπ : Ππ|85 βιιπὶ ἀσθπάᾶ, 5115-- 

δεν: ἘΠ᾿ πὸ σψεγΡο, Ποὺ Πΐο οοτητητιπα αιιοά- 
ς ἀπ) εϑὲ βοπδ ἠοοιυπεθ Ῥγουμι πα πὰ : «αὶ 

συ αυ]α οὐπ] δὲ Ῥγο πα ασατη 511, ἀ Πρ πίον οἵ- 
ἴεγι. Νὴ ΠΕ 1115 ΔΠΙΠΙΔΓΆΤη γα] που θιι5 πηθάθ- 
{π] : ῬΡΓΟΠΊΓΔΠῚ ΠΌΡΕΓ ν τ] Πποῦαίο βαπ! ἴθι γϑα η!: 

4ποα φσγιμ δϑὲ ἰονθῖ, χιοά σϑῦῸ ἱποο]ιιπηδ εἴ 

Ἰηΐοσγιτη, σοπϑεγναΐῖ. Εἰ ἰαπάδηι μἷς ΠΡογ, {ποαά 
Ε75 ΠΕΡῚ ροίθϑι, ρῦανοϑβ σοϑυοδῖ αἰδοϊιβ, {11 ΡῈΓ 

ΒΙΟΠΉΪΠῸΠῚ ΥἹ ΔΤ 1Π ἈΠΙΠΊΟ5 ὙΔΙῚΘ ΟΥ̓ ΆΘΘΔΉΓ : αἷ- 

486 14 σαπὶ οοποϊππὰ “ιδάδηι βιανζαΐθ δίαιο 

γοϊιρίαίθ, {185 Ποποϑίαβ ἱπσοηθγαΐ οοσὶ Δ ΠΟΠ65. 

Ἐτθηΐπι ἘΠῚ ΒΡ ΓΙ π5. βαποΐιιθ σθητι5 ΠΟΙΉΪΠΤΙΠῚ 
Ρογβρεχὶξ δὰ δϑχοοϊθηήδιη νυἱρίπίθη δα ἀτιοὶ νἱχ 
ΡΟβ56, δἷ ἃ ποῦ]βΒ ΟὉ Πποβίγαηι ἰπ ψο]τρία πὶ 
ΡΙΟΡΘΠΒΙΟΠΘΙῺῚ γ]Δ ΠῚ γθοίατη ΘΟὨ ΘηἸηΐ , {α]ὰ δρὶτ 

Τοστηδ [5 ̓ Π]Π]]5οτξ ΠΑΡ ΠΟ. ἀπ] ΘΠ θη}, τιΐ 

ΓΟΡΠῚ Δ ΠΤ Γι Πποππ Ἰταίθ ἃς ἀπ] θά π6 εἰο-- 

υϊουαηι αὐ] αΐθ ΠΟβοΙθμΐθ5. ΡΕΓΟΙ ΡΟΥΘ ἢ « 

γενοσηκὸς περιποιεῖται. 564 111, καὶ τὸ εἴο., ἴῃ ποβίυιβ 

Μϑ85. ποῖ τερουϊαπίαν, Ππη46 5ἱ οαἱ νἱἀοσοπίων αα41- 

ἰαγηθηΐϊα 6856 ΠΡΥΑΥΙΟΓΙΙΠι, ἴπ 67115 βεπίθηἐατη ἕλος 
οοποθάδγομ. 

ΤΕΜείαρμτν, ν. 411, Ὁ, ὑποδεχώμεθα. 1 
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μαι Αἰ 0 αἰζιιθ ϑαρΊθπἴο5. ΠΊΘἸοὶ, 41 ηδιι- 
56 ΠΕΡ τι5 ΡΟΓΟΠΘΠῚ ΔΠΠΔΡΙΟΥΘΠΊ (ἰΔ[ΠΥ1, 520 0115 
ΘΑ ]ΠΙΟ6 ΠῚ Π16}16 ΟἸΡΟ ΜΠ] Πἰππὲ. Τάθο σΟΠοΙΠΗὶ 1} 

ῬϑΔΙ πο τη] ΘΟΠΟΘΠἔτι5 ΘΧσορ ται ΠΟ15 5πηΐ, τ 1] 

4] ΡΌΘΙΙ 5απ| δοϊαΐθ, δι ΘΕ] ΠῚ ΟΠΊΠΪΠΟ ΤΟΥ ι15 
51πὲ {πν 6 Π65. ἦτιη [ἢ 5ρθοῖθπὶ Ζυϊ θη οδηίδηΐξ, 
γΟΙρθὰ ἰδιηθῃ ΔΠΙΠΊ85. ΘΙ Ἰὰ πὶ ϑιι85. ΥἹΧ ΘΠ]ΠῚ 

ὉΠῚ ΙΔ ΠῚ ἘΠΠῚ15. 4] 1115. 6. ΠΏ} Π|5 οἵ οχ αἰ θϑι 1115 
ἀἰδοθϑϑιῖ, 01] Ρ᾽Θοθρίιη) ἈΡΟ5ΓΟ]Ι οι Π) τι ΡΓῸ-- 
ῬΒΘΙοΙΙΠῚ ΠΟ ΠΊΟΥἃ ΓΘ ηθαΐ : αἴ Ῥ5ΔΙ ΠΟ ΙΠ] ΟΓᾶ- 

οὐ]α δὲ ἀοιηϊ πηοάι]αηῖιν, οἱ 1Π [ὉΥ ΤΠ ΟἸΓΟτΙΠη-- 

ἔογαπί. ἘΠ ΘΠ Δ Π]5] {1||5 1π ἴδε πηοάπιπη νὰ] 46 
βοϑίπιθε, ἈΡῚ Ῥ 5] Πη15 οι] ΟΡ σορουῖζ, ϑἔα 

ςΟΠϑΟΡρΙ ἴα Ρ6Ὶ ΤΠ] 6] 181} Δ η1Π}) [ου τατ6 ἈΡῚ1. 
2. δ] Πη115. {ΠΔΠ611|}}1{ἃ5 Θϑὲ Δ ΠῚ ΠΊΔΥ ΠῚ, Ρ 8015 

ΔΓΡΙΓΟΙ, {πη} 1} πιοϑὰβ. ἔπυ θ]Θπίαβϑιιθ οορτίαιϊο- 
Π65 σΟΙΏΡΘβοῖῖ. {Π| γΘρυΊ 1 ΘΧ δ ΠΕ Θϑοθ ΠΕ] Δ ΠῚ δὲ 

ΔΠΪΠΪ ΘΟΠΟΙΔΠΟΠΘΠ,, ἰΐαὰ ἰαϑοϊνίατη γοίγοπαί. 

ΑΠΔΙΟΙ 45 σΟΠΟΙ αὶ ΡϑΆ]Πητ5. : σοηβοοὶαξ ἀἰ551-- 

ἀθηΐθϑ, ᾿ΠΊΘΡ ἹΠΙΠΊΪ605. σΡαΠ Δ ΠῚ ΘΟΙΏΡΟΠΙζ. Οἷι5 
6 ηΪπ δάπιιο Θι1Π} “ΠΟΘΙ ΠῚ τἰπᾶπ| δὶ Π)θιμ νο- 

ΟΘΠῚ ΘΠΪδ51 1, ἰΟ60 ᾿ΠΙ ΠΟΙ ΠΆΡΘΡῸ. Ροϑ51} 9 Πα τι 

5. 

δ ΒΟΠΟΡ ΠῚ ΤΠ] ΧΊ ΤΉ π Τὴ ΟΠ  Γαθ ἢ ΘΟ ΠΟΙ Ἰδὲ 054|-- 
ΤΠΟΓΙΙΠῚ ΘΔ τι5., {π| σΟΠΟΘη ἔπ σοι «πο Δ ΠῈ 

ψ που] τη) δ σΟΠΟΟΡ Δ ΠῚ) ̓ ποιιπάδηη ΔἸ ηγθηϊῖ, 

ῬΟΡιαπΊ τι6. αὐ ΟΠΟΥῚ τπΠ|τ|5 ΒΥ ΠΡ ΠΟΠΪΔ ΠῚ 60η- 

θγαρσαΐῖ. Τ)δΘ ΟΠ 65 ΡὈ58] γ1ι5. ἔπραϊ,, Δοοούϑιξ ἀησο- 
ἸΟΓΙΠῚ ῬΑ ΟΟΙ ΠΙτΙ ΠῚ ; ΠῚ Π]ϑ Γαΐ ΡΠ σΟΠίγα πο- 

ΟἴΌΓΠΟ5 {ΠΟ 68, ΠπΠΡΠΟΓΊΙΠῚ [ὉΠ ΟΥ ΠῚ 6ϑὲ ΓΘ {1168 : 

ΠΕ ἢ Π τ 560. ἴα 5, ΟΥ̓ΠΔΠΊΘΠ {11} {ΠΥ ΘΠΙΙΠῚ, 56- 
ΠΠΠῚ ΘΟΠ50]αἴ10, ΠΟΠΥΘΠΪΘΗ [551 ΠῚ ΠῚ ΠῚ] ΘΓ ῚΙΠῚ 

ἄδοιι5., [γοφιθηΐαξς 5ο πη 65, ἔΟυτι πὶ Θπιθπάαί. 

ῬΑ] ηλ115 ΠΟΙ ΡΘΕ 115 1Π111π|Π} δῖ 7 ᾿ΠΟΓΘΠΊΘ Ἢ ΠΠ1Ὶ 

ῬΓΟΠΟΙΘΠΕιι5, Ρουθ 5. ΠΡ ΔΙ ΘΠ ἔτι, γὸχ δϑὶ 
ΘΟΟ]Θβίθ : ̓  ΠΠσαΐ (165 ἔθϑίοβ : ΘΔ ΠῚ {τ|28 5θοη- 
ἄπιτη Ῥοῖιπὶ δϑῖ, ἐγ] Π Δ τὴ ογθαΐ. ἘΠΊ ΠηνθΡο ρ58]- 
ΠΠ5 6. ΘΟΥῺ6 ἰαριάθο οἷθὲ ᾿ἰδούγιηαβ. Ῥϑα] πητι5 
ΔΗΘΘΙΟΙ ΠΣ) ΟΡῸ8. 6ϑ5ἴ, οϑ  6βϑ[]5 σοηυθυβδῖο., 501- 
ΥἸζπ416 ΓΠγτηϊαπηα. Ὁ ΘΔ ΡΊΘῊ5 ΠΟΙ ΘΕΓῚ ἸΠ ΘΠ ΠΏ, 
401] ἁγίθυη {1π| 51 Π}1}} σα Πυοτητι5, δὲ π{1Π14 ἠ15ς6- 
ΓΌΠ1115, ΘΧοοσΊ ταν : τπιη46 δὲ τπηὰρ]5 ΦΟἀΔΠητη 00 

ΔΠΙΠ115 ὈΓοΘΟΘρία ᾿ΠΡΡἸ ται Ππι}. ὙἹΧ ΘΏΪΠῚ απ ᾺΓ6 

5ο]δὲ «ιοα Ἰην 5 ἀἸἀἸΟΘΡ]5. : “ποά δπίθμ {π|- 

οαη 46. ϑιιαν θυ πι6 Δοσδρίιη) οϑῖ, ἰθηδοῖτθ. ἴῃ 

ΔΠΪΠ}15 ΠΟΒ 115 1Πη5146[. Οὐ] οϑηΐτη ἱπ6 ἀἴβοθῦθ 

ὯΟΠ {4π6ὰ53ἢ9 ΠΟΠΠ6 [ὈΡΕ]Π15. οἱαν μα] Π6 ΠῚ 9 

ς (οάϊοοβ ἄπο [οἰ Μεΐαρῃτ. 1 ὡς οἱ. 

ἃ τῦπιι5 ε (ΟἹ Ρον1η15 παραχατασχών. 

6 (οάοχ ππι5 χαταχοιμνήσας. 

4. Ἐ41ΠῚ οἵ φυΐπαιο Ν55. εἰσαγομένοις. 
εἰσαγομένων. 

ΑΙΗ ἄπο 55. 

Ε 
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ΒΑΘ ΘΕΈΒΑΒΕΠ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 
ἴω 

ἕλη 
τὴν ἡλικίαν, ἢ χαὶ ὅλως οἵ 

γεαροὶ τὸ ἦθος, τῷ μὲν δοχεῖν μελῳδῶσι, τῇ 
δὲ ολδεί ΟΝ δὲ ἀληθεία τὰς ψυχ, 

5 , τ, - τω ξ΄ » 5» , 

ἐναρμόνια ταῦτα μέλη τῶν Ψαλμῶν ἡμῖν ἐπινενό- 
Α͂ “Ὁ 

ται, ἵνα “ οἱ παῖδες 

ἃς ἐχπαιδεύωνται. Οὔτε γὰρ 
᾿ ͵ “ 

προφητιχὸν ἀταρά για τῶν 
ἁ 

“Φ ’ Ν 

ἀποστολιχόν τις οὔτε 

πολλῶν χαὶ ῥαθύμων ῥαδίως ποτὲ τῇ μνήμη ἧ χα- 

τὰ δὲ 

οἶχον μελῳδοῦσι, 

τράγον ἀπῆλθε" τῶν ψαλμῶν λόγια χαὶ 
χατ᾽ καὶ ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς περι- 
φέρουσι ̓ χαί πού τις τῶν σφόδρα ἐχτεθηριωμένων 
ὑπὸ θυμοῦ, ἐπειδὰν ἄρξηται τῷ ψαλμῷ χατε- 
πάδεσθαι, ἀπῆλθεν εὐθὺς τὸ ἀγριαῖον τῆς ψυχῆς 

τῇ μελῳδία “ χαταχοιμίσας. 

Ψαλμὸς γαλήνη ψυχῶν, βραδευτὴς εἰρήνης, τὸ 

θορυδοῦν χαὶ κυμαῖνον τῶν λογισμῶν χαταστέλλων. 

Μαλάσσει μὲν γὰρ τῆς ψυχῆς τὸ θυμούμενον, τὸ 
δὲ ἀχόλαστον σωφρονίζει. Ἰβαλμὸς φιλίας συνα-- 

γωγός" ἕνωσις διεστώτων " 

χτήριον. Τί 

ἐχθραινόντων διαλλα- 
ς γὰρ ἔτι ἐχθρὸν ἤγειαθαῖ δύναται μεθ᾽ 

οὗ μίαν ἀφῆκε πρὸς “Ὥστε χαὶ 
μέγιστον τῶν ἀγαθῶν τὴν ἀγάπην ἣ ψαλμῳ- 
παρέχεται, οἱονεὶ σύνδεσμόν τινα. πρὸς τὴν 

“ ΄ Θεὸν τὴν φωνήν; 

τὸ 
» 
δία 
᾿ ι 

ἕνωσιν τὴν συνῳδίαν ἐπινοήσασα, καὶ εἰς ἑνὸς 
᾿τἋ Ν 

χοροῦ συμφωνίαν τὸν λαὸν συναρμόζουσα. Ἱαλμὸς 
δαιμόνων φυγαὸ δευτήριον" τῆς τῶν ἀγγέλων βοη- 

- , 

θείας ἐπαγωγή; ὅπλον ἐν φύθοις νυχτερινοῖς, ἀνά- 
τ Ζ 

παυσις χόπων ἡμερινῶν' νηπίοις ἀσφάλεια" ἀχμά-- 
δ ἔχ ὦ 

ζουσιν ἐγχαλλώπισμα: πρεσδυτέροις παρηγορία 
Δ 7 

γυναιξὶ χόσμος ἁρμοδιώτατος. Τὰς ἐρημίας οἰχίζει, 
ῃ Ν ᾿ ἐν 7 Ὁ Ὁ , οὐκ Ἕ 

τὰς ἀγορὰς σωφρονίζει' ἃ εἰσαγομένοις στοιχείω 
, ΄ὔ 

σις, προχοπτόντων αὔξησις, τελειουμένων ον 

ρίγμα, ἐκκλησίας φωνή; Οὗτος τὰς ἑορτὰς φαιδρύ-- 

γει, οὗτος τὴν χατὰ Θεὸν λύπην δημεριργοῖς 

Ψαλμὸς γὰρ καὶ ἐκ ἢ λιθίνης χαρδίας δάχρυον ἐ ἐχ-- 
- » τ ΤᾺ 

χαλεῖται. Ψαλμὸς τὸ τῶν ἀγγέλων ἔργον, τὸ οὐρά- 
- τῤ 

νιον πολίτ Ὡ τῆς 
Ὁ ΕῚ , ῤἈΝ ΄ τὩ »“.Ν - 

σοφῆς ἐπινοίας τοῦ διδασχάλου, διμοῦ τε ἄδειν ἡμᾶς 

χαὶ τὰ λυσιτελῇ μανθάνειν μιηχανωμένου " ὅθεν’ χαὶ 

,ὔ 

ευμα, τὸ πνευματιχὸν θυμίαμα. 

το λό ς 2 τω - ! ἐ - "ἃ δῬιΑΙ 
υδᾶλλόν πως “ ἐντυποῦται ταῖς ψυ χ αἷς τὰ διδάγμακαι 

Βισων μὲν γὰρ μάθημα οὗ πέ ἔφυκε παραμένειν, 

ἀτὰ δὲ μετὰ τέ οψεως χαὶ χάριτος εἰσδυόμενα μονι- 
, , “ἐς δε" ΩΣ ἧ .- ΕἸ ,ὕ η ὰ 

μώτερόν πως ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐνιζάνει. Τί γὰρ 
τὶ μι 0 5 Ὧθε Ξ -᾿ μος - ὃ ΄ ν᾿ 

ΟΟΧ ἂν μὰ οις ἐντευ εν: ου τῆς αν ριᾶς το υε- 

Ἰαλοπρεπές; οὐ τῆς διχαιοσύνης τὸ ἀχρυδές;: οὐ 

( σωφροσύνης τὸ σεμνόν: οὐ τὸ τῆς φρονήσεως 

Ρ» (οάϊοος ἄπο ἀπὸ λιθίνης. 

ς ΑΙῈ Νί85. οὐ δἀιι5 ἐντυποῦται. ΑἸῚ ἐντυποῦνται. 

ἃ 510 Τ]Δ]ΟΥ Ρᾶ15 Νῖββ, Αἴ δά εἰ Μϑ5, ποππμ}]} 

[εὲ Μείαρμν. ρ. 411, Ὁ,1 τὸ δὲ.  εἰσδυόμενον. : 



ἨΟΜΠΙΑΊ ΙΝ ΡΒΘΑΙΜΌΜΝΜ ΡΒΙΜΟΌΝ. Ὁ 

τέλειον ; οὗ μετανοίας τρόπον; οὐχ. ὑπομονῆς μέ- ΟΠΟΠΠΘ {π|511180 ἱπτορ. αΐθιη, σγανιταϊοῖη [θη ρ6- 
6 τρα; οὐχ ὅτι ἂν εἴποις τῶν ἀγαθῶν; ν- 

ταῦθα ἔνι θεολογία τελεία" πρόῤῥησις τῆς διὰ σαρ-- 
»" 32 ’ - τ) ᾿ ΄ ΠῚ ΄ χὸς ἐπιδημίας Χριστοῦ: ἀπειλὴ χρίσεως" ἀναστά-- 

ωὦὁοὦο΄ ͵ , , 2 Δ. »»Ἥ 

σεὼς ἐλπίς" φόθος χολάσεως᾽ ἐπαγγελίαι δόξης" 

μυστηρίων ἀποχαλύψεις" πάντα, ὥσπερ ἐν μεγά- 
λῳ τινὶ καὶ χοινῷ ταμιείῳ, τῇ βίδλῳ τῶν Ψαλ-- 
μῶν τεθησαύρισται, ἣν, πολλῶν ὄντων ὀργάνων 

μουσιχῶν, πρὸς τὸ λεγόμενον ψαλτήριον ἥρμοσεν 
ὃ προφήτης" τὴν ἄνωθεν, ἦ ἐμοὶ δοχεῖν, ἐνηχοῦ - 

σαν αὐτῷ χάριν παρὰ τοῦ Πνεύματος ἐνδει- 

χνύμενος, διότι τοῦτο μόνον τῶν μουσιχῶν ὀρ- ἢ 
γάνων τὴν αἰτίαν τῶν φθόγγων ἐχ τῶν ἄνωθεν 

ἔχει. Τῇ χιθάρᾳ μὲν γὰρ χαὶ τῇ λύρᾳ χάτωθεν 
ὃ χαλχὸς ὕπηχεϊ πρὸς τὸ πλῆχτρον' τὸ ψαλτή- 

ριον δὲ τοῦτο τῶν ἁρμονιχῶν ῥυθμῶν ἄνωθεν ἔχει 
τὰς ἀφορμάς: ἵνα χαὶ ἡμεῖς τὰ ἄνω ζητεῖν με- 
λετῶμεν, καὶ μὴ τῇ ἡδονῇ τοῦ μέλους ἐπὶ τὰ 
τῆς σαρχὸς πάθη καταφερώμεθα. Κἀκχεῖνο δὲ οἶμαι 

τὸν προφητιχὸν λόγον βαθέως ἣμῖν χαὶ σοφῶς 

διὰ τῆς τοῦ ὀργάνου χκατασχευῆς ἐνδεδεῖχθαι, 5. ὅτι 

οἵ ἐμμελεῖς χαὶ εὐάρμοστοι τὰς ψυχὰς 

ἔχουσι τὴν εἰς τὰ ἄνω πορείαν. Ἴϊδωμεν δὲ λοι- 

πὸν χαὶ τὴν ἀρχὴν τῶν ψαλμῶν. 

Μαχάριος ἀνὴρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλὴ ἀσε-- Ε 

θῶν. Οἰχοδόμοι μὲν οὖν μεγέθη χατασχευασμάτων 
εἰς ὕψος αἴροντες, ἀναλογοῦντας τῷ ὕψει τοὺς 

θεμελίους ὑποδάλλονται " καὶ ναυπηγοὶ μυριοφόρον 

συμπηγνύντες δλχάδα, συμόαίνουσαν τῷ βάρει τῶν 

ἀγωγίμων τὴν τρόπιν πήγνυνται. Καὶ ἐν τῇ γενέσει 

τῶν ζώων ἣ χαρδία πρώτη χαταδληθεῖσα παρὰ 

τῆς φύσεως, ἀναλογοῦσαν τῷ μέλλοντι συνίστασθαι 
ζώῳ τὴν παρὰ τῆς φύσεως λαμόδάνει χαταθολήν. 

Διότι συμμέτρως ταῖς οἰκείαις ἀρχαῖς περιυφαινο- 

μένου τοῦ σώματος, αἵ κατὰ τὰ μεγέθη διαφοραὶ 

τῶν ζώων ἀποτελοῦνται. “Ὅπερ " οὖν θεμέλιος ἐν 
οἴκῳ, καὶ ἐν πλοίῳ τρόπις, χαὶ ἐν σώματι ζώου 

χαρδία, ταύτην μοι δοχεῖ τὴν δύναμιν ἔχειν πρὸς 

τὴν ὅλην τῶν Ψαλμῶν κατασχευὴν [καὶ] τὸ βραχὺ 

ΡΆΠ 86... ΡΡΠ ΘΗ. ΡΟ [ΘΟ ΠΟ ΠῚ 9 ΠΟΠΠΘ ΡΟ ἢ]- 

ΘΠ 186 ΠΟ Π1}, ἅτ Ῥα ΘΠ 185. ΤΠ ΘΠΒΈΓΔΙῚ ἢ ΠΟΠΠῸ 

τὰ πάθη ΟΠΊΠΪὰ {{|26ΟΠΠΠ]1|Ὸ ὈΓΟΙΟΡΡΙ Ροϑϑιιηΐ 

Ροπα9 Ηϊς ρουίθοια ἐπϑοϊορῖα, μϊο ἀ6 ΟΠ ΡΙ5 ἴῃ 
ΘΑΥΠΘΙ δάνθηξι γα ἢἰπι πη, ῃϊῸ ΘΟΠΊ ΠΏ] ΠΑΙ10 711-- 

6161], ΓΘΒΌΡΓΘΟΙΙΟΠΪ5. 50.655 {ΠΠ101 ΒΡ Ρ]1011, Θ]ΟΥΙδ8 

ῬΓΟΙΉ 55] ΟΠ 65, ΤΥ ΘΓΙΟΥ ΠῚ ΚΟΥ [10 ; ΟἸΏΠΙἃ [ἢ 

ῬϑΔΙ ΠΟΥ ἢ) ΠΠΡγῸ σϑὶαξ π΄ Πηᾶσηο αιοάδη) οἱ 
ΘΟΠΊΠΏΠΠΙ ΡΙΟΓ ἐπα ὙΘοοΟΠαάπιηπιν. Οτιθιη 11- 

ὈΥῸΠΊ, ἰδηγοίϑι ἀΐγευϑα δι ηΐ ᾿Π5[}ΠΠΊΘῊ ἴα ΠΠ510Ὰ ν 

Δ ρῥϑδ] θυιτ, «ποά γοσαπί, ΡΙΟΡΠοία ἀρίαν!. 

ΟἸρρα γαίῃ 7, τὶ Π1Π1 νἹάθιΡ, 1π 60 ἐ68ιι:- 

ΡΘΙ ἃ βϑᾶποίο 501 τι ΓΘΘΟΠΔγ 6 οϑίθ πάϊς, ργορίογ- 

θὰ «ποἀὰ πος 50] πη ΘΧ ΠΊΙΙ51015 ᾿Π5ΓΠΠΊΘΠ 15 
ΘΠ 5011 Οαιιϑᾶπι αὖ ΔΙ ογ6 ἰοοο Παρθοῖ. Νδι 

ΟἸΓΠαΡ 6 ἃ0 ᾿ΥΡῸΘ 8085 ΘΧχ ἱΠίο ΟἹ ΡΆΡΘ. 5ΟΠΙΠΠῚ 

δά δά ρἰθοίγιιπι ; Ῥϑδ] [ΟΡ ΠΠ}] ὙΘΙῸ ἃ Ρδὺ6 

ΒΕ ΡΘΙΙΟΡῚ ΘΟΠΟΙΠΠ85 5118 ΠΙΟΑ ]Α ΠΟ ΠῚ5. ΟΥΙΒῚ ΠΟΤῚ 

ἀπο : παξ οἱ ΠῸ5. {188 5 Γ511ΠῚ 511η} ΠΠΠΣΘΓΘΙῈ 58ι1- 
ἀἰθαγητιβ5., οἵ ποη οοποθηίΐιϑ ἀπ]οθά!ηθ δὰ ΘΔ  Πἰ5 

ΒΡ ΡΟ Ἰὰ5 ἀθνο νδηλιν. Οὐ] οἵ ῬγΟρΡθϊοα νουθὰ 
ῬΕΙ ᾿πϑ 6 ΗΠ] ἢτ1}115 ΓΟ ΡΆτὴ ἃ]τὰ αι Δ πη 

οἵ ϑδρίθηΐ γαϊτοπθ ΠΠπι4, ΟΡΙΠΟΡ, ΠΟΡῚ5. οβίθη-- 

ἀπηῖ, φαοά, {πον Πλ Δ ΠἾΠητ15 ὅθ 18}1}}18 οϑῖ, θ6- 

ΠΘΩτ6. ΘΟΠΙρΟΒΙἰπ|5., 115 ἜΧρθαϊἔιηι 116} δά 5806- 

γἴογα ραΐθαϊ. (ὑβοίθυγιιμη 1ηἸ πὴ ῬΘΔΙ ΠΟΙ. νἱ- 

ἀἰθατηιιϑ. 
5. Βραίις5 οἷτ', φιιὶ τιοπὶ αὐὶϊε ἵπὶ σοτιϑ 0 ἵπη-- 

Ρίοτιιτι. ϑᾶτιθ ἈΡΟΒΙ ΘΟ οἴιηὶ 1η Δ] τ Θυσαηΐ 

ΠΠΟΪθιη Ὁ Ποϊογιιπι, Γαπάατηθηΐα Αἰ ΕΓ 411 σ0η- 

γϑη!θητ18 1Δοἰτπξ : ̓ 6 ΠΊΖΠ16 ΠΑΥ ΤΠ] ΔΡΓΠΠΟ 65. ΟἸΙΠῚ 
ῬΥδΟΟΥ Δ θη] οἴ ΟΠΘΡΆΡΙΔ ΠῚ Πᾶν ΘΠ ΘΟΠΒ πη ξ, 

ΠΑΡ ΠΑ {Π886 γΘΠΘΠΔΓῚΙΠῚ ΠΊΘΓΟΙΠΠῚ ΟΠΘΙῚ ΡΔΓ 
51ϑιρροπιηΐ. Οὐΐη δὲ ἴῃ Ἀπ᾿ ΠΠ ΔΉ ΕΠ11ΠῈ σΘ ΠΟΛ ΟΠΘ 

ΟΟΥ 4ποἀ ΡΥΪΠΊΠ) ΠΑ ΡΠ [ΟΥΤηπι, ϑἔστι- 

ΟἴπιΓΆ ἢ ΔΠΙΊΠ28}1 Π σι ΠΟ ἸἀΟΠ ΘΔ ΠῚ ἃ Πατπ ἃ Δ60]- 

ΡΙΌ. Οπδργορίθι οἵα πΔ ΘΟΟΥΡτΙ5 ΘΟ ΘΠ] Θηΐθυ' Ργο- 

ῬΓΠ5 ῬΥΙΠΟΙ͂ΡῚ5 ΘΟ ΒΕ π|π|ΠῈ 6ϑὲ 5. ἔΠΠῚ ΔΙ ΠῚ ΔΙ ΠΤ 

τηλσηϊζαο ἀἰνουβα οἰποῖσαν. Οτ0. Ἰσιξαν τηοο 

δα ἀοιηπτη 56 παρϑὲ Πιπαάδιηθηἐιη), οἱ δ Πᾶν 1" 

οανηα, οἵ δά ΔΠΙΠ18115 ΘΟΥΡι5. 60}, δοάθῃῃ δά 
ῬϑΔΙΠΠΟΥ ΠῚ σΘΠΘΓΆ]6 ΔΡΡΊΙΠΊΘῊ [11Π} 56 Πα θοΐ Θἰ Δ ΠῚ 

τ , 3 ἊΣ Ἐν ἢ ᾿ , 2 - Β' . 
τοῦτο προοίμιον. ᾿Κπειδὴ γὰρ πολλὰ χαὶ ἐπίπονα 95 Ὀγονα ΠΠπ4 ῬΓΟΟμΉπΊ. ΝᾺΠῚ οἵη] αν δὲ 

κ ΡΣ ΡΑ͂ΣΙΣ ἢ Α , , δ᾿ ᾿ - - 
καὶ μυρίων ἱόρωτῶν χαὶ πόνων γέμοντα παραινεῖν Δ γηυ]τα, δα4τι6 ἁγάτι , δὲ ᾿πΠιΠ]6}15 5 ἀουἼθτι5 ἃς 

΄ὔ' «-- τα - τὖ 

μέλλει, προϊόντος τοῦ λόγου, τοῖς τῆς εὐσεδείας 

5 (010. ὑπιι5 εἴπῃς. Νεο 1ἴὰ τπα]ῖο ροβὶ Βορ. βθοιπ- 
ἅυ5 ἀποχάλυψις. 
ΓΈ εἰ Μ55. α χαοι ἐμοὶ δοκεῖν, ΑἸ φαϊάαπι Μ55, 

ἐμοὶ δοχεῖ, 

ΤΟΥ. 1. 

Ιου θ5 γοίρεϊα 1Π 5616 ΟΥΑΙ ΠΟΠ15 ϑϑϑοὺ Θχ πουία-- 

5. ἘΔ οὰὐπὰ ἐγιριι5 Νῖ55. ὅτι οἱ... 

Νς5. ἵνα οἱ. 

ἔχουσι. ΑἸ ἔτος 

εν ἔχωσι. 

. ἈΠῚ ἄπο ὥσπερ 

οὖν. 



Τιι. 

80 5, ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΒΑΒΕΞ 

τ π|55 1Π Δ ΓΘΟΟϑβατη ἢ Πθη θαι μ᾽ 5. Ρσο- 
ῬαΡΠαςΟΡΙΡιιβ. σΟΙ ΠΟ ραν : αἴ ΒΟΠΟΙ ΠῚ ΠΟῚ5 

ΓΘΡΟΒΙ ΤΟΥ 506. ΠΠΟΪΟϑ]ἃ8 νἱΐδθ ΔΠΙΠΊΟ ξθήτιῸ 
ῬΘΡ[Θ Δ Πγ115. 510. Θ ]Δ ΠῚ ἈΘΡΘυης ἃ6. ΕΠ ΠΟἩΠ]ΠΠ ΤΠ} 

16. (οὶ πέθιι5. δ ϑυιϑιποπάοβς ἰαθο Ὲ5. ἰθνὰ- 

ΤΘ 0 δϑὲ σοΠΙ ΠΟ 11ΠῚ ΒΡΟΓΑ ΓΙ ΠΊ π6 ἀϊνοβο- 

ΥΠΠΠῚ ; ἃ τι6 ΤΠ] ΡΟ τΟΥ 115. δ ΡΟΡΑΟΥΔΠ 11} ΠΊΔΓΘ 

ΔΉΠΠΟ5 δος ΡΑΓΔΠΔΡΊΙΠῚ ΤΟΙ ΌΪτηῚ «65: θυ] : 

41Π δὲ ἈΘΎΊΟ0115 Δ ΟΓΊΙΠῚ 56 Πϑιπὶ “ιιοἀδμηπηο 0 
5Ρ65. Πη65515 Δα πη1. ΟἸΑΠΊΟΌΡΘΠ. δἰ ΘΟΠΊΠΜΙΠΪ5 
ψ ϊδα οιηθηαΐοι;, ἀθοῖου Τπσητ5., 5Ρ1}1π|5. νυ 1- 

ἴδ 115.. 5 ΡΙΘΠΙΘΙ ἃ6 5016 δἰδετη 0 1Π1Π10 πηθγοο- 

ἀθῃ Ρτοροβαῖε, ταὶ ΘΙ ρνὰ Ῥγςϑθηΐοθ. ἰαθΟ ΓΘ 5 

ΘνΘοῖϊ,, ΔηΪπ|0 δα φ θυ ΠΟΥ ΠῚ ΒΟΠΟΙΙΠ σαι Ἰὰ 

ῬΙΓΟΡΘΡθιηι5. βϑαΐις5 οἷν, ιῖ ποτὶ αι ἐπι οοτιεῖ-- 

ἰϊο ἱπιρίοτιιπι. Οὐοά οὐσο ψ ΥῸ ὈΟΠιιΠῚ ΘΧβιϑεξ, 

᾿ΠΊ ΡΥ] Π}15 86. ῬΥΘΡΟΙΡιιΘ Ὀθαίατη ΡγΘἸοαΠ πη} 6ϑῖ. 

Ησοὸο διιίθιῃ Πριι5 δϑῖ, {{π46 οἵ Ῥαυ]ι5 46 ΟΠ Ἰϑῖο 

«ΤΟ ΠΠΟΠΘΙῚ [οί 15. 41} : ϑϑοιίσιάμεπι πιατιῖ{[6-- 

οαίίοποπι Ροαίὶ 71)6ἱ, οἱ ϑαϊναίοτις ποείγὶ δεῖ 

Οπιτιϑιῖ. Βραΐιιμη. ΘΠ] Π γΘΓῸ οϑὲ, Ζπ04 ΡΟ 56 

Βοπα οϑὲ, δά «ιοά γοϑριοιιπί . ΟΠ] ηἸὰ, “ποά 

πΠϊγ γα ἀθϑι ἀθγαηΐ, παίπγα πη Πγι 8 01}15., ΠΘΥ]}15 

αἸσηΙα5., να ῬΘΡ ΔΓ ΟΠΙ πα}}}} οΡποχίαᾳ., ἢ1- 

Ιαν]5. Ὑἱν ΘΠ] γδῖ]ο 5, {τι ΔΙΈΘΡΑΡΙῚ τι 1Π]ΠΊ}1ΓΑΥῚ 

ΠΟΩ, ἰοπθ. ϑοδίπυ!θη5., ὉΡΟΡΡ πὰ γαῖα, 
᾿Ἰποχ δτιβίιθ. ἐΠποϑαῦσιϑ. ΑἸΤῈῚ ΠΟΠΊΪΠ65. ᾿ΘΤΩΓΙ . 

ΠΠΠἀΪ 46 ΔΠιαΠΐθ5. {1| ὈΟΠῚ ᾿ρϑ1π|8. Ἰσποραηΐ 

Πα ΠῚ, ΓῸ5 ΠΙΠ1]1 566 115 ϑοϑιϊπιαηΐ, αἰ 85., 

βδη  δίθιη , ὙἹΐϑ Θ᾽ ΘΠ Οὐ ΠῚ : (ΔΙΊ ΓΕΡΙΠΠ 
Π1}1] οϑὲ ϑ1ιὰ 1ρ51π|5. παΐιγα ΒΟΠΙΙΠῚ ; ΠΟῺ 50]11ΠῚ 
4ποα ἔδο!]6 ἴῃ σομ γα α Πγπ 6 Επ|}᾽, 564. «πο Π6 
ΡῬοποϑ 4ιμἄθηῃ γα]θαπὶ ΡΟΘΘ 550 765 51105 γϑάάογο. 
Οὐι18 ΘΠ1η} ΟἹ ΑἸ γ 1 Ἐ1ἃ5 {πιϑῖτι5 ἢ {15 ΡΡΟΡ ου ϑα πῖἴὰ-- 

16} ἰθι ΡΟΓΔΠ53 [ΤΠ 58Π6 ἢξδο ΟΠΊΠΙἃ Πη8]6 τπ||6η-- 
Εἰθτι5 δὶ ρθοσδη τι πη 52606 ᾿ΠϑουυἸαηΐ. Βοδίιιϑ 1σ]- 
τὰν 116, 411 δὰ “τι Ρ] ΥῚΠῚ δὰπὶ Παροπάαδ, 
Ῥοβϑιάθε, {φαϊπι6 ΘΟΡΙΙΠῚ, 4185 ΠΘαιθιηΐ ΔΕ ΟΡ ΕῚ, 

Ῥοπουιη ΡᾶΡΪοΘΡ5 δϑὲ. 564 4ιῸ ρϑοῖο μππο οο- 

σποβοθηητϑ ἢ Οτεΐ σοὶ αὐτὶ ἐπι σοτιδίἰϊο ἱπιρίοτιεηι. 

ἘΠ Ρυπιβαιιαηη ΘΧΡΟΠαΠῚ “ἃ 51}: ΠΟΠ 80 1556 

1Π ΠΟΠ5110 ᾿πΊΡΊΟΥΙ ΠῚ, ΙΟΟῚ Πτ7115. (8050 Π6ΠῚ 

γΟὈ15 50 Ρ νοΐο. (τιν ΡγΟρμοἴα, ᾿Π6 115, 5011} 

4 (ΟΙΡΟΥ π5 ἀππτὶ5 ὑποφέρωμεν. 
ῬΡγο ὑποχλέπτει 5οΥΙ ΙΓ ΒΡ ΠΟἰτ ον ἴῃ ἀπο 5 

Μ5. χλέπτει. 

ς (οάδεχ ππηιτι5 προεδάλλλετο. 
ἃ ἘΔΊΠο Ρατῖβ. τῶν ἀποχειμιένων ἀγαθῶν. Αἴ νατῖαπΐ 

Ἰ1ΡῪῚ τηᾶπτι οχασαῖ, Φαοσιπι ἴῃ 4115 Ἰοσῖταν τῶν ἀπο- 

χειμένων αἰωνίων ἀγαθῶν : ἴπ 4115 Ὑ6ΓῸ 5 π]Ρ]ΠΠ1ΟἾιι5. τῶν 

αἰωνίων ἀγαθῶν ; εἰ 1ἴα 5ογίρβῖβδο Βαβι!ιπι θυ απλιιβ, 

σΑΡΡΑΏΟΟ. ΛἈΒΟΗΙΕΡ. 

- - δ δὰ « σὰ ᾿ , 4) 
ἀγωνισταῖς προλαδὼν ὑπέδειξε τὸ μαχάριον τέλος, 
[ - ΕῚ ΄Ν - “ , - - “7 

ἵνα τῇ ἐλπίδι τῶν ἀποχειμένων ἀγαθῶν ἀλύπως 
τ » ,ὔ “ " τοῦ βίου τὰ ἀλγεινὰ ἢ διαφέρωμεν. Οὕτως καὶ 

" “« 7 

δδοιπόροις τραχεῖαν δδὸν πορευομένοις χαὶ δύσδατον 
ἦν ᾿ γ ΕῚ 7 ᾽ - μ. Α 

χουφίζει τὸν μόχθον ἐπιτήδειον αὐτοῖς προσδοχηθὲν 
’ὔ ,ὔ - --Ὁ ζΖ 

χαταγώγιον" χαὶ ἐμπόρους ποιεῖ τῆς θαλάσσης 
᾿οῸὖὭοᾺ -ὋἪἭ Ζ, κ χατατολμᾶν ἣ ἐπιθυμία τῶν ἀγωγίμων - χαὶ 

- , κ ΄ μῳ. Ὦ 
γεωργῶν Ὁ ὑποχλέπτει τοὺς πόνους ἣ τῆς ἐπιχαρ- 

, . -» , Ν 

πίας ἐλπίς. Διὸ χαὶ ὃ 'χοινὸς τοῦ βίου διορθωτὴς, 
Β διλέ" οἷ Ἀι  ζΖῶι λος. τὴ - - ἀλγθεί ᾿ ὌΣΣ 

ουε γᾶς οιόασχάλος, τὸ πνευμα τῆς αληύϑειας: σοφως 

ι ι , “ 
χαὶ ΤΑ λάρν τοὺς μισθοὺς “ προεθδάλετο, ἵνα ὕπερ- 

τω Α͂ Ἁ 

χύπτοντες τοὺς ἐν χερσὶ πόνους, τῇ διανοίᾳ πρὸς 
ἃ ϑιαθν Ζιεἰ τὰ 
τῶν αἰωνίων αγὰ Ἴων ἐπειγωμεθα. τὴν ἀπόλαυσιν 

Μαχάριος ἀνὴρ, ὃς οὐχ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεδῶν. 
. " 

ἼἜἜστ! μὲν οὖν τὸ χυρίως χαὶ πρώτως μαχαριστὸν 

τὸ ἀληθινῶς ἀγαθόν, Τοῦτο δέ ἐστιν ὃ Θεός. 
σ τον » - 
Ὅθεν χαὶ Παῦλος “ ὑπόμνησιν μέλλων ποιεῖσθαι 
΄ Ὁ “Ὁ Ω 

Χριστοῦ, Κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, φησὶ, τοῦ μαχαρίου 
Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μαχάριον 

Ἁ - ν Ἁ τὶ , Ν Ἁ ΑἹ ΄ -᾿ “ ,' 

γὰρ τῷ ὄντι τὸ αὐτόχαλον, πρὸς ὃ πάντα ἀποθλέ- 
τ , 

α πει, οὗ πάντα ἐφίεται, ἣ ἄτρεπτος φύσις, τὸ 

δεσποτιχὸν ἀξίωμα, ἢ ἀόγλητος ζωὴ, ἣ ἄλυπος 

ὃ αγωγὴ, περὶ ἣν οὖχ ἔστιν ἀλλοίωσις - ἧς οὐχ 

ἅπτεται μεταδολή: ἣ βρύουσα πηγὴ; “ι ἄφθονος 

-- ο “ΨἌΥΥ 

άρι ς, ὃ ἀδαπάνητος θησαυρός. ᾿Αψμαθεῖς δὲ ἄνθρω- 

ποι χαὶ φιλό όχοσμοι ρθουν α ς αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ 
λ ΄ ῃ Ἀ 

τὴν φύσιν, μαχαρίζουσι πολλάχις τὰ μηδενὸς 

ἄξιχ, πλοῦτον, ὑγίειαν, περιφάνειαν βίου - ὧν 

οὐδέν ἐστιν πον τῇ ἑαυτοῦ φύσει" οὐ μόνον χα- 
; “7, 

θότι ῥαδίαν τις τὴν πρὸς τὰ ἐναντία περιτροπὴν, 

ἀλλ᾽ ὅτι μηδὲ ΠΕ δύναται τοὺς χκεχτημένους 

ἀποτελεῖν. Τίς γὰρ δίχαϊος διὰ χρήματα; τίς 
2 

πθστς διὰ ὑγίειαν; ἘΤοὐναντίον μὲν οὖν, χαὶ ὕπν.- 

ρεσία πολλάχις πρὸς ἁμαρτίαν τοῖς χαχῶς χρωμέ- 
΄ φ. , : ΄ ᾿ 

νοῖς τούτων ἕχαστον γίνεται. Μαχάριος οὖν ὃ τὰ 
ε ΕΣ κ᾿ ὡ» “τ 

πλείστου ἄξια χεχτημένος, ὃ τῶν ἀναφαιρέτων 
Ὶ τ ’ὔ τ μι. - 5 ᾿ἐ 

ἀγαθῶν μέτοχος. Τοῦτον δὲ πῶς ἐπιγνωσόμεθα; 
Δ 32 5 2 39 -Ὁ 2 “- Α , 

Ὡς οὖχ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεόῶν. Καὶ πρίν γε 
τ᾿ ΣᾺ ΟΝ Ἢ δ ΟΣ 5. λῷ - ὭΣ Ἂ 

εἰπεῖν, τί τὸ μὴ πορευθῆναι ἐν βουλῇ ἀσεδῶν, βού- 
- Ἁ ο ;ὔ ͵ὔ Ὁ 

λομαι δμῖν τὸ ἐν τῷ τόπῳ ζητούμενον διαλῦσαι. Διὰ 
“ "ἢ ’ὔ ᾿: ΠΝ , ΕῚ ιν, 

τί, φησὶν, ὃ προφήτης τὸν ἄνδρα μόνον ἐχλεξάμενος 
, “ Α Ὁ ΧΑ Ἔ 

μαχαρίζει; ἄρα μὴ τοῦ μαχαρισμοὺ τὰς γυναῖχας 
. ᾿ ’ πκ' }} ᾿ ᾷ 

ἀπέχλεισε;: Νὴ γένοιτο. Μία γὰρ ἀρετὴ ἀνδρὸς καὶ 

Π6 γοο685 ἴῃ ὧν 4οϑιποηΐοβ ἔγιιβίγα πααλερασατσημε, 

61 ἄπορι Νῖββ. ῥσὸ ὑπόμνησιν Ἰοστίαν ἐπίμνησιν, 

Ηἰς Ιοοιι5, Ἰᾷ ψιοα ποππαῃαιατη τι γε π1ΐ, ΘΟ ἤδἔιι5 

εβί εχ ἄποόραβ. Ῥυὶπια ΡΔΓ5 βατηΐα εχ Ερϊβί, 1 δα ΤΊ. 
ταοῖῃ. 1, 11 : κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μαχα- 

οίου Θεοῦ : Δ] ογὰ γθστοὸ εχ Ἐριβί. δὰ 'ΤΊταμη 2, 18 : χαὶ 

ἐτ πιφάν Ειαν .΄. « « - Σωτῆρος ἡμῶν ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ἐ ταύ. Μείαρμν. ρ. 498, Ε.1 
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γυναιχὸς, ἐπειδὴ χαὶ ἣ χτίσις ἀμφοτέροις ὁμότιμος, 
« ἈΠΕ ἜΝ Ἐν ὑπ 700 5 ᾿ Ε - 
ὥστε χαὶ ὃ μισθὸς ὃ αὐτὸς ἀμφοτέροις. Ἄχουε τῆς 
Γ ΄ὔ -Ξ Ἔ ᾽ ἐς Ά ᾿ ς Θ Ν Α ὧν - 

ἐνέσεως. ᾿Κποίησε, φησὶν, ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον 
3 5 ᾿, ὩῬν - ,ὕ 5 ᾽ὔ ΕΣ Χ - 

κατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν - ἄρσεν χαὶ θῆλυ 
ς ,ὔ 3 ΄ 3 ΄ ιν ΔΑ , Ἁ ν ἐποίησεν αὐτούς. Ὧν δὲ ἣ φύσις μία, τούτων χαὶ 

5.) ΕἸ ΝΟ κ αν ᾿ ΄ ἐνέργειαι αἱ αὐταί: ὧν δὲ τὸ ἔργον ἴσον, τούτων 

χαὶ ὃ μισθὸς ὃ αὐτός. Διὰ τί οὖν ἀνδρὸς υνησθεὶς, 

τὴν γυναῖχα ἀπεσιώπησεν; Ὅτι ἀρχεῖν ἡγήσατο, 

υιὰς οὔσης τῆς φύσεως, ἐχ τοῦ ἡγεμονικωτέρου τὸ 

ὅλον ἐνδείξασθαι. Μακάριος οὖν ἀνὴρ, ὃς οὖχ ἐπο- 

ρεύθη ἐν βουλῇ ἀσεδῶν. Σκόπει τῶν ῥημάτων τὸ 
6 ϑς 6ὲ 4» « , 7 μν »ἤ ,ὔ 

ἀχριδὲς, πῶς ἑχάστη λέξις δογμάτων πεπλήρωται. 

Οὐχ εἰπεν, ὃς οὐ πορεύεται ἐν βουλὴ ἀσεδῶν- ἀλλ᾽, 

Ὃς οὐχ ἐπορεύθη. Ὁ μὲν γὰρ ἐν τῷ βίῳ τυγχάνων, 

οὔπω μαχαριστὸς, διὰ τὸ ἄδηλον τῆς ἐχθάσεως- 

ὃ δὲ συμπληρώσας τὰ ἐπιδάλλοντα, χαὶ ἀναντιῤῥήτῳ 

τέλει τὴν ζωὴν χαταχλείσας, οὗτος ἤδη ἀσφαλῶς 

μαχαρίζεται. Διὰ τί οὖν μαχάριοι οἵ πορευόμενοι 
᾿- , Α ΕΙ 5 Ἁ ᾿ ἧς Σὰ 3. ἴα 

ἐν νόμῳ Κυρίου; οὐ γὰρ τοὺς πορευθέντας ἐχεῖ, 
-» Ἁ αὐ Υ̓͂ ᾽; Ἂ ἣ,) 

ἀλλὰ τοὺς ἔτι πορευομένους μαχαριστοὺς ὃ λόγος 
, ϑ χε ε Χ 2 ᾿ 5 ,»ῇ ΡΞ 2 “, σ᾽ σι -Ὁ 

τίθετα!" ὅτι οἱ τὸ ἀγαθὸν ἐργαζόμενοι ἐν αὐτῷ τῷ 
ν Ἐς τα 4. Υ. δι. ἊΝ ᾿ ᾿" , 

ἔργῳ τὸ ἀπόδεχτον ἔχουσιν - οἵ δὲ τὸ χαχὸν φεύ- 
2 2. [τ4 αἱ ἢ ἃ ΕῚ )ὔ γοντες, οὐχ ἐὰν ἅπαξ που ἢ δεύτερον ἐχχλίνωσι 

τὴν ἁμαρτίαν. ἐπαινετοὶ, ἀλλ᾽ ἐὰν δυνηθῶσι τοῦ 

χαχοῦ τὴν πεῖραν εἰς τὸ παντελὲς διαδρᾶναι. ᾽᾿Ἔχ 

δὲ τῆς τοῦ λόγον ἀχολουθίας χαὶ ἕτερον ἡμῖν 
“ἵ ἘΣ , Ἁ Ἕ ὅξα ἐν ΝΥ τ Α ἄπορον ἅ ἀνεφάνη. Διὰ τί οὐχὶ τὸν χατορθοῦντα τὴν 
τ Ἁ Η 3 Χ Ἁ ΄ ν ἀρετὴν μαχαρίζει, ἀλλὰ τὸν μὴ πεποιηχότα τὴν 

“ Ω͂ Ὁ 

ἁμαρτίαν; Οὕτως γὰρ καὶ ἵππος, καὶ βοῦς, καὶ 
, ΄, -" ᾿ ψ( - “ 

λίθος μαχαρισθήσεται. Ποῖον γὰρ ἄψυχον ἔστη ἐν 

δὸῷ ἁμαρτωλῶν; ἢ ποῖον ἄλογον ἐπὶ ἢ χαθέδρᾳ 
“«- , 

λοιμῶν ἐχάθισε; Μιχρὸν μὲν οὖν ἀναμείνας εὑρήσεις 
. 3 , ᾿ εο 5 Ἢ 5 - , , 

τὸ ἴαμα. ᾿Ιπάγει γὰρ, “ ̓Αλλ᾽ ἢ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου 
Α Ι, ον [ 

τὸ θέλημα αὐτοῦ. Θείου δὲ νόμου μελέτη ἐπὶ τὸν 

“ λογικὸν μόνον πίπτει. Ἡμεῖς δὲ “ κἀχεῖνο λέγο-- 
[ δ. Νν Χ - - « 

μεν, ὅτι ἀρχὴ πρὸς τὴν ἀνάληψιν τῶν χαλῶν ἣ 
Ν ἀν ϑαᾷ, “ἡ ΡΞ Ὗ ᾿ 
ἀναχώρησις τῶν καχῶν. ᾿ἔχχλινον γὰρ, φησὶν, ἀπὸ 

τνἩ “ ’ 

χαχοῦ, καὶ ποίησον ἀγαθόν. 

Γ δὶς Νί55. ρ]ουῖψιιθ. οπλπθβ. Αθεβί ἀνίϊοιιι5 ἃ οχ- 
οἰ5ῖ5. ΓΥ̓ οἰιΐπο χαὶ αἱ ἐν. 5] 

8. Βάτο Ῥατγῖβ. σκόπει τῶν ῥημάτων τὸ ἀχριδὲς, σχόπει 

πῶς εἴο, 564 νοχ σκόπει ρτῖπιο πηΐαχαϊ ’οοο ἴῃ Ν585. 

Ἰερῖξαν., πιο πηΐνατη ἰά γἱἄουὶ ἄθθοῖ, οπὶ βοοιπῖο 
Ἰοθὸ ῥῬγουβιβ το πο, 

Ἀ (οάσχ τπιι5 ἐφάνη, 

ΒΟΠΉ ΠΟ ΕἸ Ἰρὶὲ, δο ργθάϊοαὶ μθθαΐμμ ἢ ΠυΙΠ Τητι- (αν υἱγ βο- 
Ε ᾿ἴθυοθ ἃ βϑαῃειμαϊπθ θχοϊαϑὶεῦ Α511. Ἐπίτηνθγο "5 «ἰοαιὰς 

ὙΠΡῚ οἱ ΠΉ]16}15 πὰ δϑὲ Ὑἱγττ5 : απο ΄υ θη πα 

ὉΠΡῚ ἸΘ 116 ΟΥΘαΙΟ ΠΌΠΟΙ ΡΔΙ δϑὲ, ἃ0 ῬΥΟΪΠἦ6 
Ὁ ΡΒ 16 “ΠΟΘ τ6 ΤηΘΙΓῸ65 οϑὲ θδάθηι. Απαᾶὶ 66- 
Π651η}. Κδοὶξ λοις Ποπιίτιθηι., Ἰπψαϊ!; αὐ ἱπια-- 6 ε»ε5. τ. 

δίτιθην 126. [δοῖέ ἐπι ; τα αϑοιείντι θὲ ἐεπιίτιατη, 57: 

7δοῖξ δος. Οὐόσιιπὶ διιΐθπη πδέιγα τ1Πη8ἃ, ΠΟΙΙΙΠῚ 

οἴ ΔΟΠΟΠ65. Θρθ θη; ΦΖΠΟΙΙΠῚ δϑὲ 8 τ|8 16. ΟΡΙΙ5; 
ΠΟΡΤῚ οἵ ΠΊΘΓΟ65 θα θη). ΟἸᾶγ6 ΕΥΡῸ, ΥἹΡῚ [δοία 

ΠΊΘΠΠΟΠΘ, Π.Π]Π]ΘΡΘ ΤῺ ἰδοι ΟἸΙΟΠΙΔΠ 58 {15 6556 

ΘΧΊβ την, ΟΠ] τ1Πἃ 511 Παίτγα ΔΠΊΒΟΓΊΙΠῚ, ΡΘῚ 

ῬΥΘΟΙΡι πη. ΡαΓίθμη. [οὔτ Π 515 Πὰν 6. δ θαΐτι5 Ατιοπιουο 
98 ἐριίξζι7 Ὁ, αι τιοτι αὐ ἐπὶ οοτιδῖ ἰἴο ἵπιρίοτιιηι. ἜΣ ἐν 

Ὁ ΓΟ ΟΠΒΙ4ογὰ νου ΟΡ ΠῚ ΔΟΟΙΓΔΙΙΟΠΘΠ : ΠΠΟΠΊΟΘΟ μι. 

4 ΠΡ θὲ ἀἸοῖῖο ϑθηΐθη 5 γείοσία 511. ΝῸΠ αἰχιξ, 
ΟἿἱ πο 818 1π σΟΠ5110 ᾿ΠΠΡΙΟΡ ΠῚ ; 564, Οἱ 

χιοτι αὐιϊ. ΟἿ ΘΠ] ἴῃ ἢδο γἱΐὰ γϑυϑαϊ,, ΠΟΗ “ 

ἄππ ργορ θυ ᾿ποογίιπι οχιπτη Ὀθαΐτι85 δϑὲ ργ861-- 
ΘΔ Πτι5 : 4π| ὙΠῸ 51π1π ΘΧΡΙ νος ΟἰΠοπιπ,, νἹ- 
[ἈΠ 4116 σουο ἢπθ ΟἸδιιβουξ, 15 78π| Ὀθδίτι5 ταΐο 
ἀἸοῖταν. Οὐ Ἰσιταν ῬθαΠ {αὶ Δ ]δηΐ 1 ἰοσ6 
ῬΟΙΏ]Π] 9" ΠΟῚ Θηΐπι μἰο ϑουὶρίαγα 605 σα] ἀπιριι-- 
Ἰανθυιηΐ, 564 605 {αὶ δάππιο τη θυ ίαηϊ, ργθϊοδε 

Ὀδαΐοβ : Ζποηΐδπ {πὶ ἔλοϊππὲ ΒΟπαμη, [πῃ ᾿ρ5ἃ 
ΔΟΙΊΟΠΘ σΟΠΒΘ ἔπ} ΔΡΡΓΟΡΑΠΟΠοΙΩ : 564 αι 
νἱϊαπὲ πηδττη, ἰδ Π 4] ΠΟ ϑιπξ, 51 [Ὁ 6 5616] 

ααϊ Ἰζθυιπὶ ρΘοσδίι πη Θν] γε πῖ, 86 51 οἱη- 

ΠΙΠΟ Π18}1 ΘΧΡΘΡΙ ΘΠ Δ πὰ ἀΘΟΠ Πᾶγ 6 Ροϑϑίηΐ, Αἴατιθ 
δἰΐατη αἰΐθγα αἰ Που]α5. Οχ ΟΥΔΙΠΟΠ5. 56 716 5656 

ποῖα. ορία! : (τ Θαπὶ 4] ΟἿ νἱρ 6 ΠῚ, ΠῸΠ 
ἀϊοσαὶ θδαίπμη, 564 διιπι, {11 ρϑοσαίμμη ΠΟΠ Δα τη1- 

511. Ηδο 6πῖπ ΚΓ ΠΟΠΘ Θήτι|5, θῸ05 δὲ 1815 [6]1065 
Ροΐθυιιπὲ ἀρΡρδ αν]. Οὐδ ΘΠ] 165 ᾿ΠΔΗΙΠηδ ἴα 

βίθει τη ν]ὰ ρθοσδίογιμ" ἅττ {188 ΓῈ5 ΓΆΠΟΠΙ5 
ἜΧΡΟΙ5. ἴῃ οἰ πθάγα ρϑϑ]θηῖ188. 5641: Ῥγοίδβοϊο 
51 Ῥδυ]α] στὴ Ἔχϑρθοίανθυῖβ, ΓοηθπιΠ} ἸΠγΘΠ168. 
πίον θηΐτη : 2. ϑϑὦ ἵτπὶι ἴθρθ Ζ1)οπιῖϊπιὶ οἰπιτιΐα 5 
ἐἾι5. ῬοΟΥΓΟ ἀἰνῖπϑε Ι6ρ 15. τηθ Ἰἴλι]0. οἱ 5011, 4] 
ΡΥ ΘΡ5. ΔΈ ΟΠ5. ο5[., σοηνθηϊξ. ΝῸ5. δυο πη οἱ 

1Ππ4 ἀϊοίπητι5, ΡΥϊποῖρίαπη ΒΟΠΟνηΙ ΔΟ]Έ]Ρ6Π- 
ἀογιιη]., γΘΟΘϑϑα 6556 ἃ ΠΊΔ]0. Ζ)δοἴϊπια α πιαῖο, Το. ἰ. 536. 

᾿π4υϊΐ, οἱ ξαο ϑοπιίπι. τῆς 

Ω 

» ἘΦ εἰ Μ55. ἁ!φαοὶ καθέδρα. ΑΙΠΙ χαθέδρας. ΑἸΗ 

χαθέδραν. 

« 5ῖς Μί85.., 4α]θὺ5 ἴανθηξ ΒΡ]. ἘΠΤΗ ἀλλὰ ἐν. 

ἃ Βερ. βοοιιη 5 ἐπὶ τῶν λογικῶν μόνον. (01. ῬΥΙΠΊι5 

ἐπὶ τὸ λογικόν. 
ε Ῥοβί γόοσθπὶ χἀχεῖνο ἴῃ {τἰθιι5 Νῖ55. δἰ Ἰζιν μόνον. 
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1852 ς΄ ΒΑΘ ΘΕΈΒΑΚΕΞ ΘΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

4. Ἰαιθ οὐ δά υἱγεπίθπη ΠῸ5. ἱπάποογεῖ, 

ΒΔΡΙΘΠΙΟ ἃ6 5616 ὙἹΠΟΓΙΙΠῚ {πσὰπη, ὈΟΠΟΥΙΗ 
᾿π|τπιπη ἔδοϊε. ἘΤΘΠ]ΠῚ δὶ ϑίδιϊη) θὰ “πὸ δππηΐ 
Ρογίδοξα, ΠῚ ργοροβιιϑϑθῖ, δά δὰ ἑθπίαπαα ἔι15565 

ΟἸΠΟΙΆΠΕΟΥ ; ΠΠῚΠῸ γΈΓῸ δὰ δὰ 41|86 σαρέμ [δ ο] ]ογὰ 

διιηξ, 6 ἀϑϑιιθίαο: ", τις Θὰ {τ|36 ΒΘ ππῚῚ ἔπ}, ἀσϑτο- 

ἀϊανθ. ἔρο ϑααϊθπι ῥ᾽ θίαεῖθ Θχ Θγο Δ ΠΟ 6 ΠῚ βοαϊεθ 

ΘΟΠΒΙ ΠΕ ΠῚ 6556 ον ἀθυπι, νἀ] σοὶ βοϑ]α 1Π], 

4πὰπῇ Βϑαίπι5 1460} ΟἸΪπῚ Ὑἱάϊξ, οὐἤ]τ5. 4 θη] 

ῬΆΓ5. ἴθυγΔ}} ἴδησοθαΐ, θγαΐιθ ΠπιΠ}1 ἐδ ριοϑϑᾶ, 
ΡΑΥ5 ὙΘΙῸ Δ] Γὰ Ε] χὰ ᾿ρ511Π} ΘἐΘ ἢ πῇ ΡΟ Ισ  θαΐαν. 

ΟὐαΡΘ ἤθοθθδθ δϑῖ, τιὸΈ ἢ 4] βιιηΐ δά υἱγεπ πὶ 

Ἰη5ΕΠ ΓΘ Πα, ῬΥΪη5. σγαάίθιι5 ἁἀπιονθαηὶ ψεϑεῖ- 

δἴππ), ᾿πάθααθ δά βθιθηῖθϑ σγδάτι5 ΒΕΙΉ ΡῈ ΡΓῸ- 

δ Γϑϑὶ, ἰα πάθπι μαι] απ) ργοσγθάϊοπάο, δά αἱτ- 

ἐπα] πο πὴ ΠπΠΊὰ πὸ ΠΑΓΙΡΟΡ ΠΟῚ ᾿ΠΊρΡΔΥΘΠῚ ροῦνα- 

πἴδηξ. ΟἸθπηδπιοάτιπη. ἰσῖταν πῃ βοαΐα ὈΓΙΠΉΙΙ5 
δγδάτι5., γθοθϑϑιι5 ἃ} ὨΠΠΠΟ δϑὲ : ἴΐὰ ἴπ νἱΐα ἴπ- 

ϑΠπαῖο {πο βθοιπ πηι ΠΤ ιιΠῚ 5Ϊ δ, ργοίδοξιβ 1η1-- 
ἘΠῚ, ἀἸβοθϑϑιιβ ἃ ΠηΔ]0 δϑῖ. Ῥγουϑαιβ απιΐθιη [Δ ἐΠΠπι5 

δϑὲ ΟΠΠΠΙΠΟ Οὔ], {πιὰ πὶ Παρ νὶ5. Ορτ5 ἴσον : 

ΨΕΓΡΙ σταῖα, Λοπ οσοϊάος; ποὺ πιωοἰιανϑετὶς; 

ποτὶ [ιταὐετγὶς. Ἠουιιπ «πιο 6 πο γα πὶ ἀοιϊοπὶ5 

εἴ πηοΐτι5 ΡΥ ν ΠΟ Π πὴ ροβέι!αϊ. Π|πῶὼ νογο, 2) ὲ- 

ἶσος ργοχίπιιηι {πππιτηὶ σοι [6 ἔρϑιίπι ; οἵ, Τ᾽ δπάδ 

σι μαϑος, εἰ ἀα Ραιιρογίϑιι5 ; οἵ, ϑὲ φιιὶς 6 

απϑατίανογὶξ ταῖΐΐθ ραβϑιις, υα(δ στη {110 ἄμο, 

ἀἴρπα διη] θεῖ ορετα βιπηΐ, {αίθι5. μραϊναπα 5 
ΔΠΗΪΠΊΟ Δ ΠῈ ἔὉΓΕ δὲ βἔγθητπιο οριῖβ δϑῖ. Οὐαγο 1]-- 
[Ππ|5 ΤΩΪΡΆΓ. 5 ΘΠ ΠῚ, {π| ΡΟΙ δὰ {185 [Δ οΠογὰ 
δὲ βχυρθάϊίηογα βπὲ, δα μεθ δο πο π πὸ5 ἄδάιι- 
οἷξ. Τυῖὰ ἀυιΐθ πη ΠΟ Ϊ5 Ῥγορόϑαῖ πηϑυϊτο οανοπάα, 
Π6 Ψ] 6Π166Ὲ ἈΡΘαΠητι5. ἱπ ΘΟΠΒ511Π10 ἱΠΊΡΙΟΓΊΙΠΙ, ΠΟ 
5ΓΘΠΉΤΙ5 1Π Ὑἱὰ ΡΘΟΟΔΙΟΓΕΠῚ., Π6 ἴῃ δἰ μθάγα Ροβε- 
Ἰοπῖς ϑϑάθδημιβ. ΒΘΥΠΠῚ ΠαϊΠΓΑΠῚ βϑαιπῖμ5, 
νεῦρα πος οὐ άϊπθ ἀϊβροβιῖξ. ῬΥΪΠητ ΠῚ Θηΐπὶ ἀ6- 
ΠΠΡΘγάπητιβ : ἀοίπάθ ἐδ] ΘΓ ΟΠ Ίὴ ἢ ΙΔ ΠΊΙΙ5 : 
ῬΟΒΕΡΕΠΊΟ ΓΈΡτι5 46] γα 15 1π5᾽5Ε πητι5. Απίθ οΠι- 
ηἶὰ ᾿σΊΓα} ΠΊΘΠ 5 Ποϑίγο τη πα ἰὰ ἀδοϊαγαπήα 
δραΐ ᾿ϑαΐὰ, “ιΟ ΠΙΆ ΠῚ σΟΓ 5 ΡΙΟΡΟΒΙΓΠῚ δοῖϊο- 
ΠΠΠ) ΘΟΙΡΟΓΘΆΓΙΤῚ ΓΔΩΙχ δχϑίβεί. ΑΙ] ΘΓ ΠῚ 
ΘΠΪΠῚ ἴῃ ψοἰτρεπιοβὶ δηΐπηὰ ΡΎΓΪμῸ ᾿ΠΟΘηβι πη, ἴα 
ΕΔ ΠῚ ΘΟΓΡΕΡΈΟΠΘΠῚ “τι ΡῸΓ ΘΟΡΡι5. ἢϊ, Ραυῖ. 
ὕὍπάε εἰ ῬοΠιΐΠτ15 ᾿Πέτι5. 6556 Αἷτ αι οοἰπΦαϊπαπὶ 

ΓΒουρέιπη ἱπνθηϊξιν ἴπ {π]θιις Δ95. εἰσάγων ἡμᾶς 
πρός. ΤΡΙάεπὰ Βορς. ἰεγἢτις ἀγαχώρησιν τῶν χαχῶν ποιού-- 
μένος, ἀρχὴν τῶν χαλῶν εὕρατο. 

5 ἘΠῚΠ πρόσγεια χαί. Αἴ Με5. ποπημ]]ῃ πρύσγειά τε 
χαΐ. 

ΒΆΘρ. βεοιπάιμς ἀπαρχή. 
ἱ Ἀερ Ξεοιπηήιι τὸ δὲ ἀγαπήσεις ξις. 

Σοφῶς οὖν χαὶ ἐντέχνως ᾿ προσάγων ἡμᾶς εἷς 
ἀρετὴν, τὴν ἀναχώρησιν τῆς χαχίας ἀρχὴν ἐποιή- 

σατο τῶν χαλῶν. Εἰ γὰρ εὐθὺς προέθαλε έ σοι τὰ 

τέλεια, ἀπώχνησας ἂν πρὸς τὴν ἐγχείρησιν: νῦν 

δὲ τοῖς εὐληπτοτέροις σε προσεθίζει, ἵνα χατα- 
τολμιήσης τῶν ἐφεξῆς. Κλίμαχι γὰρ προσεοιχέναι 
φαίην ἂν ἔγωγε τῆς εὐσεδείας τὴν ἄσχησιν - χλίμαχι 
ἐκείνη, ἣν εἶδέ ποτε ὃ μαχάριος Ἰαχὼδ, ἧς τὰ μὲν 

ς , Ὶ "»} Α ἣ Ὁ 

Β πρόσγειά τε χαὶ χαμαίζηλα, τὰ δὲ ὑπὲρ αὐτὸν 
Α , σ, Ν- Ἁ 2 

ἤδη τὸν οὐρανὸν ἀνετείνετο. “Ὥστε δεῖ τοὺς εἰσα- 1 7η ρ 

γομένους πρὸς τὸν χατ᾽ ἀρετὴν βίον τοῖς πρώτοις 

βαθμοῖς ἐπιδάλλειν τὸ ἴχνος, χἀχεῖθεν ἀεὶ τῶν 

ἐφεξῆς ἐπιδαίνειν, ἕως ἂν πρὸς τὸ ἐφιχτὸν ὕψος 

τῇ ἀνθρωπίνη φύσει διὰ τῆς χατ᾽ ὀλίγον προχοπῆς 

ἀναδῶσιν. “Ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῆς χλίμαχος πρώτη 

ἀνάθασις ἣ τῆς γῆς ἀναχώρησις, οὕτως ἐπὶ τῆς 

χατὰ Θεὸν πολ ἐτείας Ἀ ἀρχὴ προχοπῆς ὃ χωριαμὰς 

τοῦ χαχοῦ. “Ὅλως δὲ πᾶσα ἀργία χαὶ τῆς τυχούσης 

πράξεώς ἐστιν εὐμαρεστέ ἔρα᾽ οἷον, Οὐ φονεύσεις “ 

οὗ μοιχεύσεις " οὐ κλέψεις. ᾿Αργίας τούτων ἕχαστον 

καὶ ἀχινησίας δεῖται. ᾿ ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον 
- , ᾽ 

Ἑ σου ὡς σεαυτόν χαὶ, Πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, 

9 

᾿ μ᾿" - ." 3 }} ’ Ξ 3 , 

καὶ δὸς πτωχοῖς " χαὶ, ᾿Εὰν τίς σε ἀγγαριεύση 
“ τι - τ ’ ἂ 

μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο, ἐνεργήματά ἐστιν 
5." ᾿ς τ “ ᾿Ν “ 
ἀθληταῖς πρέποντα, χαὶ ψυχῆς ἤδη νεανιχῆῇς 

5 5 δ 
δεόμενα αὶ ἐν κατόρθωσιν. Ὥστε θαύμασον τὴν 

Ἁ , 

σοφίαν τοῦ διὰ τῶν εὐμαρεστέρων χαὶ εὐληπτοτέρων 
Σ , ε "τὩῃ ν᾿ Α ΄ ᾿ Α ’΄ 

ἐνάγοντος ἡμᾶς πρὸς τὴν τελείωσιν. 'Τρίοα δὲ προέ- 
Ἢ ἐΞ- “ - κ “ 

ἔαλεν ἡμῖν τὰ φυλαχῆς ἄξια, μὴ πορευθῆναι ἐν 

βουλῇ ἀσεδῶν, μὴ στῆναι ἐν δὸῳῷ ἁμαρτωλῶν, 
“τ ΄ - »,) 

μὴ χαθεσθῆναι ἢ ἐπὶ χαθέδρας λοιμῶν. 'Γ φύσει 
- Ῥ ,, - 

τῶν τροημστοὰ ἑπόμενος τὴν τάξιν ταύτην τοῖς 
35. “ΜῈ , , ῃ ΄, 

εἰρημένοις ἐπέθηχεν. βουλευόμεθα γὰρ πρότερον " 

εἶτα ἱστῶμεν τὸ βούλευμα « εἶτα τοῖς βούλευθειοῖν 

΄ ΡΞ ἜΣΥΡΕΝ Πρώτως οὖν μαχαριστὸν τὸ ἐν τῇ 
: πα γΑν “ ῃ “- 
διανοία ἡμῶν χαθαρὸν, ἐπειδὴ ῥίζα τῶν διὰ τοῦ 

τ ,’ «ες 

σώματος ἐνεργειῶν τὸ ἐν χαρδία βούλευμα. Ἢ 
᾿ “ , - “ρ 

τὰρ μοιχεία ἐν τῇ " ψυχῇ τοῦ φιληδόνου “πρῶτον 
- ", .ι Ὁ , ο 

ἀναφλεχθεῖσα, οὕτω τὴν διὰ τοῦ σώματος φθορὰν 
΄ Υ̓͂ 

ἀπεργάζεται. “Ὅθεν χαὶ ὃ Κύριός φησιν ἔνδοθεν 
-" Η «ὦ κ " 31) Α ἥν Ὁ, 

εἶναι τὰ χοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἀσέδεια 
΄ , τρδτν ἐν ς 2.) ι ’, 

χυρίως λέγεται ἢ εἰς Θεὸν ἁμαρτία, μὴ γένοιτο 
Ὰ.0. ς .“᾿ - “ ἣν }Ώ , " 

δέξασθαι ἡμᾶς ἐξ ἀπιστίας ποτὲ ἀμφιδολίαν περὶ 

Θεοῦ. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ πορευθῆναι ἐν βουλῇ 

Κ Ἐὰὸ δῖος 4φιοαπε ἴῃ Δ Ζαϊθς Μ55. Ἰορίεαν ἐπὶ καθέ-- 

δραν. Νὲς [τὰ πη α]ΐο ροβὲ Νῖ55. ποπηα}}} βουλόμεθα... 
βουλημια . ... βουληθεῖσιν. ΒΒΙπάς Βερ. ἐεγέϊι5. τὸ 
ἐγκάρδιον βούλημα. : 

ὁ (οάδοχ πηῖ ἐν τῇ χαρδία τοῦ. Π 1 π ἘΠ 15 

ἀυφιθολίαν τινά. 
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ἀσεδῶν, ἐὰν εἴπης ἐν τὴ καρδίᾳ σου, ἂρά ἐστι Ποπηιγίποῃι. Οἰιοπίαπι. δπίθη Δ Π]55ιιηὶ ἴῃ ΤλΘ 

Θεὸς κυδερνῶν τὰ σύμπαντα ; ἄρά ἐστι Θεὸς ἐν Ρδοσδίτιηι, Πηρ᾿Θία5. ῬΡΌΡνΪΘ ἀἸοϊταν; Δ σις αἴ 

οὐρανῷ, " οἰκονομῶν τὰ καθ᾽ ἕκαστον : ἂρα χρίσις; Β τππηατιᾶπι 46 Τ)60 Ρ6Υ' ἱπουθ αἰ ΐοπὶ ἀπ ] [θητιϑ5. 

ἄρα ἀνταπόδοσις ἑχάστῳ κατὰ τὸ ἔργον αὐτοῦ ; Ηρα πδιηήιιθ οϑὲ αὐίϊ556 ἵπτι σοπϑίϊίο ἱπιρίογιηι, 

Διὰ τί οὖν δίκαιοι πένονται χαὶ ἁμαρτωλοὶ πλου 51 ἴῃ πιὸ οογάο ἀἰχονρῖβ : Νῖπὶ Ῥεῖ δϑί, 4 

τοῦσιν ; οὗτοι ἀσθενοῦσι, κἀχεῖνοι ἔῤῥωνται : οὗτοι ᾧαπίνοιϑθα πηοάογθίτν οἱ σα θουποιῦ πππὶ Π διι5 Ἰῃ 

ἄτιμοι, χἀχεῖνοι ἔνδοξοι ; Μήποτε αὐτομάτως ὃ (8015 6δϑὲ, 4] ἀἸβρθηβοῖ βἰπρτ!α9 δϑίπο Ππα]οίαχη ὃ 

χόσμος φέρεται, χαὶ συντυχίαι τινὲς ἄλογοι ἀτά- ΠΙΠῚ ἘΠΙΟΌΪΠΠ6 5θοιπτπιΠ} ΟΡ ΟΓὰ 5118 γι θυοπάα 

χτως ἑχάστῳ" ἀποχληροῦσι τοὺς βίους; ἜδΔν ταῦτα δδ5ϊ τηϑισ659 (τὰ οΡρῸ 1058 ορϑηΐ, ρβϑοοδίουνθθ γ61Ὸ 

διανοηθῆς, ἐπορεύθης ἐν βουλὴ ἀσεδῶν. Μαχάριος Δρυαπάδηξ ΟρΙριι5Ὁ ΠῚ φσγὰ, 1Π1 ἤρπιὰ δππὶ νὰ- 

οὖν ὃς οὐχ ἔλαδε περὶ Θεοῦ δισταγμὸν, ὃ μὴ Ἰθεϊπ6ῦ Πὶ ἱπποπούαϊ, 1Π1 διιπὶ τη χῖη0. ἴῃ 

ποπογθῦ Νυπη αι [ογίαϊ το ἔθυταν πο τηπηάτπι5, οἵ 

[ΘΙΏΘΡΆΤΙ ΤαΙ Δτη Θαϑι15 πη 1π5ου]} 5616 νἸΐζαιὴ ἰθ- 

66. ραν πιπίαν ἢ Ηφθο 51 οοσὶ ἄν ΟΥ]5.) ἈΡΠ1511 ἴῃ 

ΘΟΠΒ1]Π10 ἱπ]ρίοσιιπη. Βθαίιιβ σῖτα, 4] 46. Π 60 

ὨΪ}1 παρα: ἀπ᾽ 10η15,. 4] οἰροα ῬΡΘΘΘΘΏΠἃ 

ΡΈ 510 ποη εϑὲ Δπῖπ|Ὸ, 564 Ὄχϑρθοῖΐαϊ Γαξαγὰ 3 οι] 

ἱπονοάαϊα ἀθ δο, {π| Πο5 οὐθαυ] 5 5 5ΡΊΟ]Ο. ΠΟΠ 

Ἰπ56 411. Βοαῖιιθ. δατθηἿ οἱ 116... {π| ἴῃ νὰ ρβοοᾶ- 

[ΟΥτιπ ΠΟΙ δἰθε. για αἰϊχιθ ἀἸοῖ παν νὰ, 4ποα Υἷλ ὁδὶ νἱ- 

απθοὺ ἴῃ νἱΐατη ἱπργθβϑιι5, Δα ἤηθη ῬΙΓΟΡεογοί. τῶ 
Οἰιοιηδἀπηοάτιπη δ πη {πὶ 1π ΠΑΥ]Ρ115 ἀουτηπιπξ, 

Θροηΐο ἃ γϑηῖο ἴπ ρου ίπ5 ἀθαπιοιη", οἴ {αᾶτην 5 
ρ51 πϑ|αδατιαπη 5θη απ, ΟΌΓϑι1ι5. ἰΔΠΏΘ 605 δά 

ΤΘΡΤΪ ΠτιΠῚ τρρϑὲ : 5ῖ0. οἵ ποὸ5 ἀπ Ππθηίθ υἱΐδο μΟ-- 

5[Γ86 ἰΘΙΏΡΟΓΘ, ἰΠ56 5101 ν 88. ΠΟϑ 188 ΘΟ 511 ψ 6 πξ 

οοπεππο “ποάδπῃ οἱ ᾿ρρθαϊθῖο πιοῖτι τι Πτιβ 6 1ι15- 

{πὸ δἀ ργοργίπηι ἤποπὶ [Ὁϑ]ᾶγηῖ5. ἘΧΘΙΗΊΡΙΙ 

οατιϑα, ἀΟΥΠηΐ5, [ΘΠΏριι5. [6 {πρὶ ; ν161}185, δ ἀρ 5 

ΔΙ Τα τηθηῖθ ; ΠΙΠ]]ΟΠλΪΠιι5 [6 Ὑ]ϊὰ , ΘΕ ΠΊ5] 

ΠΟΙ 56 Π|1Ά 1015, ΔΘ αΠ}1ἴ 1}. ΟἸΠΊΠ65 ΕΥΡῸ δἀ ριῸ- 

ΡΥ Ϊατὴ ΦαΙ51π|6 πη ΠῈ ΡΥ ΌΡΘΓΔῊ 65, ΟἸΠ ΒΊ1ΠῚ {116 Π|- 
ἄτα οαγυ Πητ15, ΠΠΔΙΠΟΌΓΘΙῚ 511ΠΊ1|5 1Π Ὑ]ἃ ΟἸΏΠ65. 

Ἦος οἰϊδπιὶ ποῖ νἱᾶτη 1Π.6]ΠΠΠΡΌΓΘ ΡΟϑ5515. [ἢ ἢδο 
νἱΐα νἱδίου 65; ὉπΊηΐὰ ἰγδηϑθιηΐ., ροϑὲ ἴθροτι πη 
τασπη το πφαπηίι" ομηηἶα. Ῥ] πα ΠῚ, ΠΘΡΌΔΠῚ ; 

ἀ]αδπι, ἅπ| Ταϊάν]5. ΑἸ ππιὰ ἀβρθοῖι ἀἰσπαμπα ἴπ 

νἷὰ νἱ ἀἸϑὲϊ : ραῦαπι ΟΡ] Θοἰαίτιϑ., ΤΠΟΧ ΡΥ δο ε 5. 

Βαϑὰ5 ἴῃ Ἰαρ᾽ 465, ΘοηνΆ}165, ῬΥΘΘΟΙρΙΕ1ἃ, ΒΟΟΡ 105 

δὲ ρᾷ]ο5, ἀξ δεῖαπη ἴῃ ἴθ Ρα5, 1Π ΔΏΪΓΩΔ]1ἃ ΤΕΡΘΠΙΔ 

ἷπ δρὶπᾶ8., δὲ ἴπ ἅ]1π4 ψαοάν!5 Ἰπ ον πα μῖτιπη 1Π-- 

οἰἀἰ5ὲῖ : ροβίυδπι 65. ῥα απ Αἰ Π]οἴιι8, τηοχ 

ἰδία γι ψαῖϑη!. Ὑ]ΐα εϑὲ δ] αβιποάϊ : ΠΕατι6 6]115 

ἀδ] οἶδ πα πΔΟ] 6β 186. σοπϑία πίθον Ρουβθν θυ ηΐ. 

μικροψυχήσας περὶ τὰ παρόντα, ἀλλ᾽ ἀναμένων 
τὰ προσδοχώμενα - ὃς οὐχ ἔσχε περὶ τοῦ χτίσαντος Ο 

ἡμᾶς ὑπόληψιν ἄπιστον. Μαχάριος δὲ χἀχεῖνος, 

ὃς ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐχ ἔστη. “Οδὸς μὲν οὖν ὃ 

βίος εἴρηται διὰ τὴν πρὸς τὸ τέλος ἑκάστου τῶν 
γεννηθέντων ἔπειξιν. “Ὥσπερ γὰρ οἵ ἐν τοῖς πλοίοις 
χαθεύδοντες, αὐτομάτως ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἐπὶ 

λιμένας ἄγονται, χἂν αὐτοὶ μιὴὴ αἰσθάνωνται, ἀλλ᾽ 
ὃ δρόμος αὐτοὺς πρὸς τὸ τέλος ἐπείγει " οὕτω χαὶ 

ἡμεῖς, τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς ἡμῶν παραῤῥέοντος, 

οἷόν τινι χινήσει συνεχεῖ χαὶ ἀπαύστῳ πρὸς τὸ 

οἰχεῖον ἕχαστος πέρας τῷ λανθάνοντι δρόμῳ τῆς 

ζωῆς ἡμῶν κατεπειγόμεθα. Οἷον, καθεύδεις, χαὶ ὃ 

χρόνος σε παρατρέχει; ἐγρήγορας, χαὶ ἄσχολος εἶ 
τὴν διάνοιαν ; Ἀλλ᾽ ὅμως ἣ ζωὴ δαπανᾶται,, χἂν ἢ) 

τὴν αἴσθησιν ἡμῶν διαφεύγη. Δρόμον οὖν τινὰ 

τρέχομεν πάντες ἄνθρωποι πρὸς τὸ οἰχεῖον τέλος 

ἕχαστος “ ἐπειγόμενοι " διὰ τοῦτο πάντες ἐσμὲν 

ἐν δὸῷ. Καὶ οὕτω δ᾽ ἂν λάδοις τὴς δὲοῦ τὴν 

ἔννοιαν. “Οδοιπόρος ἐφέστηκας τῷ βίῳ τούτῳ" 

πάντα παρέρχη, πάντα χατόπιν σου γίνεται. Εἶδες 

ἐπὶ τὴς ὁδοῦ φυτὸν ἢ πόαν ἢ ὕδωρ, ἣ ὅ τι ἂν 

τύχη τῶν ἀξίων θεάματος - μικρὸν ἐτέρφθης, εἶτα 

παρέδραμες. Πάλιν ἐνέτυχες λίθοις, καὶ φάραγξι, 
χαὶ χρημνοῖς, καὶ σχοπέλοις, καὶ “ σχόλοψιν, ἤπου 

χαὶ θηρίοις, καὶ ἑρπετοῖς, χαὶ ἀχάνθαις, χαί τισιν 

ἄλλοις τῶν ὀχληρῶν " μικρὸν ἠνιάθης, εἶτα χατέλι- 

πες. Τοιοῦτος ὁ βίος, οὔτε τὰ τερπνὰ μόνιμα, οὔτε κ 

τὰ λυπηρὰ διαρχῇ χεχτημένος. Ἣ ὁδὸς οὐχ ἔστι 

σὴ, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ παρόντα σά. Ἐπὶ τῶν ὁδευόντων 

ὁμοῦ τε ὃ πρῶτος τὸ ἴχνος ἐκίνησε, χαὶ εὐθὺς ὁ μετ’ 

αὐτὸν τὴν βάσιν ἤνεγχε, χαὶ μετ᾽ ἐχεῖνον ὁ ἐφε- 
πόμενος. 

Τιιὰ ΠΟῊ δϑοὲ [8 νἱᾶ, Π66116 ἔπι δι πὶ ΓῈ5 ΡΓῶ- 

φοπίοβ. [πίδὲν' υἱδίου 5, 51Π11}} τιῦ. ῬΥῚΠ.115 ΡΘά θη} 

γπονἱδ, Βυῖο ργοχίπηιιβ ἱπίογί ργδάμπηι, εἰ μοϑ“ 

Ππππο αἰτου 4 βθαα αν. 

Ῥ(ΟΙΡ, βοχίιιβ ὁ οἰκονομῶν τό, δίαϊιπι ἄτιο Δῖββ, ἀν- ἃ ἘΔ ἐπειγόμενοι, Αὐ Μ55, πῦον ἐπειγόμενος. 

τίδοσις. Βα θίπ ὁ ἄτιο 146 πὶ Μ55. κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. ε 5ῖς δάϊεῖο Βαβι]. οαπὶ {1} 5 Μ55. ΠΙπά, καὶ σκά- 

ς Βερ. βθοιπάιις εἴ (0]}, βοχέτϑ διακληροῦσι, λοψιν, ἴῃ οἀϊίοπο Ῥαγῖβ. ἀθβι ἀθγαθαίαν, 
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5. 6] 1 δυιθπ αἰϊθη 85, πιιπὶ δἰ ν 85 ΘΆ 5115 

51η} Δ55111165. ἩάΙ6 τι ΠΟ] αἸϑ.] [ΘΥΓΔΠῚ,, ΟΥἃ5 ἃ}- 

ἴθγ, ροϑί πτιηο οοΪθὶ οἱ ἃἰ1π|5. Ὑ16465 ἀρῦῸ5 Πο05 οἱ 
ἀοΠηο05 5:π|ρπποϑ85 ἢ ΟπΟἵ]65 δἰηρια, 6Χ {π0 οχϑὶ- 
βίης, ΠΟΠΊΘΠ 8Π| τητπΐανογε ἢ ΠΙ ΘΟ Ρα παι μαι} 15 
6856) ρΡοϑβίθᾶ 1ρ5815 ᾿πηροϑβιίιιπι δϑῖ ΠΟΠΊΘΠ Δ] ΓΘ Ἶτι5, 
δὰ Δ] 1Ππιπὶ γα βίου ιηΐ., ἴαπη ἀθιητπὶ ΔΙ ΓΟΥτ15. 6556 

ἀϊοιπίαν. ΝΌΠΠΘ ΕὐρῸ Υἱΐα ποβίγα υἱὰ δϑὶ, 8110 
[ΘΠΊΡΟΓΘ Αἰ πὶ ΘΧΟΙ ΡΊθη5, δὲ ἴῃ {{| 510] ᾿ην]οθ πὴ 
5 σοθάπηϊ οἸηΠ659 βεαίτι5 ἱζαφιιο τὶ ἐπὶ υἷα ρεο- 
οαίοτιετα ποτὶ δίθιϊί. 1|π|4 ἀπΐθηη, ἤοπ οἰοίϊξ, 

«υ14 5101 γα]: " Τλὰπη ἴῃ ρυΐπια ἁάπτις σΟ 5 5{{Π|1|5 
βοαΐθ,, Π6Ὸ ἱπηρΡΓΟΪ , ΠθῸ νἱγταίο ῬΓΘΡ 11] 5ιιπητι5 
(θα 6 Π1ΠῚ δϑΐα5 Πα} τι5 τς] πι516 σαραχ ΠΟΙ 651); 

564 ροϑβίθασιιαπι γϑεο ποϑβίγα ρουίδοία δὶ αἴσιιθ 
οππμ]αΐα, ἔπ ἢξ θα βουρίιμ εϑὲ : «291 οτεπι 

τυϑπῖς5οΐ πιαπααίιπι, ρϑοσαίιηι τονίαίϊ, 650 αἰι- 

16πὶ ΤΟΥ ἐππι5. 5τέπι. ΟΥ̓ τι ΘΠ πὶ τὰ}. οοσίία- 

{Ἰ0η65, 4π|88 6Χ ΟΡ Πἶ5. ἙΠΡ ΑἸ ΓᾺΠΠ|05 π΄ ἈΠ ΠηΪ5 
ΠΟΘ ΓΒ σΘ ΠΟΡ Πα}, ΝᾺΠῚ ΓΘΙρϑα π0] γοπὶϊ πη Π-- 
ἀαΐαπι, πος 6ϑὲ, βοπὶ ποποϑίίαιθ πιά] οἴτιπι, δὶ οο- 

Β᾽ [ΔΕ] Ο 6 ΠῚ ῬΘ]ΟΓΘ ΠῚ ΠΟΙ ν]οο τ, 564 ἃ ργανὶ5 αἷς 
[δοαΠ]τι5. ἀΠΙ πη Π| π᾿ βου ν ταῖθ πὶ γθαϊρὶ βίου: 
ΓΟΥΪΧῚΣ ααϊάθη) ρδοσαίιπι., ΠΙΘΠ5. ΨὙΘΙῸ Ρδοοδ 5 
Ἰη!ογθηγΐα του πιν. ΒΘαίι5 ἰδίαν, 4] ἴῃ νἷὰ ρθο- 
ΟΔἰΟΓΙΙΠῚ ΠΟ ἱΠΠΠΊΟΥΓ ἴτ15 δϑί, 56 βΆ ΠΙΟΓΟ ΠΟ 5110 
Δ ΡΪΔΠῚ ΘΟΠΥΘ ΘΓ] ΠΟΠῚ 86 Γθοθρὶζ. Πιι85 ΠΑΠΊΠΙΙ8 
Β.1Πΐ Ὑ]86 πίοι" 56 ΟΠ ΓΑ ]86 : ππᾶ ἰαἴα οἱ βραίοϑβᾶ, 
ΑΙτοΓὰ δησιιβία οἵ οσοαγοίδοϊα. Τ)10 ΘΕ Δ ΠῚ βιιηΐ Ὑ]85 
ἄποο5, {αΟσιιπ του 118 νἰδίουθμ ἃ 56 αἰ γΆΠΟΓῸ 
φοπδία. ῬΙδηδἃ {αθη δὲ ἄθο]ν 5 νἱα πάθοι [Ὁ]-- 
Ἰδοθπι ἀπποο ΠῚ, πη ]11Π} (ΔΘ ΠἸΟΠΘῊῚ αι 6ὺ5. “{ὶ 56 
βϑααπηίαν, ἴῃ Ἰπίθυ πὶ ΡῸΓ ψο]ρίαΐθη {γϑ ἘΠ] : 
ἈΒΡΘΓᾶ ΨΘΙῸ οἱ ἀράιια νᾶ, "ΠΟ ΠιΠ] ἀπρο πὶ, “αὶ 
8648 6685 51105 Ρ6Γ ἰΔ ΒΟΥΪΟϑὰ ν γα {15. ΘΧογοϊ τα δὰ 
Βδδξαπη ἤπθπὶ ρθγάπιοϊε. Τλπὶ ἰρίταν ααίϑχιιθ Π0-- 
5[ΓΠῚ ῬΌΘΙ 65, ΡΥ ϑοβΘ ἢ 65 ρΘ ΒΘ Ο]Γ γο]ρίαίε5, 
ὨΘΖιια Παθὲ ἈΠ πῃ ἔθη ρου 5 Γαξπν] γα] ΟΠ ΠῚ, π6- 
416 ΘΌΡΆΠ : Δ πὶ Δαΐθηη Ὑἱν [δοίιι5, ροϑὲ {πα ϊοὶϊ 
ΡΘΓΓΘΟΠΟΠΘΙΩ, ν] 6 γα 510] νι θῖν νἱΐαπι 'ῃ νἱρίτι- 
ἴθ πηι δὲ ὙἹτπιπὰ ΕἸ νἸβᾶ πη; αἰ ι16 Οοι1115. ἁΠίτηΐ ἷἰπ 
ἘΓΓΙΠΊΓΠΙΘ 565}0}6 ΘΟΠΪΘΌΓ5, ΡΡΟρΓ θα θϑ τ Γ π5 {16 
ἸΠ ΘΙ 56. δ ΖΔ ]ΠΠτον αἰ γθυβᾶ5 6556 ΠπἸοαΐ. ἘΠ 4{1- 
ἄθιη ρϑοσδίουιιηι ν]ΐα οβίθ πες οποίας Ρ ϑΘ56 115 
556 0111 γο] (δῖα 5. : ΤΠ 05ΓΟ ὙΠ γΘΙῸ γἱΐα, 501α ἤιι-- 
ΤΕΡῚ ΟΥ] ΒΟΠὰ ΘΟΠΙΠἸΟΠδίγαῖ. ἘΠ οουίο βα]γαπᾶο, 
γα Υἱὰ Ζιδηίο Ρ]ΟΠΡονὰ ΡΟ] οοίαν Γαΐιγα, 

ΓΒιο Μί535. 4παΐπον, ἘΔΙο Ῥαγῖϑβ, ὀνόματα, τούτων. 
5 51. Μί558, ρ] αὐτί πὶ. Τ)οοϑὲ οὖν ἴηι οα!ἰοπο Ῥαγίσ, 
ἃ Βορ. βεοχηάιι5 τῶν ἁμαρτωλῶν. 
» Νοβίγα βιπο Ῥαγὶσ, ἐπιτρέφειν, Αἰ Μ55, ἐπιστρέ- 

5. ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΚΕΙΞ ΘΟΑΡΡΑΘΌΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

ι - τ Ν 

Σχόπει δὲ καὶ τὰ τοῦ βίου εἰ μὴ παραπλήσια. 
Σήυε ἣν γὴν σὺ ἐγεώργι χαὶ αὔριον ἄλ-- ἥμερον τὴν γῆν σὺ ἐγεώργησας, ρ 
. - -“ Ν Ἁ λος, καὶ μετ᾽ ἐχεῖνον ἕτερος. “Ορᾶς τοὺς ἀγροὺς 

᾿ ὶ Ὁ ΘΗΝ ΔῊ , ψᾺΆ “5. τούτους χαὶ τὰς πολυτελεῖς οἰχίας ; Πόσα ἤδη ὀνό- 

ματα ἴ ἀφ᾽ οὗ γέγονε τούτων ἕχαστον ἤμειψε; Τοῦ 
- - " ᾿ ΒΕ ἡ 

δεῖνος ἐλέγετο " εἶτα μετωνομάσθη πρὸς ἕτερον 
- - 5-- «-, ΄ ρὺς τὸν δεῖνα μετῆλθεν" εἶτα νῦν ἄλλου λέγεται. 

Δρ᾽ δ οὖν οὐχ ὁδὸς ἡμῶν ὃ βίος, ἄλλοτε ἄλλον με- 
ν Ὁ ΄ 

ταλαμόάνων, καὶ πάντας ἔχων ἀλλήλοις ἐφεπομέ- 

Σ 5 
νυ; 

γους ; Νιαχάριος οὖν ὃς ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῶν ἅμαρτω- 

λῶν οὐχ ἔστη. Τὸ δὲ, Οὐχ ἔστη, τί ἐστιν ; [Ἔτι 
ἐπὶ τῆς πρώτης ἡλικίας ὄντες οἵ ἄνθρωποι, οὔτε 

ἐν χαχία ἐσμὲν, οὔτε ἐν ἀρετῇ ( ἀνεπίδεκτος γὰρ ἣ 

ἡλικία τῆς ἕξεως ἑχατέρας )" ἐπειδὰν δὲ δ᾽ λόγος 

ἡμῶν συμπληρωθῇ, τότε γίνεται τὸ γεγραμμένον " 
᾿Ελθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς, ἢ ἁμαρτία ἀνέζησεν, 

ἐγὼ δὲ ἀπέθανον. ᾿Επανατέλλουσι γὰρ λογισμοὶ 
πονηροὶ ἐχ τῶν παθῶν τῆς σαρχὸς ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν ἐντιχτόμενοι. Τῷ ὄντι γὰρ ἐλθοῦσα ἣ ἐν- 
τολὴ, τουτέστιν, ἣ διάγνωσις τῶν καλῶν, ἐὰν μὴ 
καταχρατήσῃ τοῦ χείρονος λογισμοῦ, ἀλλὰ συγχω- 
ρήση ὑπὸ τῶν παθῶν ἐξανδραποδισθῆναι τὸν λο-- 

γισμὸν, ἀνέζησε μὲν ἣ ἁμαρτία, ἀπέθανε δὲ ὅ 

τοῖς παραπτώμασι. Μαχά- 

ἄνα ρτα- 
͵ 

νοῦς, νεχρὸς γενόμενος 

ρίος οὖν ὃ μὴ ἐγχρονίσας τῇ δὲῷ τῶν 
γόντων, ἀλλὰ λογισμῷ βελτίονι: πρὸς τὴν εὐσεῤῇ 

πολιτείαν μεταπηδήσας, Δύο γάρ εἶσιν ὁδοὶ ἐναν- 

(αι ἀλλήλαις " ἣ μὲν πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος, ἣ 

ὲ στενὴ χαὶ τεθλιμμένη. Καὶ δύο δδηγοὶ, ἑκάτερος 

πρὸς ἑαυτὸν " ἐπιστρέφειν ἐπιχειρῶν. "ἔχει οὖν ἡ 

μὲν λεῖα ὁδὸς “ καὶ πρανὴς δδηγὸν ἀπατηλὸν, δαί- 

μονα πονηρὸν, δι’ ἡδονῆς πρὸς τὴν ἀπώλειαν τοὺς 

ἑπομένους ἐπισυρόμενον - ἣ δὲ τραχεῖα χαὶ ἀνάντης 

ἄγγελον ἀγαθὸν, διὰ τῶν ἐπιπόνων τῆς ἀρετῆς πρὸς 
τὸ μαχάριον τέλος τοὺς ἑπομένους ἄγοντα. “Ἕως 

μὲν οὖν νήπιός ἐστιν ἕχαστος ἡμῶν, τὸ ἐν τῷ παρόντι 

ἡδὺ διώχων, οὐδεμίαν τοῦ μέλλοντος χηδεμονίαν 

ποιεῖται - ἀνὴρ δὲ ἤδη γενόμενος, μετὰ τὸν ἀπαρ- 
τισμὸν τῶν ἐννοιῶν, οἷον δρᾶν δοχεῖ τὸν βίον 

αὐτῷ σχιζόμενον πρὸς ἀρετὴν χαὶ χαχίαν, χαὶ 
ἃ πυχνὰ πρὸς ἑκάτερον τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς μετα- 

στρέφων, παράλληλα χρίνει τὰ ἑχατέρῳ προσόντα. 

Καὶ ὃ μὲν τῶν ἁμαρτωλῶν βίος “πάντα δείκνυσι τὰ 

τοῦ παρόντος αἰῶνος τερπνά " ὃ δὲ τῶν δικαίων μό- 

να ὑποφαίνει τὰ τοῦ μέλλοντος ἀγαθά. Καὶ ἣ μὲν 
τῶν σωζομένων δὲὸς ὅσον χαλὰ ὑπισχνεῖται τὰ 

μέλλοντα, τοσοῦτον ἐπίπονα παρέχεται τὰ παρόν- 

ῴειν. 
Ἶν ; ἥ ς 5 : 

« Β4ΖΠΠο αὐγαςιο Β451]. οὲ Ῥαυ]5. ὁδὸς χαὶ πλατεῖα καὶ 

πρανής. Βγονῖιι5 Ν85, ὁδὸς χαὶ πρανής. 

ἀ Ργὸ πυχνὰ Ἰορίταν ᾿η ΔΙ} )1ι5 Νῖ55, πυχνόν, 



ΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΡΒΑΙΜΌΝ ΡΆΙΜΌμ. 

ἊΝ Ν ς 
ταν ὃ δὲ ἡδὺς καὶ ἀχόλαστος βίος οὐχὶ προσδοχω - 

ν ἃ νος ἢν ε: ΕῚ 2 Μ᾿ δ Υ- “, μένην εἰς ὕστερον, ἀλλ᾽ ἤδη παροῦσαν “ προτείνεται 
ν ΑΝ Σ  ἜΜΘΒΕΣ τὴν ἀπόλαυσιν. ᾿Ιλιγγιᾷ οὖν πᾶσα ψυχὴ καὶ μετο- 

, -» - -- 

χλάζει τοῖς λογισμοῖς, ὅταν μὲν ἐνθυμηθῇ τὰ αἰώνια, 

τὴν ἀρετὴν αἱρουμένη, ὅταν δὲ ἀπούλέψη πρὸς τὰ 
, ἣ τὰ δεν ὃ - Ἔζχν ΄, 

παρόντα; τὴν ἡδονὴν προτιμῶσα. Ὧδε βλέπει 
Φ - Ὁ 

σχρχὸς εὐπάθειαν, ἐχεῖ δουλαγωγίαν σαρχός᾽ ὧδε 
ἤ » ΕΝ - - 

μέθην, ἐχεῖ νηστείαν : ὧδε γέλωτας ἀχρατεῖς, ἐχεῖ 
“ ΠΡ - 

δάχρυον δαψιλές - ἐνταῦθα ὄρχησιν, κἀχεῖ προσ- 
ας ἀόεν τς 5: τὰ κ Ἄ Ξῷ ευχήν " αὐλοὺς ὧδε, κἀκεῖ στεναγμούς ὧδε πορ- 

,ὕ πὰ “ - 

νείαν, καχεῖ παρθενίαν. ᾿πεὶ οὖν τὸ μὲν ἀληθινῶς 
“Ἂ Ἁ τῪΖ , 

ἀγαθὸν λογισμῷ ληπτόν ἐστι διὰ πίστεως ἵ μαχρὰν 
᾿ , - «--ς - 

γὰρ ἀπῴχισται, χαὶ ὀφθαλμὸς οὐκ εἰδεν, καὶ οὖς 
ΕΝ λ τω οὐκ ἤχουσε), τὸ δὲ τῆς ἁμαρτίας ἡδὺ πρόχειρον 

ΕΑ Χ ὃ ᾿ ΄ Α 3 ἄν. οἷ ΓΑ ΞΑῚ τι , ἔχει καὶ διὰ πάσης αἰσθήσεως ῥέουσαν τὴν ἀπό- 
ΝΥ , “« τω 
λαυσιν " μαχάριος ὃ μὴ περιτραπεὶς ᾿ ἐχ τῶν τῆς 

-- ͵ ν 
ἡδονῆς δελεασμάτων πρὸς τὴν ἀπώλειαν, ἀλλὰ 

δι’ ὑπομονὴς τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἀπεχδε- 
ὔ - Ὁ ΩΣ Ὸ-ὦ 

χόμενος, καὶ ἐν τῇ ἐχλογῇ τῶν δὸῶν ἑχατέρων μὴ 

ἐπιδὰς τῆς δδοῦ τῆς ἀγούσης ἐπὶ τὰ χείρονα. 

᾿ ἣ -ο - 

Καὶ ἐπὶ καθέδρας λοιμῶν οὖχ ἐχάθισεν. Ἄρα 
, , ἀπ: ᾽ὌΝ 5..,5. ὅ7ξι Ξ , 

ταύτας λέγει τὰς καθέδρας, ἐφ’ ὧν ἀναπαύομεν 
ὌΡῚ κὦ οἰ , ΚᾺΔ , Ν - ᾿ 
ἡμῶν τὰ σώματα ; Καὶ τίς ἣ 5 ἀπὸ τοῦ ξύλου πρὸς 
ς »» ΓΝ ῦ ΩΝ 

ἁμαρτίαν μετάδοσις, ὥστε με τὴν ὑπὸ τοῦ ἅμαρ- 

τωλοῦ προχαταληφθεῖσαν καθέδραν ὡς βλαύερὰν 
, Δ ο 

ἀποφεύγειν ; Ἢ νομίζειν ἡμᾶς χρὴ καθέδραν λέ- 
λ τ ΩΣ 

γεσθαι τὴν ἑδραίαν χαὶ μόνιμον ἐν τῇ κρίσει τῆς 
,ὔ ᾿ χ Ἂ ΕΞ 

χαχίας διατριόήν ; Ὃ φυλαχτέον ἡμῖν, διότι τὸ 

φιλοπόνως προσδιατρίδειν ταῖς ἁμαρτίαις ἕξιν τινὰ 
ὡς "ἘΔ δ ἘΠΕ ΞΙ - δ " δυσκίνητον ταῖς ψυχαῖς ἐμποιεῖ. Παλαιωθὲν γὰρ 

͵ ΑΝ Χ - , ,, 

πάθος ψυχῆς, χαὶ χαχοῦ μελέτη χρόνῳ βεδαιω- 
» Ὁ Ἃ ) ΩΣ 

θεῖσα δυσίατός ἐστιν." ἢ χαὶ ἀνίατος παντελῶς, εἰς 
ΓΑ ω 

φύσιν, ὡς τὰ πολλὰ, τοῦ ἔθους μεθισταμένου. 
α. ἴω ᾿ “" - Ὁ 
Εὐχῆς μὲν οὐν ἄξιον, μὴ προσάψασθαι τοῦ χαχοῦ. 

Δεύτερος δὲ πλοῦς, εὐθὺς μετὰ τὴν πεῖραν ὥσπερ 
5 ΄ ». ἊΣ πὶ 5 “ δῚ Ν ΄ὔ 

ύλλοὺ πληγὴν ἀποφεύγειν, χατὰ τὸ γεγραμμιένον 
ἘΣ - Η ΕΘ . ΡΝ 

παρὰ τοῦ Σολομῶντος περὶ τῆς γυναιχὸς τῆς φαύ- 
-᾿ [ λ 32 τὸ Ν Ε Χ ΠΥ ΔΙ λης, ὅτι Μὴ ἐπιστήσης σὸν ὄμμα πρὸς αὐτὴν, 

ἀλλ᾽ ἀποπήδησον- μὴ “ ἐγχρονίσης. Νῦν δὲ οἶδά 
τινας ἐν νεότητι πρὸς τὰ τὴς σαρχὸς πάθη χατολι- 
θχ ΣΕ ΕΣ ͵ σθήσαντας, χαὶ μέχρι " πολιᾶς αὐτῆς διὰ συνήθειαν 

τοῦ χαχοῦ ταῖς ἁμαρτίαις παραμένοντας. Ὥς γὰρ 
ς 9 6ό ᾽ ὃ 4 "» Θ᾽ ἘΝ, οἵ ἐν βορύόρῳ “ χαλινδούμενοι χοῖροι ἀεὶ προσ- 

6 Ἐδ1 προτείνει. Αἱ Μϑ85, ποη Ῥϑιιοὶ προτείνεται, 
ΓΒῖο ΝΊ95. Ῥ! νηὶ, Ὗ' οου]ὰ ἐκ ἴῃ Θ1{15 ἀοϑι ἀογδΐαν, 

85. Ε4]1α ἀπὸ ξύλου. Αἱ Μ55. ἀπὸ τοῦ ξύλου. 

ἃ Βα ΙΠο Ῥατῖβ. μὴ χρονίσῃς ἐν τῷ τόπω. Θεὰ ΠΙμά, 

ἐν τῷ τύπῳ, ἴῃ εαϊίίοπο Β451], οἵ 1ἢ ποβίυ!β βὲχ Νῖ55, 

ἄθοβι, Εχ {πὸ π᾿, αἴ οχ ΒΙΡ1115. δ πτιπ {1556 ον 

"ΟΡ Ὁ Ροδϑιῖ, ΕΓ πος ποίαπαιιμ, ΡΓῸ χρονίσῃς ἰορὶ ἴῃ 
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ἴὰπίο ἰα ον οϑίονα Ἔχ 6 ὲ ργϑϑθηξία : νοὶ] ρίαν 

ἀυιθπ δὲ ππριΓὰ νὰ ΠῸΠ 1πΠ ροβίθυτ ΘΧϑρ6- 

οἰαΠ(85, 566] 18Π| ρ  οβθηἴ65 ἀ6]101Ὰ5 ρΡΌρΟΠΙΐ. 1|ὰ- 
{πὸ ψϑυῃρῖπο ἰαογαὶ Δ ΠΙΠηὰ ΟΠΊΠ]5., ἃί{τ|6 {{{π|-- 

ῬαπΕτι5. ΘΟΘ ἈΠ ΟΏΙΡιι5. ἀρ αἴαμ" : ΘΠ «υϊάθμι 
5ΘΟΙΠ ΓΟΥΟΪΥ οί πα, δ] ρος γιρ αΐθιη, Ο1}}} γΘΙῸ 

ΤΈΒΡΙΟΙΣ δά ργϑϑθηῖα, νοϊρίαΐομη ΡΘἴορι. ΗΟ 
Βοπᾶπι ΘΟΥΡΟΥ 5 Πα Ιπι ἀἸ ποι σΟηβρ οὶ, 101 οᾶν- 

Π15. 5θ ν ἐπῖθη ; μϊο δ υἸθἰαίθμι,, 101 16] απ] ΠῚ : 

ἢϊο ΘΔ ΟΠ] ΠΠΟῸ5 ᾿πητη 605, 101 ᾿] ΡΠ 5 ἸΔΟΥΥΙΠΔΒ: 
Πΐο ϑα] τα] οπθιῃ., 1Π1Ὸ ῬΡΘοΔ ΠΟ Πθὴι : ἢϊο ΠΡ Ϊὰ5, 

116 φϑηλξτιβ : εἶσ 5ΟΟΡ ΓΔ Π]ΟΠΘΙῚ , 1ΠΠ1Ὸ νἹΡΡΊηΙΐα-- 

ἴθι. Οποηΐδιη ἰοῖταν “π04 νοῦθ ΡΟΠιῖιπὶ δϑῖ, 1 

ἀυμίαχαῖ γαιοπθ ΡῈ Π 6 ΠῚ ΘΟΠΙρΡΡΘΠΘΠη4] ροίεϑι 

(Ἰοηϑα ϑηΐῃι ἃροϑδὲ, πὸ υἹά 1 Οοτπι5., ΠΘῸ Δ1Π}15. 1. ὅο».. 2. 

πάν! }, ῬΘοοδι ψΕΙῸ ϑιιανἹτὰ5. ΡΥ μα}, οἱ ρον 9" 

ΟΠ Π65 56 Π8115 ΠιΘπ θη. νο]ρίαΐθμ Πα]ροῖ: ΤΟ ΓοῸ 

Ῥδαῖιι5, {π| ΡΓΟΡΙΘΙ γο] ρα .15 1Π6 66] γὰ8 ΠΟ 6- 

ἀϊπιοίτι5 οϑὲ δα ᾿π θυ! π]., 564 5Ρ6ΠῈ 58 }π|15 Θχϑρθ- 
οἴαϊ ρει βρῆ θητδμ,, 86 1π πΓΡΆΠτ16 γ]ὰ Θθοθυπθη ἃ 
γίδμη δα ἀοίουϊονα ἀππιοθηΐθῃ) ΠῸΠ ΟΔρΙΐ. 

6. Ειὶπ οαἰοάνα ρμοειϊϊοπίϊ ποτὶ 5θεϊϊε. ἸΝαιηι 

1185 ἀἴοῖς σαι μϑάραβ, ἴπ 4Ρτι5 Ποϑίγα ΘΟ ΡΟ ἃ 
4αἰθῃ ἀδηηι5Ὁ Ἐσααᾶ οδὲ ΠΡῊΪ οπη ρθοοδῖο 50- 

οἰθίαβ, πὲ σαι πϑάγαμῃ ἃ ρϑοσαίουθ ρΥοσΟραΐδηη 

[ἀπ Ζτιὰπὶ ΘΧῚ ΠΙΆ] πὰ ἔπσονο ἀθθθδμῃι" ΝΌΠΠΘ ἢ ν- 

ΠΙΔΙΩ ἃς 51 }01}16 πὶ ἴῃ ὙἹΠῚ ἀΡΡΓΟΙΔΙΟΏΘ. ΠΊΟΓ ΔΙῚ 
οαἰ Πρ άγατῃ ἀἰοὶ ποθ ραϊαπάτιπη δϑι ἢ Οποά οᾶ- 

γϑᾶπητι5 ορογίοϊ, ργορίογθα 4ποἃ βεπά]οϑᾶ 1 Ρθο-- 
οαἰϊ5 τπηογὰ Παθιϊαμη “ΘΠ ἀΔΠ}| {|| Υἱχ ΘΧΟΙΙΙ 

Ροϊοϑί, 1 ΔΠ1Π}15 ἱπρϑηθγαῖ. ΥἿΧ ΘΏΙΠ 8 Πδἶτιν 1Π- 

γϑίθυαἴτι5 ἈΠ] τη ΠΟΙ τι55) ΠΏ ]Π1116 ΘΧΘΙΟΙ Δ [10 ἔθι- 

ῬΟΙῈ ΟΠ να ΐὰ : ἱΠ|0 ὙΘΙῸ 58 ΠΔΙἿ ΟΠΠΠΪΠΟῸ ΠΟῊ 

Ροϊεβί, δὶ δοπϑιιθίθπο ᾿ῃ Παιαναμ) ἰγαπϑθαὶ, 14 

{πο ΡΙοεγαμηαιιθ Ἔυθηῖς. Οριαπάτπη βΊταν ἔΠΘΡΙΣ, 

τὶ Π6 Δ ΓΙ ΠΡ ΠΙι15 τα]. ΑὙΤΆ ΠΊΘΠ 5Θοιμ [ἃ 5110 6}- 

δδὲ πανίσαμο, τἰ σι πὶ ροϑὲ θα ρουθηῆδηι ΠΠ|4 

τὰ Ππᾶτ 6ϑιϊ85 γθμθπαΐδο Ρασαπι ἀθοΠ Πϑηηιι8, 

δϑροιπάπη ϑαϊοιηοόποῖη ἐ6 1] ρΡΡΟ θα Π]]ΠΘΡΘ 560 }1- 

Νοῖ ᾿πηπηο- 

νὰπά αι μὲ 6 

σαι 15. 

Ββοηίθμι : ΠῸ ἐγι οί ας οοτεἴπεν {πμπίτη, ἔτι θα πὶ, 56εἰ Ῥῖου. 9. 

γοοϊϊὶ; πιὸ πιογοτὶβ. ἘΠ᾿ νοῦὸ ψιοβάδηι πον], 48] 

ΡοΙ' 5118π| 7πυθη θὰ ἱπ ΟΔΓ 5 ψῖΠα ἀοἸαρ51,) δὰ 

᾿ρϑ8 ΠῚ πιβπι6 ΘΔ ΠΗ] 16} 1 Ῥϑοοδι5. ῬΓΟΡΙΘΥ ΤΏΔ]] 

ΘΟΠΘΙΘ ΙΔ ΙΠΘΠῚ ΡΘΥ ΒΟΥ ον ΘΓ Π . ΟἸιθι Δ πιο π|πὶ 

δαπίομπο Βαϑὶ]. εἱ ἴῃ ἁΠφαοὶ Μ55. ἐγχρονίσῃς. 

» Ἐπ μέχρι τελευτῆς. ΑΥ Μ85, φιδίθογῦ μέχρι πολιᾶς. 

ὁ Ἄορ. τογεϊι5. οἵ (οἷ5]. κυλινδούμιενοι, Ὗοχ χοῖροι 

ἄδοβι ἴῃ Νῖβ5. ποπηῖ}}15. ΑἸ παηΐο τηΐγα, κατὰ συναρ- 

παγὴν τοῦ ἐχθροῦ, ἃ γεγθαπι, δμδηερίίοπα ἱπὶπεϊοϊ : 

Ποὺ οϑί, ψα{ίαοϊα εἰ γπαίο «οἷο ἱπϊπιϊοῖ. 

1. 

ΥἿΝ  α 
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ΘΏΪΠῚ 51165 1 5656. ἴπ οῶπο ΟὈνοΪ νηΐ, 56 ΠΠρΡῸ 

ΤΠ Δ 515 ἃ0 ΠΊΔΡῚ5 [π|0 ΔΒρΘΥΘΊ ΗΠ" : 516 11 ΠΟ Π416 
ΤΠ ΔΘῚ5. ἃ6 ΠηΔ 615 ψΟ] τρία [15 5101 ἀθάθοιιβ Ἱπιριιπί. 
ΒρϑαιίιἋο ᾿στταν δϑὲ πη] 1} ΠΟΠ ΟΟρ [8556 : 51 [ἃ- 
μπθη ἰηϊπηϊοὶ ἄο]ο σομβιϊϊα ᾿πη ΡΊΘ Δ [15 ΓΘΟΘΡΟΥ 5 1Π 

ΔΠΙΠΊ8, Π6 δἰθίθυ 5. 1π ρϑοσαῖο. Οτιο 51 δἴϊαμῃ 1 
ΕΙΡῚ σΟΠΕΡΙΙ, 1π ΠΊΆ]0 ΠΘ ΡΘΥΠΙΔΠΘΕ5. Νἧ ἸσΊ ΓΙ 56- 

ἀουὶβ 'π σαι Πποάγα ρθϑα] θη! ριι. 51 ᾿πιο 16 Χ 51] 

4ιαπηηα πὶ σΔΠ γᾶ πη ἀἸοαὶ Θουρίαν, ΠΙΠΆΙΓΕΠΠῚ 

Ἰοησατη 1Π τ Δ]Ὸ ΡΟ ΒΟν θυ Π 18}, ἦ6. ΘςοΙθῸ ὃχ- 

415. γ 6] 1 {118 ΡΘ5ΠΠ]ΘΠ 5. ποιηϊποῖ. Αἰππῖ 

ΠΥ ΠΟΘ ΤΟΙ ΡΘΡῚΓ ῬΘβίθηη , 1 τππτιπὶ ΠΟΠηΪ-- 

Π6 ΠῚ, τι Πππη6 ἔτι πὶ Αἰ ΠΡΘΡΙ, π΄ Φποβτ|6 ργοχί-- 
Π05 ΘΙ ν]065 56 ΓΡΟΓΟ : οοπίθηάιιηϊ Παιης 116 μιι- 

{π|8 την] παΐιραηι [δ]6η} 6556, τ ΟἸΏΠΟ5. 5686 

πγτιΐτιο ον ΓπΠ1Π6 Ρορ]θαπί. ΤᾺ]65 1616 διπὲ 1η]- 

(υϊα 5. ΟΡΘΡΔΥ11. Νάχη Αἰ ἴον Ἁ] ΓΘ ΥῚ ΠΟΥ τι. 1η}- 

ΡογΠΘηΐθ5. φϑγοίδηϊ 5171}, δ πη] ι6 ΡΟΓοιηξ. 

ΝΟΠΠΘ οἰπροθ. ΘΟ Π5ρ1015 1Π [ΤῸ 5θάθηϊΐθϑ, {π| 
οαϑίοβ {πο π|6 ᾿ΡΡ ἀθπι., {π] {116 51 ἐὰγΡ᾽ 115 

ΟΡΘΓἃ ΠΑΡΓΆΠΙ65 5. [ΘΠΘ ΡΥ ΙΙΠῚ 5[πΈ1ἃ δὲ οὐ ρ  ἀϊὰ-- 

ἴο5. Ἰ5ΠΟΠΪ ΠΪΟϑὰ5. [ἈΠ ΠἸᾺ 1 ῬΓΘΘΟΪανΘ σϑϑία., δι 

41|1ἃ ΄αδράδῃ) οσγοσῖα [ΔοΙ ΠΟΛ ΘΟΠΠ]ΘΠΊΟΓΔΗΐ 9 

Ῥοϑίθϑ δι1η} 11, {1 1Π ΟΠΊΠ65. ἐΡΑ δ πάθυο σοπδᾶπ- 
ἔα. ῬΓΟΡΥ πὶ ΠΠΟΡι1Π|, ΠΟ 5 16 510] 51Π11}65 

ΠΘΡῚ ΠΙΔΘΠΟΡΟΓΘ ΘρΙπΠΐ, πὰ Ρ6. Πᾶ ΠΟ ΤΩΔ]ΟΓΊΙΠΣ 

ΘΟΙΏΠΉΠΠΙΟΔΙΙΟΠΘΠῚ πα πὶ υἱΐθπῖ. Νὰ ΠΘΉ 16 

15.115. ΠηΔΙΘΥ Δ ΠῚ 51150]ρ1π Παπηπιδθ ἸΦΟΠ ΘΔ ΠῚ 

πδοίτι5, ΟΠ] ΘΡῚ ροίοϑί, {ποιη Πτι5. ϑι 5118 δά 

ἘΠΊ ΘΙΘΔ ΠῚ : ΠΙΑΧΙΠΊΘ , 51] ΘΠ ΘΠΊΘ 5 γϑπίτϊιβ ἔΡᾺ ἢ 5-- 

ἕαπάδι Πδηπιδηι : ΠΘάτι6. ἤθυὶ ροίθϑε, πὲ ρϑοοὰ- 

ἴυ πὶ. πο τππτιτὴ ΔΙ] θὰ ἀἰσου., δ ΟἸηΠ65 

ὙΙΟΙηΟ5. ΠΟῚ ἰγδηθθαῖ, 51 ΠΩ ΠΠ8 ΒρΡΙΡ 8. ΠΠπώ4 

Δοσοηάδηξ. ΜΙΆΠΟΡΘ 6 Π1ΠῈ 1Π 1Π0 ἰπἰ Ζιι]Γθ Π ΠΟη 

51Π10 5ΡΙΡΗΓΙΒ 5ΠΠ} ΕἸ, 564 5[δ!Π 1) σορονὶ σοπβοοίδη-- 
[Ὸ : ΘΟΠ] ΒΘ ΔΙΟΠ65, ΘὈΡΊΘ δ 65, 5Θ. ΠΟΤ 65 ΟὈΒοΟ ΠΙ; 

ΒΟΟΡΓΙΠ ΘΟΠΙρΟίΔΠ5, πιο ΔΡΡΙ46Π5, ΠΠπΠῈ ρρονο- 

οΔΠ5., 84 Ἰάδπι ρϑοσδίιιηι Δοοθ πἄθηβ ΟΠΊΠ65. ΝΌΙΩ 
Ρᾶγνα Πιᾶδο Ῥδϑ θη ἃ , Πτιπὶ πη Ἰοὰ ἰδέμδοο ρθο- 

οδΠ οοπίδσιο ἢ Οὐ] γεγο, {1568 ἀν ΑΓ ΠῚ Φ6Πλι1- 
Ἰαϊπγ, δαΐ δι, 41] Ρ6Ὶ ἁἰποὰ ἁἸϊπὰ 5οο]ι5. 
ΘΟΠϑρ οι τὴ “δ ηγἀΔ πη ἃς ΟἸν]] ΘΙ διιοίου  [αΐθεν 

Δάδρίι5 δϑί, δὶ. σϑηςτιη Πα θοὺ ἱτηρϑυίτμη, δι 

δχοροϊζασιη ἄτιχ θϑί, ἀθιη 6 51 αἰδοῖ θιι5 [ὰΡΡ 551- 

1015 ΘΟὨ [ΔΙ Δ τι5 [16 011, ΠΟΠΠΘ [ἢ Δ ΠΪΠ1Ο ΘΧοθρὶΐ 

Ῥδϑίθῃη,, ἔπη 5, ΟΠ ΠΔ ΤΠ] ΠῚ. 6}15 {πη} φο ] ἔπ}, 

ΡΙΟΡυΐαηι 510] γαῖ 1} ΝΑτη οἱ υἹΐδηι ΘΟυ τη] (τιΐ 

5. ΒΑΘΒΙΠΙῚ ΟΕΒΑΒΕ 

4 81. Νῖ55. ποβίσι. Αἰ ϑάτει ἐπεὶ εἰ, 

«δὶ Νῖἴδβς Αἴ γεγο δα αὐτοῖς... ... γίνεσθα!ι, 

ἍΊῸΧχ ἄπο Ν55. διαφεύγωσι. 

Γ(Ο15], οἴιπὶ Ἀδρ. ΓΟ. 110 στῆναι, ἘΦΊΠ οἴιπη αἸ115 Λἴ5ς, 

ΘΑΡΡΑΏΟΟΘ. ἈΑΚΟΘΗΙΕΡ. 

πλάττουσιν ἑαυτοῖς τὸν πηλόν " οὕτως οὗτον τὸ ἐκ 

τῆς ἡδονῆς αἰσχος χαθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν προσανα- 
, “- - 

μάσσονται. Ναχάριον μὲν οὖν τὸ μὴ διανοηθῆναι 

τὸ πονηρόν " εἰ δὲ χατὰ συναρπαγὴν τοῦ ἐχθροῦ 
44 - να λ , ΕῚ 6 , ᾿ Ὁ .“. 

ἐδέξω τῇ ψυχῇ βουλεύματα ἀσεδείας, μὴ στῆς ἐπὶ 

τῆς ἅμαρτί Εἰ δὲ χαὶ τοῦ ἔπονθα ὴ τῆς ἁμαρτίας. ΕΪ δὲ χαὶ τοῦτο πέπονθας, μ' 
ἐνιδρυνθῆς τῷ χαχῷ. Μὴ τοίνυν χαθεσθῇς ἐπὶ χα- 

α θέδρας τῆς τῶν λοιμῶν. ὃ Εἰ ἐνόησας καθέδραν τίνα 
- Ἁ ὃ λό δ . ᾿ ὃ - λέ: τὦ σΧ. Ὸ 

φησὶν όγος, ὅτι τὴν διαρχῇ λέγει τοῦ χαχοῦ 
«7 Ε δ. Ἁ 5 , Ἁ προσεδρίαν, ἐξέτασον λοιπὸν τίνας ὠνόμασε τοὺς 

λοιμούς. Φασὶ δὴ τὸν λοιμὸν οἱ περὶ ταῦτα δει- 

νοὶ, ἐπειδὰν ἑνὸς ἀνθρώπου ἢ χτήνους ἅψηται, 
δρν ἦἶἐΝ ὁ. ῇ Ν 2 , Ν , χατὰ διάδοσιν ἐπὶ πάντας τοὺς ἐγγίζοντας διανέ- 

- 5 ΄ " 
μέσθαι " φύσιν γὰρ εἰναι τῆς νόσου τοιαύτην , τὸ 
ΕῚ . , 

ἐξ ἀλλήλων πάντας ἀναπιμπλάναι τῆς ἀῤῥωστίας. 

Τοιοῦτοι δέ τινές εἶσι χαὶ οἱ ἐργάται τῆς ἀνο- 
-ὩὩ ,ὕ 

μίας. ἼΛλλος γὰρ ἄλλῳ τῆς νόσου μεταδιδόντες 
-Ὡ , . 

συννοσοῦσιν ἀλλήλοις, χαὶ συναπόλλυνται. Ἢ 
ἌΣ " ἢ , Ξ ." ἌΡΑΣ, τὰ 3 - εἥ οὖχ δρᾷς τοὺς πόρνους τοὺς ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς χα 

“-- - ’ 

Ὁ θημένους, χαὶ χαταγελῶντας τῶν σωφρονούντων., 
“ [᾿ Ὁ» τ ͵ “ 

χαὶ διηγουμιίνους ἑαυτῶν τὰ τῆς αἰσχύνης ἔργα; 

τὰ τοῦ σχότους ἐπιτηδεύματα, χαὶ τὰ πάθη τῆς 

ἀτιμίας ἀπαριθμουμένους ὡς ἀριστείας, ἤ τινας 

ἄλλας ἀνδραγαθίας ; Οὗτοί εἰσιν οἵ λοιμοὶ οἵ τὸ 
ν" τ Α 

ἴδιον καχὸν ἐπὶ πάντας ἄγειν φιλονεικοῦντες, χαὶ 

πολλοὺς “ ἑαυτοῖς παραπλησίους γενέσθαι φιλοτι-- 
το -ὉὝ ᾿τὡὭ , 

μούμενοι, ἵνα ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν χαχῶν διαφύ- 
Ν τω , 

γωσι τὰ ὀνείδη. Οὔτε γὰρ πῦρ εὐχαταπρήστου 
“ ξ “ ἣΝ Ὶ αὐ ΜᾺ τω τ ρα," ὕλης ἁψάμενον δυνατὸν μὴ οὐχὶ ἐπὶ πᾶσαν αὐτὴν 

διαδῆναι, ἄλλως τε χἂν ἐπιτύχη πνεύματος ἐπι- 

Ε φόρου τὴν φλόγα διαχομίζοντος " οὔτε τὴν ἅμαρ- 
"κἴ ἕξ ̓ ΄Ξβ νὰ . γὶ 32 ὶ , Ν 2 τίαν ἑνὸς ἁψαμένην, μιὴ οὐχὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἐγ- 

γίζοντας διελθεῖν, ἐξαπτόντων αὐτὴν τῶν πνευ- 

μάτων τῆς πονηρίας. Τὸ γὰρ τῆς πορνείας πνεῦμα 

οὐχ ἀνέχεται ἐν τῷ ἑνὶ ἦ στῆναι τὴν ἀτιμίαν, ἀλλ᾽ 

εὐθὺς ἡλικιῶται συμπαρελήφθησαν - χῶμοι, καὶ 
’, 3 ͵΄ Ξ ἕ Ἷ ,ὕ μέθαι, χαὶ αἰσχρὰ διηγήματα - ὅ ἑταίρα συμπίνου- 

σα, τούτῳ προσμειδιῶσα, χἀχεῖνον. διερεθίζουσα, 

χαὶ πάντας πρὸς τὴν αὐτὴν ἁμαρτίαν συμφῳλέγουσα. 
ἾΑρα μιχρὸς ὃ. λοιμὸς οὗτος, ἢ μικρὰ ἥ διάδοσις 

τοῦ χαχοῦ ; Τί δὲ, ὃ τὸν πλεονέχτην ζηλῶν, ἢ ὃ 
Ν ΦΡ ᾿᾿ Χ ᾿ς - 

τὸν ἐξ ἄλλης τινὸς πονηοίας περιφανὴ τινα πολι- 

τικὴν δυναστεί δεδλημέ ἢ ἐθνῶν ἣγε- στείαν περιδεύλημένον, ἢ ἐθνῶν ἣγε 

μονίαν ἔχοντα, ἢ στρατοπέδων ἄρχοντα, εἶτα τοῖς 
97 αἰσχίστοις πάθεσιν ἐμφυρόμενον, οὐχὶ αὐτῇ τῇ 
Α Ἐτσαν ᾽ν ᾿ ΝΕ Χ Ὁ λ . 

Ψυχῇ τὸν λοιμὸν παρεδέξατο, τὸ τοῦ ζηλουμένου 

χαχὸν οἰχεῖον ποιούμενος : Αἱ γὰρ χατὰ τὸν βίον 
ΕΣ 

στῆσαι, Τὰ Δῖ55. πομπ.}}}}5 Ῥσὸ ἀτιμίαν Ἰορῖδαν ἁμαρτίαν : 
ἴῃ 4}115 φαϊθιιβάδηῃ ἀνομίαν. 

8. δ. τονίλι5 ἑταίρα τούτῳ συμπίνουσα,, χἀχείνω προσ- 

υειδιῶσα,, τούτῳ προσομιλοῦσοι, χἀχξῖνον εἴς, 
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λαμπρότητες " συναναφαίνουσιν ἑαυταῖς χαὶ τοὺς 

βίους τῶν περιόλέπτων - χαὶ στρατιῶται μὲν ὡς 

τὰ πολλὰ τοῖς στρατοπεδάρχαις ἐξομοιοῦνται " οἵ δὲ 
ΕἸ - , Ὁ - ᾿ ΞῚ Ὁ , λ 

ἐν ταῖς πόλεσι δῆμοι ζηλοῦσι τοὺς ἐν δυνάμει. Καὶ 

ὅλως, ἐπειδὰν τὸ τοῦ ἑνὸς χαχὸν μιμήσεως ἄξιον 

τοῖς πολλοῖς νομισθῇὴ, οἰχείως καὶ προσηκόντως 

λεχθήσεται λοιμός τις ψυχῶν ἐπιπολάζειν τῷ βίῳ. 
Ἀ ὕ Ω Ἁ ο 

Τὸ γὰρ ἐν χαχία περίόλεπτον πολλοὺς » τῶν εὖολι- 

σθήτων εἰς τὸν ὅμοιον ζῆλον ἐφέλκεται. ᾿Επεὶ οὖν 

ἄλλος ἐξ ἄλλου τὴς φθορᾶς ἀναπίμπλαται, λοι- 

μώσσειν τὰς ψυχὰς οἵ τοιοῦτοι λεγέσθωσαν. Μὴ 
-» ᾿ βὰς ἵ “ - "ἡ ᾿ , 

τοίνυν χαθίσης ἐπὶ καθέδρας λοιμῶν, ἢ μὴ μετά- 

σχῆς συνεδρίου ἀνθρώπων “ φθορέων χαὶ λυμεώνων, 
ἢ μὴ “ ἐναπομείνης τοῖς χαχῶς βουλευθεῖαιν. Ἀλλ᾽ 

ὃ μὲν λόγος ἔτι ἐν προοιμίοις, τὸ δὲ πλῆθος δρῶ 
τὴν συμμετρίαν ἐκόαῖνον " ὡς μήτε ὑμῖν ῥαδίαν 

εἶναι τῶν πλειόνων τὴν φυλαχὴν, αήτε ἐμοὶ τὴν 

διακονίαν τοῦ λόγου, διὰ τὴν σύντροφον ἀσθένειαν 
- Ὁ ς “ῳ 5 ἣ ,ὔ ᾿ Εἰ ὍΘΕΝ οἷα Ἀν λῷ 

τῆς φωνῆς ἡμᾶς ἐπιλειπούσης. Εἰ δὲ καὶ ἀτελῶς 

εἴρηται τὰ εἰρημένα, τοῦ μὲν χαχοῦ τῆς φυγῆς 
« “" , Ὁ Α ον. - τὶ ΄« “ [Ὡ 

ὑποδειχθείσης, τῆς δὲ διὰ τῶν ἀγαθῶν ἔργων “ὅ τε- 

λειώσεως παρεθείσης, ὅμως εὐγνώμοσιν ἀχοαῖς 

παραθέμενοι τὰ παρόντα, ἐπαγγελλόμεθα, Θεοῦ 
διδόντος, ἀναπληρώσειν χαὶ τὰ λειπόμενα, ἐάν γε 
μμὴ τὴν παντελὴ λοιπὸν ὕπέλθωμεν σιωπήν. Πα- 

“ Α ΄ Ἄν » “ εἹ ᾽ὔ Ἀ 

ράσχοι δὲ ὃ Κύριος χαὶ ἡμῖν τῶν εἰρημένων μισθὸν, 

καὶ ὑμῖν χαρπὸν ὧν ἠκούσατε, ἦ χάριτι τοῦ Χρι- 

στοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

8 8510 Μ85. ρ]ευῖψαθ οπλποβ, ἘΠῚ συνεμφαίνουσιν. 
»ἙΈαΔιο Ῥαγῖβ. εἰς τὸν ὅμοιον ζῆλον τῶν εὐολισθήτων 

ἐφέλκεται. Αἀ ψογριῖιπὶ ᾿πίουρυοβ, 77ιιέος αὐ «δπειῖα-- 
ἐΐοιιοτε δἰπιίθιη ΕΟ τι, “ιιὶ ρΓοτὶ αὐ ἰεργιοὶ δισιὶ αὐ 

Ῥεοοαπάπιηι, ἐραἰιῖε. Αἵ που 5ὲχ ΝΙ588., αἵ ἴῃ ἰοχέῃ, 

ΠΟ “ἸγοΥ515 {146 πὶ Ὑ ΓὈ 15, 564 4110 οὐάτπε : {πῶ 4]- 

γευβὰ ὑϑυθοσιιπὶ ΘΟ]]οσαί1ο, «αδηί]α δὰ Οππηάι6 οβί, 

δοπίθπίϊατα ἰοΐαπι πειίανογαΐ, γ6] ροίτα5 σουγρογαΐ, 

ο 81. Μί85. βδεχ, Αἴ δ" οὐπὶ ἀτιοθιι5 55, φθορο- 

ποιῶν. ΤΡΙά τη 35, πιο λοιμιεώνων. 

ἃ Ἐα 1 ἐναπομιένῃς. Αὐ Μ85. ἐναπομιείνῃς. 

6 ἙΔΙο πἴταψαθ Β4511, εἴ Ῥανῖβ. τελειώσεως πάρε- 

θείσης. Αὐ (018], εἴ 5δεχ 4111 Μ85. τελειώσεως παρατεθεί-- 

ς. Ὅθι ποίαπάππι εβί, Ἰορὶ ψυϊάθπι ἴῃ Βερ. {πατίο 

παραθείσης [, 564 ρΡαγίϊου]δτη μὴ Ἰπίον ἅἀπια5 ΠΠΠποΘὰ5 
Δἀαϊίαμα 6856, Εχ 4π0 ἢΐ, ταῦ ποι πχα]ξαχῃ Δ Ρογαπτιμι 

οἷαγρθηῖ, βθοπὶ οϑίθηάιηϊ {6 1ρ80 ἀϊρηϊταΐεβ 

ὙἹΐδ : δὲ ΠΉ]1Π165 4 α] 46 πὶ Ὀ] ΟΡ τΠ]τι6. ΘΟΠ51Π11165 

δ51ηΐ ἀπο τι5; ΡΟΡῚΠῚ γΘ1Ὸ 1Π ΟἸν ΔΈ} 15 ᾿η] λπ- 

π᾿ πηαριϑίγαίτιβ. ΕΠ ἸΠ 51ΠΠ|Π|8ἃ 5. 101 τ1Π|τ|8 566 1|5 

ΡῬΙΘΡΙ νίϑιμμ ἔιθυῚΣ ᾿πη τ 06 αἸσπιιη ; ΡΙΟΡΙῚΘ εἴ 

ῬΘοΙθ ΔΙ14τ|ἃ ἃ ΠΙΠΠΔΓΙΙΠ} ῬΘ5115 1η νἹΐὰ δχϑίαγο ἤϊ6ο6- 

τπτ. ΟἸαν 40. ΘΠ] πὴ ΠΡΌ ΓΔΕ Τπιποία., τη α] 05 
ΘΟΥΠ 41] ἴδο!!θ. Ἰαπιηΐτιν, δα 5116 δι ππ πὰ 

{τ Π1{. ΟἸοΠΙ8πὶ ᾿ἴαπ|6 ἃ 4110 δά δ] θυιιη οου- 

ΓΡΈΟ τηδηδῖ, [ἈΠ Ππ1} Δ ΠῚ Π166. (σα ττιν ρϑβίθ αἵ- 

[ϑοῖϑ. Ν᾽ Ἰσίταν ἴῃ οα Πρ γἃ ροϑΕ] ΘΠ ]ἁγιιηὶ 5646-- 

1157) ΠΟΥΘ {πΈ4 101} ΘΟΥΓ ΤΟΥ τ οἷ ρΘϑΕ ΓΘ ΡΟ τη ἢ ἃ 5 
ΡΑΡΓΟΘΡ5.. ΠΕΩτ6 1Π Τ]8}15 ΘΟΠ51115 ΡΘΙΠΔΠΘΔ5. 

ΑΥΖΕΙ οὐ ΠΟ πὶ ᾿ρ0515 Διο ῬΓΟΟΘΠΏ115 νϑύϑαίι, οἵ 
τἀτ 6 1ΠΠππ|5 ΟΡ Δ Π) πη τη Θχοθ θυ ν]460 ; Δά60 

τ ΠΘ (116 γΟ 15 [0116 510 θ᾽ γί πηὰ ΓΘ ΕΠ ΠΟΥ Θ, ΠΘτι6 
ΤΏ1Π1], ἀθΠοϊοπίθ πη6 γοοθ. Ὁ οοπϑιιθίδιη [πῇ ΓΠ]]-- 

ταΐ6 1, ΟΥ̓Δ ΙΠΟΠΘΠῚ ῬΙΌΒΘΩΠ]. ΟἸΔΠΊ]τᾶ 1 ἀιιἴθιη θᾶ 

{π|88 ΑἸΧΙΠ.Π5.. πη ρογίδοϊθ ἀϊοΐα δ᾽ πΐ., οἴη} ΤηΔ]1 

«μάθοι [ρα ἀθπηοπϑίγαία 511, Ρ υ [ΘΟ ]0 γΘΓῸ 4118 

ῬΟΠΙ5 ΟΡΘΥΊθῖτι5 ΔΟΖα τι, ΟΥ̓ 15858 510 : ΒΙΠΙ]ΟΠη1-- 

Πιι5. [ΔΙΠ6Π. Ῥ ΘΘ5Θ ἢ 18 ὈΘΠ]ΘῊ]5 ΔΕ 115 ΘΟΠΠ ΘΗ - 

ἀδηΐοβ, ΡΟ Π]οθιαιν, θ6ὸ ἀδηΐθ, γο]ϊαιια οἰϊδπι 

ΘΟΠΊΡΙΘ ἔτι [Ὸ5 ΠΟ5; 51 ΠΟ 0 ΠΟΙ ΟἸΏΠΙΠΟ ἴῃ ροβίοθ- 

ΤὮ]η δ 5116 ΠΈΠπ|πη}Ὶ ΓΘ σα ηλιν. ΤΡΙθτιαΐ διΐθμῃ Πο-- 

ΤΏ] Πτι5 ΠΟῚ5 ΘΟΡΙΙΠῚ {1186 ΟἸΧΊΠλτ15 ΤηΘ ΡΟ άριῃ, νο-- 
Ἀ15. νΘΙῸ ΘΟΥΠῚ {τ|88. Δι 5115. [Γποίπιη}., σγαίϊα 

ΟἸΥΊ5 11 ̓ρϑῖτ|5, σα] ο]ουὶὰ οἵ ᾿πη ρου τ πὶ ϑϑθοοιι]α 

5ΘΘΟΠ]ΟΡΙΠ.. ΑἸηθη. 

511) π ΤῸ τηοο ἸΘρῚ ἀοθεαΐ, οαπὶ ὁχ πἴγασαδ Ἰθοίίοπο 
ἐδάοθια μ]απα βοπίθητα οἤπϊοϊαίαν. πο επῖπι ἀρροβῖ- 
"ἕαπι πῸπ οϑί, 1 οὐη ββιιτη {586 Πθοθθθθ δϑί, (οπβίαϊ 

ραν, «πο δα βοπίθπίαμη αἰποὲ, π1Π1] γοίουτα 
αἴσιιηι [οσα5 τελειώσεως παρεθείσης, ρεγ  εοίϊοπε οπιῖδ5α, 

8Π τελειώσεως μὴ παρατεθείσης, ρε»{ξοΐΐοπο ποπ αρρο-- 

δία Ἰορονῖβ, (ὁποα 51 αϊβρίαπη 781 οἐχ τηθ {πγαΐ, 

αἰτὰ ΤῊ1}}1 βου ρίιτα ψογὰ 6588 υἱάθαΐιν., ΠΠ 6ι {15 
Ῥοβίουϊογοπι ἀθίδη ἄδπι, (απ Θμῖπὰ ἴῃ ΠοΟβίΓῚ5 βδαρίοπα 

Μϑ85. οοπϑίαπίον παρατεθείσης Ιεσαΐιν, ἃ Φαϊάοθπα 

ΒΟΥ ρ51550 Βαβ ]ΠἜ ατὰ ἀΥ ΘΙ ΤΟΥ : 564 σοοι]απι μὴ οχ Βοδ. 

4αατίο αἀαϊίαπη σοΐο. {76 αὐ πο βππΐί, να]σαίαπι 
Ἰεοιοποπι ᾿πίδοΐαπη ΓΟ] πλι15., οαπη π1Π1] ἱπίθυϑιϊ, 

αἰτο τη Ἰοσαίαγ, 
ΓΘ. ἰογίϊαβ χάριτι τοῦ χυρίου ἡμῶν ἰησοῦ, ΠΙαά,, 

χαὶ τό χράτος, 6 τη {15 Μ585, δα μηιι5, 



198 5. ΒΑΒΙΠ1Ι ΟΕΒΛΑΙΙΕΞ ΘΟΑΡΡΑΘΌΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ΙΝ ΡΘΑΙΜΌΜ ΒΕΡΤΏΜΠΠΗΙ. 

Ῥεαΐηινι5 ἱρδὶ 1) αν, χιίόπι οθοϊπίς ]1)οηιῖπιο, ρΡΓΤῸ 
νοις ΟΠιιδὶ Π{ἰϊ ] ἐπιεπὶ. 

τ. Τη5Ο}ἼρΕ10 56 ρΡΕ1Π}1} Ῥϑα]ηιὶ αιιοαμπηηοάο Ἀδ- 
ΘΠοΡμη Πἰ βίου δ, ΠῚ ἀ6 Ἰλαντάθ παυράῖαν, ν]66- 

ἴπι} 6556. σομίναγία. ΠΠ10 Θπΐπη ΟῚ ΡΥ ΡΟΙ ρα 5 

«αϊάθηι Πᾶν [15 ἈπΉ]οῖι5..,. {ΠΠπι5 γ6ΡῸ ΑΥΔΟΙΙ 6556 

ΠΘ οἴ, ἢϊς ἁπιΐθιη {ΠΠπ|5 ΤΘ πη θη]. Ὑ Θυιὶπι Π6-- 

4116 ἴθ, Πθήτ16 ἅ]1π|5. {αἰβάτιη ΘΧ 115 4πὶ 10] γὸ- 
ῬΘΡ Πα η ταν, Π]1π|5 ΘΠ Θ 1 6ϑ[. Νὴ 15] {τ}, 4 ΠΟ Δ ΠῚ 

[Ὀγ 6 ΠῚ ἃ βγη ἃ Π) ΟΡΟΡ ΠῚ ΘΧ δἰ Πητ! ἴα ΔΙΏ]ΟΙ ἃ 

παγανὶῖ, ἀπαπ γ] θ]]οθὶ {γα ηβῖθη5. δὶ ΑΡΒΔΙΟΠΙ5 
Ρᾶνἴθ5, δύ ΡΤ ΘΟΠ51Π14 ΑΟΒΙ ΓΟ ΡΠ 6115, 4] ὙἹΡῚ Δ 66 }- 

ΙΠῊΪ οἱ πὶ ΤῸ ΤΠ 7] ΘΧΘΙΡΟΙ ΓΑ {1551Π}1 ΘΟ 5118 5119-- 

σογοραῖ, Ἰάοϊγοο ΠΠΠπ|5 θη θηὶ ἀρ} 6] ]αΐτι5. δου ῦ ΕἸ-- 

1πι5 ἀπίθπι ΤΙ 1 ἢΠτι5 ἀθχίθνα ᾿ΠΓοΡ ρα ἔπιν. 

ὑπ δηΐπ πη πορδὲ 116, πα Π1ὰπ γῸ 115 ΠΊΟΡ τη ἴΠ- 

[ΟΡ Ροπθη Δ), 5661 1Π]ρ ΓΑ [11Π} Π) ΓΘ 1 5[ {1} 6556 

Ε Οὐᾶπι γαυὶο ἀρια σγᾶγῖοβ Ῥοβὶἔτι5. 51} 6] 15 ῬβΆ] ΠΗ] 

τἰτα] 5, ἐσ Ηοχαρ] 5 σοστποβοὶ ρμοίοβί. 5664. Ααια!α 50- 

115 ᾿πιουρυοί ἢ] π6 πὶ, {ποα 501α δ σὸπὶ ἰαοϊαϊ., εχ 

οἷβ πα πα την, ἘΠ]15. Ἰσιξατν Πξο βαπηΐ, 5 αίπεις ρ᾽Ὸ 
ἱϑποναπίϊα ἱρδὶ ])ανὶα, ψιίεπι οδοῖπιὶς ])οτπεῖηο δι ρ 6 

σεγδὶς ΖΕιπιορὶς Πἰὰ (επιϊαῖ, Ν ες αἰτοῦ ἨΙογοην- 

Τητι5., 411 ὃἐχ Ηδργωο 516 σου, ἤφπογαίίο 7)ανὶά, 

φμοαὶ οεοἰπὶΐ 7])οπεῖνο διιρ 6} ὐϑνδα .Τεεπϊορὶς Εἰ ( ε- 

γεϊνὶ, δος αὐιΐοπι 6 τοῖα}, ταῦ ρ] απιιπὶ ἴδσεγεπι, ᾿πίοτ- 

ῬΓεΐοβ. {φιοβάαπη ᾿γὼ Χουσὶ 5οΓΊρ515586. Αἰθίοπος,, πϑὸ 
ἴηορίς ΑΕ ορὶς. ποιηΐπο ϑαΐ!οη ΔΕΤ ΙΟΡΙ οἷς πποσῖ- 
Βὰ5 ῥγῳδιζατη ἃ} Θυ τ 115 Ὑ1γ]5 1πΈ6}}Π1σ], ΟΡ Ἰή {πε τἱ- 

ἀουὶ Βα πε 6}115 ῬϑαΪ ΤῊ] ̓ π5ΟΥΡ ΟΠ 6 Πὶ ΟἸΙΠῚ 115 {16 41- 

οππίαν 3. Βοσ. 17, ὅ, Ισηρο [Δ Ο}1πι5 ΘΟ ΠΟΙ ΠΠατα Ροτι15586. 

ΤΝἃπη ὁ τὲ ἐσρβάϊογαΐ 56, 31 46 ἀπορθιιβ, ποῦ 46 ππὸ Πο- 

τλΐπ 6 ΞΘΓΠΊΟΠ6 ΠῚ ΠΑ ΡΟΥ ἀἸχϑϑοῖ, ἢϊς 46 ϑα 1], 1Π1Ὸ 6 

ΟἸμαβὶ Π]1οὸ Ἄσδοῆϊ, Ῥαγαρῃγαϑίτη Ομ] ἀαἴοατη [6585 γο- 

11πὰ, εἰ Πασςὶ ποίας. ΝΠ στη γίβατῃ οϑί πουηϊπὶ “ἀοο 551- 

το Πιοθο, φιοα ΒΑ5111π|5 ΑΨ παπο Ροβὶ ἀ1οαῖ, πο π6 

ΟἸυ51., ποία Αἰ τπτὴ Φαοπη πιᾶπη ἴπὶ Πἰβίοσια ἤδριστῃ ἢ- 

Τππτ (ἀ ΘΠΆ]Η1 ΓΘΡΟΥΪΓΙ,, οπὶ ϑθπηοὶ ποιηϊποῖπι 2 Βος, 
19, 16, υἱὸς Γηρὰ, υἱοῦ ἰεμινεὶ, ἡϊπι5 σονα,, βίιὶ 

Οεπιηὶ. ΝΠ λατ βὰπὸ 14 γἱ θυ] ἄθεοι, Πουηΐποτα ϑου]- 

Ῥίαγατιση ΡΟΥῚ ΕἸ5β᾽ απ τὴ ΒΒ] απ 1Π Θ᾽ α5ΠΊΟ(Ὶ ΘΥΤΌΓΘΠΙ 

᾿ποῖ 1556 : 564 τηόποτα πναΐ τοΐππι 1{Ππ6|, ἐστὲ δὲ οὔτε 

οὗτος οὔτε ἄλλος τις τῶν ἐχεῖ φαινομένων υἱὸς ἰεμινεὶ ΤΠ 

(ΟΠ ΡΟ  Πμἰἶβ {πᾶνῖο οἵ βοριϊπηο ποῖ ὀχϑίαγο, [7π646 ἔον- 

[5515 ΔΙΊΟΙΠ 5.5 ρΊ1Ο0. ΟΥΙΓῚ Ῥοδ811, θθο γ γΡα, ἴῃ οΥᾶ 

᾿ρτὶ Ῥυϊπαι πη Ροβιία., ῬΓΟΡ ΟΒ5. [ΘΠ ΡΟΣ 1π 1511} 

οχἕιπ) ᾿γγ ρ5ῖσδβο, δεα [ἀπηθῃ, οἰ νοσιιηὶ [αΐθαν, 1[ἃ 

Ὀ 

98 

ὰ 

ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΕἸΣ ΤΟΝ Ζ΄. ΨΑΛΜΝΟΝ. 

ΒΕ Ψαλμὸς τῷ Δαδὶδ, ὃν ἦσε τῷ Κυρίῳ ὑπὲρ 

τῶν λόγων Χουσὶ υἱοῦ εμενεί. 

- ΕῚ ᾿ ΕΣ . Α ες “- Δοχεῖ πως ἐναντίως ἔχειν πρὸς τὴν ἐν ταῖς Βα- 

σιλείαις ἱστορίαν, ἔνθα τὰ περὶ τοῦ Δαδὶδ ἀναγέγρα- 
πται, ἣ ἐπιγραφὴ τοῦ ἑδδόμου ΨΨαλμοῦ. ᾿Εχεῖ γὰρ. 

ὃ Χουσὶ " ἀρχιεταῖρος μὲν τοῦ Δαῤὶδ, υἱὸς δὲ. Ἂρα- 

χὶ ἱστορεῖται, ἐνταῦθα δὲ Χουσὶ υἱὸς ᾿Ιεμενεί. "Εστι 

δὲ οὔτε οὗτος, οὔτε ἄλλος τις τῶν ἐκεῖ φαινομένων 
ει 3 , ΄ὔ πο 2 ἊΣ , 5» 

υἱὸς ᾿εμενεί, Μήποτε οὖν, ἐπειδὴ μεγάλην ἀρι- 

στείαν χαὶ ἂν Ν , 2 - ν Ἁ ] 
δραγάθημα ἐχ τοῦ περὶ τὴν φιλίαν 
ὅν ὡς ἂν 

σχηματισμοὺ ἐνεδείξατο, προσχωρήσας μὲν δῆθεν 

τῷ ᾿Δύεσσαλὼμ,, διαλύων δὲ τὰς βουλὰς τοῦ Ἀχι- 

τόφελ, ἀνδρὸς ἐντρεχεστάτου καὶ ἃ στρατηγικωτά- 

του τὰς γνώμας ὑποτιθεμένου,, διὰ τοῦτο υἱὸς Ἴ[ε-- 

μενεὶ προσηγορεύθη ; Ἑρμηνεύεται δὲ ὃ υἱὸς Ἴεμε-- 
γεὶ υἱὸς τῆς δεξιᾶς. Εἰσηγουμιένου γὰρ ἐχείνου,, μιἡ- 

δένα χρόνον ἐμποιεῖν τοῖς πράγμασιν, ἀλλ᾽ εὐθὺς 

ΒΟΥ ρ51556. Βαϑη] τὴ Ρυιΐο,, πθο ΟΡ ]1ὰ πὲ σαϊιϑᾶπι ῬΥῸ 

[ΟΡ ΠῚ ἰϑϑῖαπη 1(ἰ {556 Ἰῃ (Ο] ΒΟΥ ἶ5 Ἔχ οι Ρ]ΑΥΊθ 15, {πᾶ 

«πο σομαποηΐον ἴῃ πο ἡ πᾶγιπὶ ΡΕΓΙΘ ογιιτὴ 5011Ξ 

Ῥίαμη 51} υἱὸς ἰεμινεί, Νοσγιπΐ ἐπῖπὶ 41 γ6] ἐἀπΈ ΜΠ] τπὰ 

ἴῃ 6} ἀβπη 061 τοριι5. Ἔχθγοϊία! σαπί, ποῖ ΤαΤῸ οοπίϊη- 

δεγο, αῇ τἀπὸ ΠΡΤΑΓῚ Ρουϊοάτπη Δ] θυᾶτη οτητἰαπῆ, 

" το 59 ρ᾽οαπίι ὙἹΓῚ ΟΡ {|55ῖτηὶ ΝΟΡΙΠα5. οἵ 

Τλοοοιι5, ὙἹΔογ] 2 Βορ, 18, 32, ῥγὸ ὁ ἀρχιεταῖρος ἀρτιὰ 

ΤΙΟΧΧ Ἰεροπάιππι 6556. ὁ ἀραχὶ, ἑταῖρος, ΟἸμιδὶ “ΑΙ γαοιὶ 

Ζἰΐὰι5, δοοίις 7)ανιαῖ, τὰ πιο θὴ5 Ῥγο θα 1 55] τη πτη σἱ46- 

τὰν, Ταφαθῖ οπῖπῃ Ὑ αἰσαΐε ἀιισΐογεοπη ποῖ ἉἸ᾿ον 16- 

οἰϑδὸ, Οα ΠῚ 510 ΒΟΥ ρβογι 2 Βοσ, 16, 10 : Οἴωη ἀμίθπε 
τοηϊδδοὶ ΟἸμιδαὶ ΑΓ Γαο]ιῖίες, ἀπιίοσιις Π)ανιά, Ὅτ αἰ 

᾿αο 5ιιπὲ, οἴαπὶ Νῖ55, πΟΒΕΓῚ ΟΠ πο5. σιυ]σαΐατηῃ ]βοίῖο- 
πθπ ἀρχιεταῖρος ΧΙ Ροαπέ,, Ρσοσι] Ὧπ|510 οὲ ἰξα δρυά 

ΤΓΙΧΧ Ἰερῖϑβε, οἱ ἰΐα βου ρβῖθδο ραΐαμπ 5 θὲ ΒΆΒΊ]1π5... 
ἃ (ὐογγιρίμση 6856 πππο ἰοοῖα Ρυαΐ (Ομ ἤβιιβ, 

οἵ 1ὰ ειηεπάαΐϊ, τὸ ργὸ στρατηγικωτάτου Ἰοσαξ στρατη- 
γικχώτατα, ἱπιρεγαίογῖε. ϑ64 Ῥᾷοε ὙἹνῖ “οο Ἰβϑίτηὶ αἴχ6- 
ΓἾΠῚ, Π1Π1] Πο ᾿πό856 Ὑ1{Π1, ΠΙΠΙ {16 ΟΡυ5 6556. οπηθη- 

ἀαίοπο, (Λποά τι ρ515. ΘΟι}15 1 ]]1οἰάτηιι5, σεσθὰ Βα- 

51Π1 60 ογπ {πὸ σοηβίλα! ἀοθοπξ, ΘΠ] ΑΡ πηι : 

διαλύων δὲ τὰς βουλὰς τοῦ ἀχιτόφελ, ὑποτιθεμένου τὰς 

γνώμας ἀνδρὸς ἐντρεχεστάτου χαὶ στρατυγικωτάτου, 7)215-- 

δοίνετις οογδίϊα “1, ο]ιϊιορ]ιεῖ, ψιῖ οοποίία οὐνὶ ἀοογ-- 

γἰπιὶ οἴ ὧι γὰ πηιϊϊιαγὶ ἐπονοϊταιοοϊπιὶ δισϑογοϑαίΐ: 

ἢιος εϑβΐ, οογιδίδία υἷνοὸ ἀσοῦ πιο οἱ ἱπ γὸ χε ανὶ εα-- 

δ οἰζαϊϊ5εῖπιο ἴσπα, Ῥγδίογοα μοο ποβίχιπι 7 ΠἸΟ τὴ 

ἀα]αναῖ, {πο (οι) οἤβίαπα σοπ]θοίαγα γοίουῖβ ππ]- 

115 Π1ΡῚῚ αποίουιαϊο π]ζαξαν, 



ΠΟΜΙΠΙΔΊ ΙΝ 

» ἀπαρασχεύῳ ὄντι ἐπιτίθεσθαι τῷ πατρὶ, οὐχ εἴασε 
παραδεχθῆναι τὴν βουλὴν τοῦ ᾿Αχιτόφελ, Ὅπως 

ἐπαγάγη, φησὶ, Κύριος ἐπὶ ᾿Αδεσσαλὼμ. τὰ χακὰ 
πάντα - ἀλλὰ πιθανωτέρας “ ἔδοξεν ἀναθολὰς αὐὖ- 

τοῖς χαὶ διατριδὰς ἐμποιεῖν, πρὸς τὸ δοῦναι χαι- 

ρὸν τῷ Δαδὶδ συλλέξασθαι τὰς δυνάμεις. “Ὅθεν χαὶ 

ἀποδεχτὸς ἦν παρὰ τῷ ᾿Αδεσσαλὼμ λέγοντι" ᾿Αγα- 

θὴ ἢ βουλὴ Χουσὶ τοῦ ᾿Αραχὶ ὑπὲρ τὴν βουλὴν Ἀχι- 

τόφελ. Τῷ μέντοι Δαξδὶδ διὰ τῶν ἱερέων Σαδὼχ 
χαὶ ᾿Ἀδιάθαρ ἐδήλου τὰ οἰχονομηθέντα, χαὶ “ προσ- 
ἔταξε μὴ αὐλισθῆναι ἐν τῇ Ἀραδὼθ τῆς ἐρήμου, 

ἀλλὰ χατέσπευδεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν διάδασιν. ᾿Επεὶ 

οὖν ἐχ τῆς ἀγαθῆς συμόουλῆς ἐγένετο δεξιὸς τοῦ 

Δαδὶδ, ἀπὸ τοῦ ἀνδραγαθήματος τῆς προσηγορίας 

τετύχηχε. “ Διά τοι τοῦτο υἱὸς ᾿[εμενεὶ προσηγό- 
θευται, τουτέστιν, υἱὸς δεξιᾶς. Αὕτη δὲ συνήθεια 

τῆς Γραφῆς, χαὶ τοὺς χείρονας ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 

χρηματίζειν μᾶλλον ἢ ἀπὸ τῶν πατέρων, χαὶ τοὺς 
κρείττονας υἱοὺς ὀνομάζειν ἐκ τῆς χαραχτηριζούσης 

αὐτοὺς ἀρετῆς. Τὸν τοίνυν διάδολον υἱὸν ἀπωλείας 

ὁ ἀπόστολος ὀνομάζει" Ἐὰν γὰρ μὴ ἦ ἀποκαλυφθῇ 

ὃ ἄνομος ὃ υἱὸς τῆς ἀπωλείας. Καὶ ἐν τῷ εὐαγ- 

γελίῳ τὸν Ἰούδαν υἱὸν ἀπωλείας ὃ Κύριος εἶπεν - Οὐ- 

δεὶς γὰρ, φησὶν, ἀπώλετο, εἰ μὴ ὃ υἱὸς τῆς ἀπω- 

λείας, Τέχνα δὲ σοφίας, τοὺς ἐν τῇ θεογνωσίᾳ μεμορ- νυϑαν 
5) φωμένους- ᾿Εδικαιώθη Ὑ5 5. φησὶν, ᾿ σο τς ἀπὸ 

τῶν τέχνων αὐτῆς. Καὶ, ᾿ὰν ἡ, φησὶν, ἐχεῖ υἱὸς 
εἰρήνης. Οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν χαὶ νῦν σιωπηθῆναι 

μὲν αὐτοῦ τὸν σωματιχὸν πατέρα, δεξιᾶς δὲ υἱὸν 
᾿ 2 - τ ΠῚ - δε δ Ὁ τὸν ἀρχιεταῖρον τοῦ Δαδὶδ ὀνομασθῆναι, ἀπὸ τῆς 

΄ - ι ΄ 
πράξεως πρέποντα ἑαυτῷ τὸν χρηματισμὸν λαθόντα. 

Κύριε ὃ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, σῶσόν με. Νο- 
τ ᾿ ᾽ ] ᾽ Β 

μιζόμενον ἁπλοῦν εἶναι χαὶ ὕπὸ τοῦ τυχόντος 

ὑγιῶς ἀναφέρεσθαι δύνασθαι τὸ, Κύριε ὃ Θεός μου, 
ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, σῶσόν με, τάχα οὗ τοιοῦτόν ἐστιν. 

Ὃ γὰρ ἐπ᾽ ἄνθρωπον ἐλπίζων. ἢ ἐπ᾽ ἄλλο τι τῶν Ἶ ον ἢ 
χατὰ τὸν βίον π Ἰπμηος: οἷον ἐπὶ δυναστείαν, 
ὮΝ (ρήματα τι τῶν παρὰ τοῖς πολλοῖς νομιζο- 3 

μένων εἶναι λαμπρῶν, οὗ δύναται εἰπεῖν, Κύριε ὃ 

ΡΤριίαν τ Οαΐοπα Οογάογ ἀπαῤῥησιάστω ΡΓῸ 
ἀπαρασχεύω, 884, τιϊδὶ γἅ]46 ΦἈ]Π1}ΟΥ, τηθπάπιπι οϑὲ ἐγ- 

Ῥοβναρβογιιμη. ὙΙχ οπῖπα ἀπθὶτπὰ 6856 ροΐεβί, {πὶ 
ἰερουῖῖ νἱν ἀοο  ββῖπηι5 ἀπαρασχεύῳ, οἴαπὶ γενίαΐ, ἔπιρα- 

γαίππε, (οΥα θεἤβιιιθ σόσοη ἀπαῤῥησιάστῳ ἴπ (αἴοπα 

Οὐγ οΥΙ οἵ Ἰοσἰσδθῖ., βεατῃ Γιαἰπὸ 516 τος, γιιΖίς 

Ριωοιαἰἰβ το : θάνῃ Ἰπ θυ ρυθία ΟΠ πὰ ΠΟ ΟἸΩ ΠΡ 15 

ῬτΡοΡτμι [ΠῚ Ρπΐο, (δξονιιπι γὸχ ἀπαρασχεύῳ ὁοοη- 
βίδητου ἴῃ Ομ η1θ1ι5 Νῖ55. Ἰορίταν, 

ς ἘΔ πο Ῥατίβ, ἔδειξεν, Ῥάαι]ο ροϑβί Ἰορίεαν ἴῃ (10. 

«πανίο διατοιδὰς ἐμποιῶν. 

ΡΘΑΓΜΝΌΜ Υ:. 1839 

ΔαἀοΡΙΘ πὴ, ΠΟῚ ΡΟΡΠΪ51 Ὁ πιὰ ΘΟΠ 5] ΔΘΠΙτο-- 

ῬΠ6115 δ πη ορθῖιι", δ ἱπαπιοογοὶ ])οπιῖπιι 5, 1η-- 
. . . . 1 

{ππὶ Βουιρίαγα,, ἐσ αἰ ὑδαίοποηι τπαῖα οπιτῖα : 

ΖΡΡΘ ῬΙΟΡΑΡΉΠΟΡῈ5. οατιϑὰ5. ΕΠ] ΠΟ ΠΪ5. ἃ ΤΠΟΓΘ 
10.515 Ὑ]δ115 δϑῖ ργοίενρΡο, αὐ αν 1 ἐθμηριι5 ὙἹΡ ΠῚ 

ΟΟἸ Προ πάδγιιπι {τιογοῖ. Τὐπάθ δὲ ΑἸ ϑαϊομὶ οναΐ 
ΒΡ Γα5.,. (ΠΟΘ ΠΕ : (ὐοτιδίζιτ Οἰιδὶ Αἰ ΑἸ ταολὶ 
οπιδιϊίο 1 ο]ιιορ]ιοἰῖς ἰοτισὸ ρετδεέαϊ. Ταΐονθα θὰ- 

νἹάθηι ρον ϑὅδοο οἵ ΑΡΙΔΙΠαν βαοογάοίοβ. ἐ6 5ἴα- 

{π|15 σου ΠΟΘ τὴ [ΔοΙθθαΐ, οἱ ρυοθρὶῖ π6 ἴῃ Ασαὰ- 

ΒοτΠ ἀ6βθυ ε] οαϑι τηθίδα θἔι" : 564 τιὶ ἰγαπϑῖροῖ, 

ὈΡΘΈΡαῖ. ΟπΟΠΪα μὴ Ἰσὶζαν Ο]0 ΟΠιιΠῚ ΘΟΠΒΙΠ1111} 

[λοῖπι8 εϑὲ ἀθχίον δὲ οἰ οἰοβιιβ ᾿ῃ Πᾶν άθηι : ἃ ριῶ- 
ΟΙΆΓΟ [ΔΟΙΠΟΥῈ ΒΟ γ  π|5. θδὲ οορποιηθηίτπι. Οἰιὰ- 

ΡΙΟΡΊΘΡ ΕἾΠπι5. ΦΘΠΠ6 ΠῚ Δρρε!]αίιι5 οϑὲ, πος εϑί, 
{Ππ||8 ἀδχίθνδο. Ηΐς ἁπιίθηι βου ἔτι γ88 Τη05. δῖ, οἵ 

ῬΘ]ΟνῈ5 ροιίτι5 ἃ ρϑοσαΐο {πᾶμ} ἃ ρα θι15 ΠΟμιΪ - 

ΠᾺΡ; δἷ Π]6]101 65 ἢ]1Ὸ5. ἃ}0 ἃἸΙ4πὰ υἱνίαίθ ᾿ρϑὶ5 

ΡΕΪν Δ ΘΠ ΘΠ θη ἀρ Ρ6Π]αγθ. Εξ φατάθμ ἐϊὰ-- 

Βο ταν ἢ] ρΘγ Ἰ ΠΟ ἢΪ5 ΑΡροβίο!τιβ γοοδΐ : .77δὲ 

θπίπι τονθίαξι5 {πιοτῖς ἱτιϊιιις {116 Πἰΐι5 ρεγαϊ- 

ἐϊοτιῖς. ΤππἀΔηλ νγῸ ἴῃ Εν δηϑο]ϊο ΠΟ ΠηΐΠτι5. ἢ] τι] 

ΡΘΓΑΙΠΟΠΙ5. ΠΟΙΏΪΠΑνΙΣ : ἤμζιις Θηΐμ, ἱπαπῆξ, 

ΡοΥιϊΐ, τοὶ Π{{ι5 ρογαἰιἰοτιῖς. Οὐἱ νοτὸ ἴῃ Ποὶ οο- 

ΘΒ ΕΟΠΘ διπὶ 1Π5{{{π|Ὶ δὲ ΘΟΠ νη α1]1, ΠῸ5 νοσαΐ 

5 Ρ]ΘΠ 186 {1105 : υἱεδεϊοαία εδὲ ἐπῖπι, ἰπ χα], σώ- 

Ρίοπεία α {5 διεὶς. ἘΠ, δὲ {ιοτγῖξ, παιῖι, ἐδὶ 

Μίπις ραοῖς. ΝΟΣ, Ἰρίταν τηϊγιιηι ν 46 ὺ] ἀθοῖ, 5] 

ΠῈΠΟ “ΠΟ 6116 ΘΠΟΥΡΟΓΆ 15 6].5 ΡᾶΓΕΡ ᾿δοθδί}, Ργω- 

ΟἸΡατ5 γ γῸ Πᾶν 115 ΔΠΏ]Οῖι5. γοσδίπ5 511 ἀθχίθυοο 

ΠΠ1Ππ|5, σα ]ρΡ6 41] ἃ ἔδοιβ 5101 σοπρτιιῃ οορπο- 
ΠΠΘῊ ΔΟΓ(ΠἸ5ΙΘΥΐ. 

5. 7])οπιῖτι [2615 τιθῖι5, ἵπὶ 6 δρϑῦανὶ, βαἰνιηι 

τι6 ας. Ῥιυιϊαῖπιν 5 προ χ «π] ἄδηι 6556, οἵ φαοὰ 

ἃ ΠποΥ]5 γθοΐθ ροϑϑιῖ ρΡΟΟΡῚ, ΠΠπι4 νἹάο]οοῖ : 
7]οοπιῖτιο 7λόιι5 Τδῖι5, ἵπὶ 6 βρογανῖ, βαΐνιιπι πιὸ 

πὸ. Ἑονγίαβϑιβ πη ᾿ΐὰ 56 γῈ5 Πα]θῖ. Οἵ] ΠΑΠΊΠ 16 
ἴῃ ΠοΙΏΪη6 5ρογδΐ, ἃπ} {|| Ὁ ΔΙΠ( 16 Π1π|4 πλπη-- 

ἄἀδπιηι οἰ θείαν, μαΐα,, ΟΌ ροϊοϑίαίθμ,, γ6] ὁ ἐ1-- 

γ1Π185, γ6] ΟὉ φυμάρίαμη ἰππιἃὰ ΘΟΥΠῚ., 4188 1 ἴθι" 

ἃ ἘΔ οπο5 Ρανῖβ. οἱ Β4511, οἵὰπὶ βορίθμι Δῖβ5, προσ- 
αξε τοῦ μή. 564 ΠΠπ4, τοῦ, ποη ᾿πυθπτίι ΡῈ 

ων «αάᾶτίο, ποάι ἴῃ ΘΕ. βθοπηήο. ἔχ {πὸ Πξ, πὰ 

αο]6 οὐ ἀουῖπι 1Ππ44, τοῦ, ἀοἸεπά τη 6556, βοάπα 

πιὰ 5, {πο4] ομηπἶπο τ πη ὯΓ6 σἱἀοαΐαν, ΑἸ᾿φπδηΐο 

Ροϑβί (010. φαατγέιι5 προσηγορίας ἔτυχε. 

6 ἘΔ4ΠῚ διά τοι τοῦτο. ϑε4 τοι ἀδοϑί τη πη θι15 [δὰ 

535. ΠΙι, προσηγόρευται, ἀδοϑὲ ἴῃ Νῖ55, πο Ῥᾶιιοῖβ, 

ΓΌΟΟΙΡ. «ιαγίι5. ἀποχαλυφθῇ, φησὶν, ὁ ἄνθρωπος τῆς 

ἀνομίας ὁ υἱὸς τῆς οἴο. ΑΥἹ γε!ααι Ν85. αἱ οα 1. 

1υϊά. ν. τή 

Δίαιιμ. ΄ττ 

19. 
7.πιο. τὸ. 6: 



έχει. 17. 
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ῬΡεαὶ. 70. 
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1) 65 50]}}}5 

οοἰςη πι8. 

Ζεῦ: 7: δΟ 

Λαμει. 8 

ἀν: 

140 9. ΒΑΘΙΤῚΙ ΟΕΒΆΒΕΙΞ, ΟΑΡΡΑΒΏΟΘῸσ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

γ65 ΟἰαΓὰ5 ἃ ΠῚ}115 ΤΘριι ἢ τιν, ΠΟῚ ΡοΙοϑὲ ἐϊοθνο: 
7])οπιῖτιθ 7)διι5 πιθιι5, ἐπ 6 βρεῖανῖ. Ῥυθσθρ ἔμ 

ΘΏΪΠ Θϑ, ΠῸΠ ΟΡΟΡΐΘΓΘ 1Π ΡΥ ΠΟΙΡΙθΕ5. ΒΡΘΡΆΓΡῸ ; 

εἴ, “,εαίοαϊοίιι5. ποπιο, χιὶ σοπ ἀξ ἐπὶ Ποηιῖτιθ. 

ΟἸο Δ πηοάτιη) π6ο {π᾿ 4 π8πῈ Αἰ πἃ ορογίθε ρτῶ- 

[6 ΤθιιΠ} ΘΟΪΘΓΘ : 510 ΠΘῸ 1π ἃ]10, “π|ᾶπ|1π 60 
ΟΠΊΠἾ 1 Π᾽ΟΠΊΪΠῸ 5Ρ6ΠῈ ΓΘΡΟΠΘΓΘ. 965 δηΐπι πιθα, 

ἴηααῖε, δέ σαπιίαιῖο πιδα Ποπιΐπιις. ϑ6 ἃ Ζυοιηοάο 

ΙΌρσαΐ, αὖ ΡΥ ΠΊΠΠῚ 5ΘΡΎ ΘΙ ἃ ΡΘΙΘΘΙ ΠΙΘΠΠΡΙΙΒ, 

ἀοἰπάθ, πὸ ΠΡογθῖαιν" ῬαποΙ αἰ! ποῖο ον πὶ 

γϑάάδι βθηιθητδη). ϑαϊνττη πι6 [ας δα οπιτιῖδτι5 

ΡεοΙϑοηιιοη τι Πιδ, οἱ ἰἰογα πιθ, 3. τι6 ιιατιεῖο 

γαρίαϊ τι ἴ6ο0 ατιπιαπι τηιθάτη. Οὐδ Ἰσίταν αἰ{{6-- 

ΡΘΠΓἃ 1ΠΘΙ 56 ΡΥ ΑΙ] δὲ ΠΠΘΡΑΡῚ ἢ ΝΊ ΠΉΙΡΙ1Π) ΡΓΟΡΙΙΘ 

5 1π|16 ΟΡτ 15 δϑί 46} τι5 : 41 6 ΡῸ ἀθιπθη ἔτ ἴῃ 

οαρενταῖθ, ᾿πἸσθηῦ τς ΠΡΟ πτπν. ῬΡΟρίθυθα 15 
4α 6} {|| ΡῸΓ 56 ἀ6}}}}}5 δϑὲ, δὲ ἴδτηθη ἴῃ 56 "6- 

Πποὲ πάθη, Ρ6ν ΡΡΟρνῖαηι Πάθιη δά βα] θη ργῶ- 

Ραγδῖΐιαν. 1465 ἐπίηι, ᾿π{π|1. ἐμα ἴδ φαΐναπι [δοϊϊ; 

οἱ, Σἰαΐ εἰδὲ εἰσι οτοαϊαϊειῖ. Οὐ νορὸ ΠΠ γα πάτιβ 

δ 7 ῬΥΘΕ 1 ΡΓῸ 56 Δ] Ππιη 6 ρουβο νη πη οχϑρο- 

οἴαϊ. Τίαιιθ οἵαἱ πη Πηϊ ποῖ οἵ Προ Πθὲ ἸηΟΓ5, ἰδ 

ΟἸΠΠῚ 5101 ΘΟΠΒΟΙτ5 δ᾽ Ὁ βα]ν ΟΠ 6556 ἘΠΊΠῊ., αἵ- 

4116 τπἰππιΠ} ΠΠΠΘΡΔΙΟΓΘΠῚ, 41} : 7πι ἐ6 σρογανὶ, εαἷ- 

ρτίπι πι6 [ας ΑἿν ἸπΠντηϊταῖθ, δὲ {ἰϑϑγα πὶ ἃ σαρτὶ-- 

νιΐαΐθ. ΕΧΊΒΕ ΠΟ Δι 6}. 5 ΓΘ ΠτιΟ5. [6] δἰ ] θα, 

4] οαπὶ ΤΠ Υ151}1}Π|0115. 11 ΠΉ1Οἷ5. ΡΘΙ ΟΠΊΠΘΠ 5118} 
ν]απὶ να] 46 ΘΟ] ποῖα] διιηΐ, ροϑβίσιιδ ΠΏ ΘΟΡΊΙΠῚ 

ΟΠΊΠ65 ᾿ΠϑΘοἰδ] 065 Εἰ σουῖητ, ΡΡῸΡΘ υἱΐθ ἤπϑιὴ 

ΘΟΠΒΕΠΠιϊΟ5.,. ἃ 5860 1}}} ὈΓΙΠΟΙΡΘ. ΘΧΑΠΉΪΠΔΙΪ, τιΐ 5] 

ΡΘΡΘΥΙΠ παν ἀππὶ ντ] ΠΟΡἃ ΘΧ σου [Ἀι] Π]} 1ι5, ἀξ ἃ}1- 

{{π|λ5 πηδοῖι 85, ἃ ΡΘΟΟΔΓ νϑϑῆσία ΓΘ Πτι1556, 46- 

ἘΠΘΔΠ ΓΙ : 51Π Διι6 Π} ̓ΠΥ ΘΠΪ ἢ} ᾿Πγ Ὲ] ΠΟΓΑἐ οἱ 

᾿πἰθιηθγαίῖ, ἃ ΟΠ γΊϑῖο [απ πᾶ πηὶ ᾿Πν]ΟΠ οἱ ΠΡΘΥῚ ἴῃ 

γΘΖΆΙΘΠΙ ἐδ 5 Θυ Δ ἢ Γπν. ΟΥΑΣ 1στπν ΡΓῸ νἱτὰ ργ- 

56Π11 δὲ ἔπεινα. ϑαίνιπι, Θμΐπὶ ἸΠαι11, πιθ ἔα, 
ο ὦ ρμογβεψιοπίϊδιις πιθ; ἰἰφοτα πιὸ νοῦοὸ 116 

[ΘΠΊΡΟΙῈ ΘΧΑΙΏΪΠΙ5, 716 σιίατιεῖο ταρὶαΐ τὲ ἴδο απῖ-- 

πιάηι πιθώτη. ἘΉ 860 ΘΧ ᾿050 ΠΟΙΏΪΠΟ ἀ 566} 6 ροΐθ5, 

αὟοχ μου δἀαϊία εβὲ εχ ἢδθσ. βθουπᾶο εἰ (ΟἹ. 
βοχίο. [θ1άθτ εἀϊομοβ Ρατῖβ. εἰ Β851], πῶς δέ, Πεοϑὲ 

δὲ ἴῃ Μ85, Ηαπά Ἰοπδε 11]ὰ, μιὴ ὄντος λυτρουμιένου μιηδὲ 
σώζοντος, ἁἀππίιν ἴῃ (ΟΡ ΓΕ πἰ5 ἀπᾶτίο εἴ βερίϊπιο 

Ῥοβὲ ψόϑθβ ψυχήν μου : 58:4 οὕπὶ ἀοδίηξ ἴπ 4]115 56χ 

ΝΜ55. υνἱ εδηΐξασιιθ 6 β]οββοιηαΐε ἢπτιχῖβθε, Ἰ4οῖτοο ἴη- 
Β6ΓΈΓΟ 6ἃ οοπίοχίαϊ ΠΟ] Πα] Πη1|5, 

» (οάϊοοβ αἰ ψιοῖ ῥυσθῆναι. ΘΌΙπ δ ἴῃ ἐγῖθιι5. Ν55, 
Ἰερίταν οἰκοδομεῖται, ἘΘΙΠ σοῦο οεἕ δ} «αϊάατη 55, 

οἰκονομεῖται, ΝΙοχ οαϊο Ῥαγῖβ., σέσωκέ σε, πορεύου εἰς 

εἰρήνην, καὶ γενηθήτω οἴο. ΤΡῚ ποίαϊ νἱγ γα} 15ϑί πηι 

Πλαοζθιιβ 1118, πορεύου εἰς εἰρήνην, ἃ 41: Εἰιῖ556 οχ ΟἸῖν. 

δ. ΑὩΡΊΠοἷδ : {π|88 γΈγΡα 6 ρὶ ψποάτιο ἴῃ ἀπιοθιι5 ΒΘ ρ ̓ ς 

7, . 

Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. Παράγγελμα γάρ ἐστι, 
ἜΑ 
μὴ ἐλπίζειν ἐπ’ ἄρχοντας" χαὶ, ᾿Επικατάρατος ἄν-- 

θρωπος, ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾽ ἄνθρωπον. “Ὥσπερ 

οὐδὲ σέόειν ἄλλο τι παρὰ τὸν Θεὸν προσῆχεν, οὕ- 

τως οὐδὲ ἐπὶ ἄλλον ἐλπίζειν ἢ ἐπὶ τὸν Θεὸν τῶν πάν- 
΄ς΄ἅ 5 ᾿ , ᾿ ἘΠ τὰν ’ 

τῶν Κύριον. ᾿Ελπὶς γάρ μου, φησὶ, καὶ ὕμνησίς 

ἅ μου ὃ Κύριος. Πῶς δὲ πρῶτον σωθῆναι εὔχεται 

ἐχ τῶν διωχόντων, εἶτα ῥυσθῆναι; Ἢ διαστολὴ 

σαφὴ ποιήσει τὸν λόγον. Σῶσον γάρ με ἐχ πάντων 
τῶν διωχόντων με, χαὶ ῥῦσαί με, μή ποτε ἁρπάσῃ, 

ὡς λέων τὴν ψυχήν μου. Τίς οὖν ἣ διαφορὰ τοῦ 
͵ὔ “- τ 

σώζεσθαι καὶ τοῦ " ῥύεσθαι; “Ὅτι τῆς σωτηρίας 
,ἢ - τω τω 

μὲν χυρίως οἱ ἀσθενοῦντες χρήζουσι, τοῦ ῥυσθῆναι 
ὯΑ δ ν τ » ,ὕ ΄ Ν “ ὃε οἵ ἐν τῇ αἰχμαλωσία χατεχόμενοι. Διὰ τοῦτο 

Ἁ - - 

ὃ μὲν ἐν ἑαυτῷ ἔχων τὴν ἀσθένειαν, ἐν ἑαυτῷ δὲ 

λαῤὼν τὴν πίστιν, ὑπὸ τῆς οἰχείας πίστεως οἶχο- 

νομεῖται πρὸς τὸ σωθῆναι. Ἣ πίστις γάρ σου, φησὶ, 

σέσωχέ σε" χαὶ, Γενηθήτω σοι ὡς ἐπίστευσας. Ὁ δὲ 
»" Ὁ τ 

ΡΒ“ δρείλων ῥυσθῆναι, τιμὴν ἔξωθεν ὑπὲρ αὐτοῦ χατα-- 
- ᾿; τεθῆναι ὀφείλουσαν ἀναμένει. Ὃ τοίνυν ὑπὸ τὸν θά- 

ἍἌ ΝΝ “ τ , ἘΠ δ΄ Ἂι , 
νατον ὦν, εἰδὼς ὅτι εἷς ὃ σώζων; εἷς ὃ λυτρούμενος ; 
ψσν ᾧ ᾿ ᾿ Υ - , “ἘΝ -- ΕῚ 
ἐπὶ σοὶ, φησὶν, ἤλπισα, σῶσόν με ἀπὸ τῆς ἀσθε-- 

,; ν σ΄ω ,ὔ ἂ Νὰ -- 5» , Ὁ 
νείας, καὶ ῥῦσαί με ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας. Οἷμαι 

δὲ, ὅτι οἵ γενναῖοι τοῦ Θεοῦ ἀθληταὶ ἱκανῶς παρὰ 

πάντα τὸν ἑαυτῶν βίον τοῖς ἀοράτοις ἐχθροῖς προσ- 
“- ͵ ι ἢ 

παλαίσαντες, ἐπειδὰν πάσας αὐτῶν ὑπεχφύγωσι τὰς 
᾿-ὩὉ “- ΄ , 

διώξεις, πρὸς τῷ τέλει τοῦ βίου γενόμενοι, ἐρευ-- 
“- -ωο - -Ὁ [.} Ἄ Α 

γῶνται ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος, ἵνα ἂν μὲν 
- , - , 

εὑρεθῶσιν ἔχοντες τραύματα ἀπὸ τῶν παλαισμά-- 
“ἡ Ἁ ᾿ ’ τ ς ὁ 

( των, ἢ σπίλους τινὰς, χαὶ τύπους τῆς ἁμαρτίας, 

χατασχεθῶσιν᾽ ἐὰν δὲ ἄτρωτοι εὑρεθῶσι χαὶ ἄσπι- 

λοι, ὡς ἀχράτητοι ὄντες ὡς ἐλεύθεροι ὑπὸ Χρι- 

τοῦ ἀναπαύσωνται. Εὔχεται οὖν περί τε τῆς ἐν- 

ταῦθα ζωῆς, χαὶ περὶ τῆς μελλούσης. Σῶσον γάρ 

με, φησὶν, ἐνταῦθα ἀπὸ τῶν “ διωχόντων᾽ ῥῦσαι 

δέ με ἐχεῖ ἐν τῷ χαιρῷ τῆςς ἐρεύνης, μή ποτε ἁρπά- 

σῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν μου. Καὶ ταῦτα μάθοις ἂν 

ἐξ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου λέγοντος περὶ τὸν καιρὸν τοῦ 

πάθους: Νῦν ὃ ἄρχων τοῦ χόσμου τούτου ἔρχε- 

Μ,55. ποῃ “55: πη] αγηῖ5, 564 ἐὰ πηθη οἰπὶ πέρα γ υρα 

ἴῃ δα ἸτοπῈ ΒΑ5]θθηβὶ ἀοβίηΐ, εὐ ἴπ Ῥ] αὐ πη ΝΜ55., 
ΟΥΠΊΓ 16 ῬΓδΘίοΓθα 5ΘΙΊΘ πὰ ΟΥ̓Δ ]ΟΠ5. ᾿πίογΓΠΊ ΘΓ υἷ- 

ἀεαπίαν, Ἔχριηρεπαα δὰ σα πβιι  Πλ118, 

ο 510 βερίοπι δῖ55. θα ἂς δ ΠΠ]οπε5 Ῥαγῖβ. οἱ Βα- 

5:1, Αὐ (010. «υάγίαβ οὐ Οαΐοπα (ογάογίαπα ὁ δὲ θέΞ 

λων. 

ἃ δῖ. φισηχιο 155, Ἀδ5. ἀπιι5 οἱ (0]Ρ. βοχίτβ χα- 

ταδιωχόντων. ΕΔΙΠοπο5 Β4511. εἰ Ῥαγίβ. εἰ ὐαΐεπα ου- 

ἄεν. χαταδιωχόντων με: 5664 {Ππ4, με, ἴῃ πα}}0 5, 

ΤΘΡΟΥΊΓα1, Πἰδὶ ἔογίο ἴῃ πη, Μοχ Βδρ. ἰογίμιβ Παροῖ 

εὑρίσκει ᾿γῸ ἕξει. 
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ται, καὶ ἐν ἐμοὶ ἕξει οὐδέν. Ἀλλ᾽ ὃ μὲν, μὴ ποιή- 

σας ἁμαρτίαν, ἔλεγεν ἔχειν οὐδέν " ἀνθρώπῳ δὲ αὖὔ- 
ταρχες;- ἐὰν τολμήση εἰπεῖν, ὅτι ἔρχεται ὃ ἄρχων 

τοῦ χόσμου τούτου, χαὶ ἐν ἐμοὶ ἕξει ὀλίγα καὶ μικρά. 

Κίνδυνος δὲ ταῦτα παθεῖν, ἐὰν μὴ ἔχωμεν τὸν λυ-- 

τρούμενον ἡμᾶς, μηδὲ τὸν σώζοντα. Πρὸς τὰ δύο 

τὰ προχείμενα δύο ἐστὶ τὰ ἐπαγόμενα " Σῶσόν με 
6 τω ᾿οεὦῳ;ώἍ ΝῚ ζου 

ἐχ τοῦ πλήθους τῶν “ διωχόντων με, χαὶ ῥῦσαι; 
- , 

ἵνα μή ποτε ἁρπασθῶ, ὡς μὴ ὄντος λυτρουμένου. 

Κύριε ξ Θεός μου, εἰ ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν ἀδι- 
, 2 ,ὔ 9 Ὁ - ΕἸ δοω 

κία ἐν χερσί μου, εἰ ἀνταπέδωχα τοῖς ἀνταποδιδοῦσι 

μοι χαχὰ, ἀποπέσοιμι ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν μου χε- 
, λῚ 

νός. Καταδιώξαι ἄρα ὃ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, καὶ 
Ἕ τω ΩΣ Ὸν 7 

χαταλάθοι. Σύνηθες τῇ Γραφῇ τὸ τῆς ἀνταποδόσεως 
- , 

ὄνομα οὖκ ἐπὶ τῶν νομιζομένων, ὡς ὑπάρξαντός 
τω ω ἣ Ἁ τινος ἀγαθοῦ ἢ καχοῦ, μόνον λαμόάνειν, ἀλλὰ καὶ 

- -Ὁ ἿΝ 

ἐπὶ τῶν προχαταρχομένων " ὡς ἐπὶ τοῦ, ᾿Ανταπόδος 
- ,ὔ πγδτὰ ᾿ βου  ε κάκ οὶ ᾿ Υ̓ 

τῷ δούλῳ σου. ᾿Αντὶ γὰρ τοῦ εἰπεῖν, δὸς, εἴρηται, 

᾿Ανταπόδος. Δόσις μὲν οὖν ἐστιν ἣ χαταρχὴ τῆς εὖ- 

ποιίας" ἀπόδοσις δὲ, ἣ τοῦ ἴσου ἀντιμέτρησις παρὰ 

τοῦ ἦ εὖ πεπονθότος" ἀνταπόδοσις δὲ δευτέρα τις ἀρχὴ 

χαὶ περίοδος τῶν καταδαλλομένων εἴς τινας ἀγα- 
- ΕῚ - Ἂν Π τ ᾿ - ,ὔ 

θῶν ἢ χαχῶν. Οἰμχι δὲ, ὅταν ἀντὶ τῆς αἰτήσεως 
«ς [4 ἢ Ε] , , Ἷ, , ᾿ ΕῚ 

οἱονεὶ ἀπαίτησίν τινα ποιούμενος ὃ λόγος τὴν ἄν- γ00 
, - -ὩἩ . “ 

ταπόδοσιν ἐπιζητῆ, τοιοῦτόν τινα νοῦν παριστᾶ" 
. Χ τ πἷ 

ὅτι, τὸ παρὰ τῆς φύσεως ἀναγκαίως ὀφειλόμινον 
᾿τὩὖὨᾳ ὕὔ - τ 

τῆς ἐπιμελείας χρέος τοῖς ἐχγόνοις παρὰ τῶν γεν- 
,ὔ -Ὸ» Υ - 

νησάντων, τοῦτό μοι παράσχου. Χρεωστεῖται γὰρ 
Ψ' τέχνοις παρὰ πατρὸς χατὰ τὴν φυσικὴν στοργὴν ἣ 

εἶ .- ΄ , 3 " } λ περὶ τοῦ βίου πρόνοια. ᾿Οφείλουσι γὰρ, φησὶν, 

οἵ γονεῖς τοῖς τέχνοις θησαυρίζειν, ἵνα πρὸς τῷ ζῆν 
Ε ᾿ » 

ἔτι χαὶ τὰς χατὰ τὸν βίον αὐτοῖς ἀφορμὰς παρά- 

σχωνται. Τοιοῦτόν ἐστι πολλάχις ἐπὶ τῆς Γραφῆς 

ἐν ταῖς προχαταρχτιχαῖς ἐνεργείαις τὸ ἀπόδοια ἢ 
Υ τ ΠΝ ,ὔ Του “κι ΕΣ 

τὸ ἀνταπόδομα παραλαμόανόμενον. Νῦν δὲ ἔοιχε 
- ἦν ΩΣ » 

θαῤῥεῖν ὃ λέγων τῷ μὴ ἀντιξεδωχένα: τοῖς ἀνταποδι- 

δοῦσι χαχὰ, μὴ ἀνταποδεδωχένα! τὰ ὅμοια. Εἰ οὖν 
, - - 

ἐποίησα τοῦτο, χαὶ εἰ ἀνταπέδωχα τοῖς ἀνταποὸδι- 
ωὕὔ εἶ ΡΒ - 

δοῦσί μοι χαχὰ, ἀποπέσοιμι ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν 
᾽ὔ - “» - 

μου χενός. Κενὸς ἀποπίπτει ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ὁ τῆς 
Ἕ τ Ρ] ὌΝ ͵ὔ ΩΣ Ξ Ὁ 

χάριτος τῆς ἐχ τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ ἐχπε- 
Ἕ;: ᾿, “ Ν ᾿Ὶ 7 

σών. Καταδιώξαι ἄρα ὃ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, καὶ 
ὥ ΩΣ 

χαταλάδοι, καὶ καταπατήσαι εἰς γὴν τὴν ζωήν μου. 
μὴ τ Α μῚ " ᾿ ΔΑ Ἐπ Υ -- ᾿Ν " 

οὔ μὲν δικαίου ἣ ψυχὴ χωριζομένη τῆς πρὸς τὸ 

6 ΟἹ". «ααγίιβ διωχώντων, καὶ ῥῦσαί με. Πυϊάδηη 

γαρουϊίαν τοῦ πὶ ἈΠ θι5 Μ5, ἀπίςα λυτρουμένου. [π- 
ἔγα ἴπ ὑπὸ Νίβ. ρουϊπῆς 80 ἴηὴ (ὐαίθπα Οογάθι. ρτὸ 

νομιζομένων Ἰοσίξατν ἀντιδιδομιένων, τπ8]6. 
ΓΒ. (Ιου πὶ «παγίαβ. οἱ βορίϊπιιβ. οὐ Βορ. 

ΟἸΓΟἃ 5118 Ρ 551: 0η15 [ΘΊρτ5 ἀἸσθηῖο : ἥἥεσιο ρῥτῖτι-- 
6ΘΡ5 ἤτι{τπι5 πιιιπιϊ ὐδηϊΐ, δὲ ἵπι πὶ ποτὶ ἢ αϑοῦὐϊι 

φιιάφιιατη. Ἐϊϊθην ΓΟ 411 ρδοσαίπμη ΠΟ δά τη]- 

Βογαῦ, Π1Π1] μᾶθογθ ἠἸοοαΐ ; 9815. δυο {που} 

ΠΟΙΏΪΗΙ,, 51 διιάθαΐ ἄἴσθγ : ἡ  ΠΙ ΡΥΠΟΘΡ5 πηι Π4 1 

Ἰμ]τι5, οἵ 1ῃ π16 Πα 6]. ρᾶῖιοὰ οἱ ρᾶγνὰ. Αἴ ρουῖ- 
αὐΠιιπὶ οϑὲ Π6 δ δοοϊάαηΐ, 51] δάϑι: 411 γϑα!-- 

πηὰΐ, οἵ βᾶϊνοβ π05 [δοϊαΐ. Τλοτι5 ΡγΟΡΟβ [15 ἀπὸ 

5} πηστιηΐαν, ϑαΐνιπν πιὸ [ας δὰ πιιι{ε{πιαϊτπι6 

ΡοΙϑϑηιιοτϊιιηπ, τι6, οἱ {ἰότα πιὸ, πα {πη ο γὰ- 

Ρἰαν, {81 πο 51} 4 γϑαϊμηδῖ. 
3. Ζοπιῖτιθ 7δϑιι5 Πιθιι5, δὲ [δοὶ ἰδιπιαῖ, εἰ 6δΐ ν. 

ἐπιϊ για πὶ παατιῖϑιι5 τπϑὶς, ὃ. οἱ γα αϊάϊ τοἰτῖ- 

διιοπεϊθιι5 πιϊ πὶ πιαία, ἀθοϊάαπι ογρὸ αὖ ἱπιπιϊοὶς 

πιοὶς ἱσιατιῖς. 6. Ῥοτδθηταίτι" οΥ̓ΡῸ ἱπιίπηϊοιι5 απῖ- 

πιαπὶ πιθαπι, δὲ σοπιργοἠετάαι. ϑουρίθγα ΠΟ 

501} ΤΘΟΘΡίΟ ΤΏΟΓῸ ΓΘΙΓΙ ΠΟΠ8. ΠΟΠΊΘΠ Π|58-- 

ΡᾶΓ6 8016: οπῃ ν᾽ 46] οθὲ θοππιηι ΔἸ Ι4πιοα ἀπὲ τηᾶ-- 

[π|πΔ Ῥγδθοθϑϑιῖ, 564 1π 1Π|010 δἰ] τὴ ΔΟΙΠΟΠΊΙΠῚ : τι 

ἴῃ πος ἰοοο : Ποίγίθιιθ ςορνο ἔμο. τιμὴ θπῖμῃ α1- 

σοΥο ἀοθιυίθδοι, Τυῖρῖδ : ἀϊοίπμη οϑὲ, ἤοίγίθιι. 

Τὰν 6 Ἰρίταν, ᾿πῚ πππὶ οϑὲ Ροποίδοι θη! : νά 676 

ψΕΓῸ, 80 [10 615 {πὶ θη ἤοίτμη Δοσθρὶῦ 5, ΡᾺΓΡ ΡὈΔ}1 

ΓΟΙογ ΘΠ ἐ5 ; ΓΘ ΡΙ 110 ἀτιίθηι βθοιπάτιπι ΠΟ ἀΔΠ} 

6δ. ῬυἸΠοΙρίπιπι,, 80 ν]οἸδϑι πο ΒΟΠΟΥΊιηῚ τι τηᾶ-- 

Ἰουτιτ ἴῃ 4ποβάδμῃ οο]]αἴονγιιηι. δῖθα ἀπ! άθμη 56η-- 

[ΘΠ 1ἃ 5, ΟἸΠΠῚ 5ΘΠ1Π0 ῬΙῸ ΡΘΙΠΟΠΘ ποπηθη Δα] οἱ 

45] γθρθ ΠΟ Π15 Δ]1Ο 7155 δἱ ΓΘ Ρ ΠΟΠΘΩῚ γο- 
4αϊνΙΣ, τα]Θ τὴ “πΘπ 4ΔΠ| 56 Π511ΠῚ ΡΓΘίΘυἐ : ῬΡΟΥἹ- 

ἀδθηιδ. ἃς οὐ ἀθὈ᾽ πη], {πιο παΐαγα ΠΘΟΘΒΘΑΡΙΟ 

ἃ ῬδγΘΉΓΡτι5 ἢ]115 ἀθρθῖπιν, πος ΤΉ] ΠῚ ΘΧ ΠΡ 6. 14-- 

θυ 5. δηΐμὴ ἃ ῬδΙΓ6 5θοι Πα τιπὶ Πα 6 ΠῚ ΔΙΏΟΥΘΠῚ 

ἀοθθίι: γοῦιιπ δ νἱϊα πὴ ΡΟΡΠποπετιμη οἰ. Π6- 

Ῥθϑηΐ δπῖτη, ᾿Π{π|Ὁ7 ῬᾶγΘηἴο5 [1115 {Π6ϑδιι}1Ζα 6, τοῦ 

ΡΥ δοῖου νἱΐατη, ΔάΠτις δὲ νἱνθ πα! 5:10 5118 615 5. }η]- 

πἰδίνοηξ. [π ῬΥΪΠηΪ5. ΔΟΙΠΟΠΊ 115 5606 Δα απο Πιο- 

ἄτι π᾿ ϑουρίθνα τιϑαρραίαν τ ἀ1Π|0., 56ῖι σὸ- 

{Ἰθο. Ναπο ἀπο ΡΙΌΡΠοία 1π 60 νἱάδίαν 

φοπῆάονο, «ποά πθο γα] θυ τϑιρ τ ΘΠ ΠΡ τι5 

γη8 18, Π66 510}1Π8 γα ἀ! ἀθνῖῖ. Τα πιθ δὲ δεῖ ἰδἐμα, 

οἱ οἱ γοηδαϊαϊ τοἰσι ιιοτῖθιι5 ταῖμὶ πιαῖα, ἀεοίαπι 

ΘΥΡῸ αὖ πιϊπηϊοῖὶς πιθὶς ἱπιατιῖς. ΤῊ 115. 40 ΤΠ]Π11015 

ἀθοιά: 15, {πὶ οχ γαῖα, {π|8 ὁχ ρ] ΘΙ ἐπ 1η6 

ΟΒΥ 511 οϑί, θχοιάῖε. βογϑοηιιαξιτ ἰρίζτι" ἱπίτη οι 5 

απὶπιάπὶ πιθαῖη., δἑ οοπιρτϑἰιοπ αἱ οἱ οοτιοτιϊοοί ἐπὶ 

ἐετα υἱΐαπι πιϑαπι. Τυϑ1 φα! θη ΔΠΙπηὰ ἈΡ αἰἴΐο- 

βοχίο, ΑἸΠ φαδίμον Μ85. οπι 6115 πεπονθότος. Ῥαυ]ο 

Ῥοβὲ ΟἹ". «ιυδγέιι5 ἐπιζητεῖ. ΤΡΙάοπ ἴῃ δοάειῃ Ν5. 

Ἰερίταν παριστάναι. Μοχ ἄπο Μίϑ5. τέκνῳ, Ηοο 1ρ80 ἴῃ 

Ἰοοο (]Ρ. βορίϊ πηι περὶ τῶν βίου. 

οι. 

30. 

- “Ὁ: 

Ρεαϊ. 

ι7- 

τὴν 

τι8. 
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ΟΕἸΠΡτι5. οἵ σοη βου "0 ΘΟΡΡΟΥΪ5. 5θ ΟΡ ἴα, ΥὙἹΓ81} ΠαΡοὲ 

οαπὶ ΟΠ τῖϑῖο ἀρϑοοπά αι ἴῃ ΘΟ ; π| σαπὴ Αρο- 

Θαϊἰ.3. 30. 5ἴ010 ἀΐσοῦε {παῖ : ἤῖνο ατιίθηι 7απι τιοτὶ 680 

οἷν ογὸ ἐπ τιθ ΟἸιτίςίπις ; οἰ, Οποα ατεΐοτνι τατίτιο 

οἷνο ἐπὶ σαντο, ἐπ [6 υἷνο. Ῥϑοσαίου!δ Δι ΓΘ ΠῚ; 

οἱ 6715., 411 5θου Πα τ|ΠῈ ΘΔ  ΠΘΠῚ νἶν!ῖ, σΟΓΡΟΥοΙ5- 

4π| γοϊαρ δι] τι5. “Πα πὰ πΓ, ΔΗΪΠιἃ, ἴἢ ΟΔΓΠΪ5 

σαρ᾿ ΔἸ τα Π}τι5 τὰτη {τιαπι ἴπ Πππΐο ν οἰ ιἔα παν : (8 ΠῚ 

σΟΠΟΙΠοαἴδ μη πη 5. ἃ0 Π]Δ 615 ΠῚ ΠΉ]ΟΙ15 ΘΟΠΊΠΊΔΟΙΙ- 

Ιαγ6, δὲ ψϑῖαι Πτιηηο ἰπσθϑῖα. ΟὈΓ ΘΓ 6. ΘΟΠᾺΠΙ], 

ΤΡΡ Θη5. ἴη ΠΟΘ ΠΟ ΠῚ, δὲ 5115. ρϑάϊμθιι5. {Ππ|π 1η 

ἴθυγα ῬΡΟΙΘΓΘΠ5, ΠΟΟ 65, 1Π 10,50 ΘΟΡΡΟΡΘ σοπαι!- 

(Δ Π5. 675, 4{| ἰαρϑιι5. εϑί., υἱΐδη. δὲ δἰογίαπι 

γηθαηι ἐπὶ ρεεἰνοτθην ἐἰθαάτπιοαΐ. ΘΔ ΟἸΟΥΊΙΠῚ ΘΗ]ΠῚ 

{π| ἴπ ο86115 σοηνθυβαη τι)", δὲ 510] [π΄ {Π|6581|}}5 

ΒΘΠΙΡ ΓΟ  ἢἶβ Ομ σΟπσθνηΐ, ϑ]ουῖα ἴῃ ΟΡ61Ὸ οβὶ; 

[ΟΥΓΘΠΟΙΠΠῚ Ὑ6]Ὸ δ ΘΟ Π 11} ΘΔ ΠΘΙῚ ὙΊΥ ΘΠ ΕΠ. 

Θ]ονία ἴπ ραϊνον ἀθιηονανὶ ἀϊοῖτιν. Οὐ] ΘηΪπὶ ἰπ 

ΟΡΊθτι5 Του Ρθ πἾ5. Θ]ου α τι, δὲ ΠΟ Πλ  Πτιμ ΠΟ ΠΟΙ ΘΙ 

ῬΡΘΥὶ [ΘΠ ρον ἀπ γ τ 11} ῬΡΟΒΘΟ 111", ἃ 6 ΓΘΙΊΠΠῚ 

σΟΡΡΟΓΡΆΠ ἢ οορῖα ΟΠ ΠΑ , 18. 5101 Θ]ονα πη οοη- 

ΟἸΠατ, πο ἴῃ ορ πηι ἰοπ θη ἴθ πη, 5661 1π Ῥ ΨΥ ΘΙΘ 

ΡΟ πϑηΐθηι. 7. ΒΕ ϑι 66, 1)οηιῖτιθ, ἔτι ἴτώ ἔτια : 

ὀχαϊίανο ἵπὶ {τι τι5 ἐγιϊτιϊσοτ τι τι θοτιηι. ΔΙ 516- 

ἰὴ ΓΟΘΠΓΡΘΟΙΟΠΪ5. 78 Π| ΘΟΠΙΡΙ ΟΡ δχορίας ργο- 

ΡΠοία, δά ρῬθοοδι! δουι πῇ. ἈΡΟΙ ΟΠ ΘΠ ; ἅτιΐ ΘΔ ΠῚ 

ἴῃ Οὐἴιοθ χα] ΠΟ Πθιὴ, {π|26. [πἴπνὰ δραΐ, ροϑίς- 

4πᾶπὶ δα τ] ΕΠ] ητιπὴ ἰθυ Π] Ππ]}] Θϑϑθὲ ἸΠ] ΠΏ] ΘΟ ΠῚ 

μ]Δ ἢ 14 ονθοῖα. ἀπὶ θα πὶ γ 15 115, Ευαἰίατ ἵτι 

Πηίδϑιις ἐτιϊπιϊοοΥετηι ΤΠ ΘΟΤῚ ΤΊ. 5 1Ὰ}15 ἀτιδο ἅτ 5110-- 

Ἰθοῖα δδὲ ποῖ : ΠΙΠΉΪΓιιΠ}., “Πα 106: ἃ5θθη-- 

ἀθυῚ τ δ] 1018, ΘΕ ἸΑγη5] δ ΠῚ ΠῚ ΘΠ511ΠῚ ΡΟ ΘΠΟΡΙ , 56- 

4116 ἴπ ἱπΠ πίη δι θυ, δὰ {πιὰ Ρ0}165 νἱνρ τα 5 

Αθιιπάἀαηῖα, ροίθϑ ἔπι, φαθπηδ ιηοάιϊιηι ΒΟΠι5 τη6- 
ἄϊοιιβ ἀθραϑοθπ δ. ΠΙΟΡΌΙ ΤΘΡΤΏΪΠΟ5. ΡΥ ΘΘΟΘΟΙΡΔ 5, 

51516Ὑ6. ΤΡ τ ΠΠὴ ΘΡββαη 6} 80. 56 Ρεηΐθπη, εἴ 

6]ιι5 σοπεϊητ αἴθ Ὁ] 15. [π||5. ΟὈ] αν σίου }15. δχ-- 

50 Πογο. 

ἡ. Εἰ δυβίιγρθ, ])οηεῖτιθ 712 615 Ἰιθιι5, ἵπι ργι6- 

οορῖο γιιοά πιατπιάαςιϊ. Ῥοῖοδβι Π]Ο 56 ΠΟ δἕ δά γ- 

Μ οΥΡΙ5Ρ54]- 

τ πηγϑίς- 

ΤΊ ΠῈ ΓΟΒΙΓ- 

τοοιϊοπὶς 5ΠΡΘΟΙΙΟΠΙ5 ΠΊΥ5ΓΘΥΠΠΠῚ ΓΘΙΘΡΕΙ : 8660 τιὶ ρΡΟρ οί 
Ῥοϊοδὶ δϊ1- τ. 7: - - Ἵ Ω ΕΝ ΤΣ Τπά]οθηι θα πογίθειν, πὶ Θχϑαγσαῖ Δα Οὐ] πΒοιτη 116 

ῬθοσδΕ ἈΠ ΠΟ Π ΘΠ, εἰ δά τηδπάαία 4018 ΠΟΙ 5 ἃπίθ 

α Ἧϊο νανίαπί νϑίογοβ ΠΟΡῚ πίον 56, ἴῃ [15 Ἰοσιτν 

συναφείας : ἴῃ 115, τ ἴῃ ε1|5, συμπαθείας. ΠΡ οπὶ 

οἄλιο Ῥατίβ. ἔχει τήν : 564 11 σϑρϑίϊειο. ἀν ΤΟ .}}} πο 

γ ρου ταν ἴῃ Νῖ55, Γὰ ΑἸ Ζυ}Ρῖι5. Ν55, Ἰορῖξαν σὺν χριστῷ. 
» 51. (ΟΡ ναὶ «πανίαβ. οἵ βοριϊπηιβ, Π]Ὶὰ, ὑψώ- 

θητι εἴς, Φοϑι Φουαμίαν ἴῃ ο1||5, ΤΠπεοάοίϊο ἐν θυμῷ 

ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς μιου ,. 1: “μον 5106} ἱπιτγιῖοο5 πι605. 

Βορ, βοχίιις τῶν ἐχθρῶν σου. ΑΠΙΦπαπίο, Ροβϑὶ θά το 

ΒΑΘ ΟΈΒΑΒΕΞ ΟΑΡΡΑΌΟΘ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

- ᾽ὔ ἔηρν “συμπαθείας, τὴν ζωὴν ἔχει χεχρυμμένην 
σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ " ὥστε δύνασθαι λέγειν 

λ . , ΠΥ ΖΩΣ Ὁ 
χατὰ τὸν ἀπόστολον, ὅτι Ζῶ δὲ οὐχέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ 
2 5 ἢ “ “ οὩ 6 ἐν ἐμοὶ Χριστός: χαὶ, Ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρχὶ, ἐν 

πίστει ζῶ. Τοῦ δὲ ἁμαρτωλοῦ χαὶ χατὰ σάρχα ζῶν- 

τος χαὶ συμπεφυρμένου ταῖς τοῦ σώματος ἧδοναῖς 
ἢ Ψυχὴ οἷον ἐν βορθόρῳ τοῖς πάθεσι τῆς σαρχὸς 

ἐγχεχύλισται " ἣν χαὶ καταπατῶν ὃ ἐχθρὸς ἐπὶ πλέον 

ἐχμολύνειν χαὶ οἱονεὶ χαταχωννύειν φιλονειχεῖ, ἐπι- 

δαίνων τῷ πεπτωχότι, χαὶ τοῖς ἑαυτοῦ ποσὶ χα- 

ταπατῶν εἷς γῆν, τουτέστιν, εἰς τὸ σῶμα τὴν ζωὴν 

τοῦ ὀλισθήσαντος. Καὶ τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν χα- 

τασχηνώσαι. Τῶν μὲν ἁγίων τὸ πολίτευμα ἐχόν- 

τῶν ἐν οὐρανοῖς, χαὶ θησαυριζόντων ἑαυτοῖς ἐν τοῖς 

αἰωνίοις θησαυροῖς τὰ ἀγαθὰ, ἡ δόξα ἐστὶν ἐν τοῖς 
Ὀ ΕῚ μσε φ᾿  ὐδν ΝᾺ ᾿ Αἶ , , 

οὐρανοῖς" τῶν ὅε γοΐχων χαι χατὰ σάρχα ζώντων, 
φιν» ΓΒ) - - 
ἢ δόξα αὐτῶν χατασχηνοῦν εἰς τὸν χοῦν λέγεται. Ὅ 

Ἁ ὩΞΝ ρον Ἀπ᾿ ἐὰν ἣΝ ξ ῥ τ Α ) 
γὰρ ἐπὶ τῷ χοϊχῷ πλούτῳ δοξαζόμενος, χαὶ ὃ τὴν 
πὶ ,ὔ - ν 

ὀλιγοχρόνιον τιμὴν τῶν ἀνθρώπων περιέπων ; χαὶ 
- δ »" - Ἁ 

ὃ ἐπὶ τοῖς σωματιχοῖς πλεονεχτήμασι πεποιθὼς, 
“ν, ξ τ 

δόξαν ἑαυτῷ ἔχει, οὐκ ἀνανεύουσαν εἰς οὐρανὸν, 
ἥν ΝΣ Ὁ ᾿ ὦ ΄ 3 σ 

ἀλλ᾽ εἰς τὸν χοῦν ἐναπομένουδσαν. Ἀνάστηθι, Κύριε, 
3. 2 - ᾿ Ρ ε ’ ΕῚ - 7 - 2 - 

ἐν ὀργῇ σου- ἢ ὑψώθητι ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἐχθρῶν 
γχενλ ΄ - - - 

μου. Τὸ μυστήριον τῆς ἀναστάσεως ἤδη ἐνεργεῖσθαι 
ΓΑ ΠΣ 9ῈΕ 2, 26Ω2 ἀνα Π εὔχεται ὃ προφήτης, εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας 
ας να ᾿ “ -“ 

αὐτῶν ἢ τὴν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὕψωσιν, ἥτις γενή- 
ΕΣ - ᾿ σεσθαι ἔμελλε μετὰ τὸ εἰς τὸν ἔσχατον ὅρον τὴν χα- 

, Ὁ τ - ΠῚ 

Ε χίαν τῶν ἐχθρῶν ὑψωθῆναι. Ἢ χαὶ τὸ, ὙΨώθητι 

ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἐχθρῶν μου, τοιοῦτόν τινα ὅπο- 
δάλλει νοῦν - ὅτι ὅσον ἂν χορυφωθῇ ἣ καχία, χαὶ 

προέλθη ἐπὶ τὸ ἄμετρον χαὶ ἀπεριόριστον χυθεῖσα, 
τῇ “ περιουσίᾳ τὴς δυνάμεως δύνασαι, ὥσπερ ἀγα- 

θὸς ἰατρὸς προχαταλαδὼν τῆς νομῆς τὰ πέρατα, 

στῆσαι τὴν νόσον νεμομένην χαὶ ἕρπουσαν ; χαὶ δια- 

χόψαι αὐτῆς τὴν συνέχειαν ταῖς παιδευτιχαῖς σου 

πληγαῖς. 

Καὶ ἐξεγέρθητι, Κύριε ὃ Θεός μου, ἐν προστά- 

ματι ᾧ ἐνετείλω. Δύναται μὲν χαὶ ἐπὶ τὸ μυστή- 
ριον τῆς ἀναστάσεως ὃ λόγος ἀναφέρεσθαι, παραχα- 

λοῦντος τοῦ προφήτου ἐξεγερθῆναι τὸν χριτὴν εἰς 
ἐχδίχησιν παντὸς ἁμαρτήματος, χαὶ τὰς προδια-- 

Ῥατῖβ. οἱ μος. βοχίιπβ ἐχθρῶν σοὺ τοιοῦτον. Υ' αἱσαΐαπι οἵ 
41105 Δῖ55. ΒΘ {1 ΒΕ ΠΠΊ1Ι5. 

ς Ἡῖς Ἰοσιι5 ἔπτη ἴῃ ο 115, ἔππὰ ἴθ (ὐαΐοπα (Ογ ο1} 

πη] 16 που Ραπσῖζαν, απ 111, δυνάμεως εἰ δύνασαι, 

ὙἸγοῦ]α ἃ 56 ἸΏ] ΘΟ πὰ 15} πα τη αι : {60 [Δ ΠΊ6Π 51πῸὸ 

111 νἰγρα!α μέθυ 586. οοπ] ποῖα ορογίποναι, (0]1ο- 

οαπ ἦα {πουᾶΐ νιγϑα]α Ροβὲ σθυθιση χυθεῖσα, Γαΐογριη- 

οἴ] πια]α, {πο6 Πΐ, πια]αμὴ 1 ΟΡ Θ ἃ ΠΟ. ΠῚ ΡΟΡΟΥΙΕ, 



ἨΟΜΠΙΑΟ ΙΝ ΡΒΑΙΜΌΜ Υἱι. 119 

ἐπὶ τὴν τότε χατάστασιν τῶν πραγμάτων τοῦ προ- 

φήτου λαμόάνεσθαι, παραχαλοῦντος ἐξεγερθῆναι τὸν 

Θεὸν εἰς ἐχδίκησιν τοῦ προστάγματος οὗ ἐνετείλα- 

το. Πρόσταγμα δὲ ἦν, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 
ἃ τὴν μητέρα, παρὰ Θεοῦ δεδομένον, ὅπερ παρέδη ὃ 

υἱὸς αὐτοῦ. Διὸ παραχαλεῖ εἰς αὐτοῦ τε ἐχείνου ἐπα- 

νόρθωσιν χαὶ σωφρονισμὸν τῶν πολλῶν μὴ μαχρο- 
θυμεῖν τὸν Θεὸν, ἀλλ ἐγερθῆναι ἐν ὀργῇ ν καὶ δια- 

ναστᾶντα ἐχδιχῆσαι τὴν ἰδίαν ἐντολήν. Οὐ γὰρ ἐμὲ, 

φησὶν, ἐχδικήσεις, ἀλλὰ τὸ πρόσταγμα τὸ σὸν χα- 

ταφρονηθὲν,, ὃ αὐτὸς ἐνετείλω. Καὶ συναγωγὴ λαῶν 

χυχλώσει σε. Δῆλον δὲ ὅτι, ἑνὸς ἀδίκου σωφρονι- 

σθέντος, πολλοὶ ἐπιστρέψουσι. Τὴν οὖν τούτου πο- 

νηρίαν χόλασον, ἵνα πολλὴ συναγωγὴ λαῶν χκυχλώ- 

ση σε. Καὶ ὑπὲρ ταύτης εἰς ὕψος ἐπίστρεψον. Ὑπὲρ 

τῆς χυχλούσης σε συναγωγῆς; ἣν ἐχτήσω διὰ τῆς 

χατὰ χάριν συγχαταθάσεως καὶ οἰκονομίας, ἐπί- 

ΠΕ νον εἰς τὸ τ τῆς δόξης , ἣν εἶχες τρ τοῦ 

τῶν χόσμον γενέσθαι. Κύριος χρινεῖ λαούς. [1ολ- 

λαχοῦ τῆς Γραφῆς ὅ περὶ τῆς χρίσεως ἐγχατέσπαρ-- 

ται λόγος, ὡς ἀναγχαιότατος χαὶ συνεχτιχώτατος 

εἰς διδασχαλίαν εὐσεόδείας τοῖς εἰς Θεὸν διὰ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ πεπιστευχόσιν. “πειδὴ δὲ πολυτρόπως 

ὃ περὶ τῆς χρίσεως ἐγγέγραπται λόγος, δόξει τινὰ 

χαὶ σύγχυσιν ἔχειν τοῖς μὴ ἀχριδῶς τὰ σημαινόμε- 

να διαστέλλουσιν. Ὃ πιστεύων γὰρ εἷς ἐμὲ, οὐ χρί- 
νεται" ὃ δὲ ἀπιστῶν, ἤδη χέχριται. Εἰ δὲ ὃ μὴ 
πιστεύων " ὅμοιός ἐστι τῷ ἀσεῤεῖ, πῶς εἴρηται τὸ 

μὴ ἀναστήσεσθαι ἀσεδεῖς ἐν χρίσει; Καὶ εἰ οἱ π'ι- 
στεύοντες υἱοὶ Θεοῦ διὰ τῆς πίστεως γεγόνασι, καὶ 

διὰ τοῦτο ἀξιοί εἶσι τοῦ χαὶ αὐτοὶ θεοὶ χρηματίζειν, 

πὼς Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς 
διαχρινεῖ, Ἀλλ᾽ ἔοιχε τὸ χρίνεσθαι ποτὲ μὲν ἐπὶ 

“τοῦ δοχιμάζεσθαι ὑπὸ τῆς Γραφῆς παραλαμόά- ᾿ 

νεσθαι, ποτὲ δὲ ἐπὶ τοῦ χαταχρίνεσθαι. ᾿Επὶ μὲν 
ο Ζ΄ Ἄ - σ 

τοῦ δοχιμάζεσθαι, ὡς τὸ, Κρῖνόν με, Κύριε, ὅτι ἐγὼ 
32 5 , 3 ͵ 2 ᾿ ᾿] 5 » Ψ ἐν ἀχαχίᾳ μου ἐπορεύθην - ἐπάγει γὰρ ἐχεῖ, Δοχί- 

, 

μασόν με, Κύριε, χαὶ πείρασόν με. ᾿Επὶ δὲ τοὺ χα- 
ἧᾷ 

ταχρίνεσθαι, ἀῶ τὸ, Εἰ γὰρ ἑαυτοὺς ἐχρίνομεν, 
᾿) Ἅ ΕῚ , 0 ὺ ΕῚ λ «ς δὴ τ ΟΣ ΔΕ τὴ 

οὐχ ἂν ἐχρινόμεθα- εἰ γὰρ ἑαυτοὺς ἐξήτάζομεν, 
᾿ 

φησὶν, οὐχ ἂν χαταχρίσει ὑπεδαλλόμεθα. Πάλιν εἴ- 
, 

ρηται “ χριθήσεσθαι τὸν Κύριον πρὸς πᾶσαν σάρχα" 

4 (01}5. {πᾶγίτι5 μητέρα σου. 

Ρ(ΟΙΡ. φαανίαβ ὁ αὐτὸς ΡΓῸ ὅμοιος. Θαθὶπάς Μ55. 
ΠΟΠΏΠ}Π}1 διακρίνει. 

ς ΝοΙ οοηνθηϊηΐ τηΐον 56. Μί95. ῃἰς οἱ Ἰηἴσα, ΑἸΠ 

᾿ιαθοηΐ ἐπὶ τό, ΑΠῚ ἐπὶ τῷ. ΑἸ ἀοπίσιιο οἴ 6115 

ἐπὶ τοῦ. ΠΟΙ οχ ο1| χαταχρίνεσθαι : 564 Μ85., 51 τυλτι πὴ 

ΘΧοΙρΙα5, χαταχρίνειν. 

ἀ δῖ. (01}». φαγί, Ποοϑὶ ὡς ἴῃς Θ1{15 οἵ Ἰὴ Δ]115 

τεταγμένας ἡμῖν ἐντολὰς τελεσθῆναι. Δύναται δὲ χαὶ δὰ ΡΙΘβουῖρ515 ρου Ποϊοπήα. Ῥοίθοε ποία. οἱ ἠ6 
βίδειι ΤΟΙ ῬΓΟΡΠμΘἴδο., τιῦ ἴππο γαῖ, Δοοῖρὶ 7, ἃ0 

51 Ποῖ τορϑῖ, τι δὰ νἹ πα ]Ἰοία η ῬΥΘΟΘΡΕ παοά 

τηδπααν!., οχϑιγοαῖ. Ῥυθοθρίμπηι) δυΐθη οΡαΐ ἃ 

7)60 ἀαίπηι : Ποπογα Ραΐίγθην ἐπετίτη, οἴ Τπιαί ΓΕ], ; Εαοά. 20. 

«πο ᾿Ἰρϑιιτη 6}5. ΠΠ|π|5. [ὰπι ἔπθυ ας ἐγ ΠΒ ΟΡ Ό55115. 
Τάθο οι δα ϊπονίαϊιν.. τιξ. πο οἰιποϊδηΐοῦ οἱ 

1] ᾿ρϑιιη σΟΥΡΙσαΐ, δὲ πλπ]τ058. γοίρομθι : 564 

Θχϑαγσδξ 1η 1Γἃ, δὲ ΘΧΒΌΘΘΠ55 ΡΡΟΡΥ τ νἱ Πα Ἰοοῖ 

τη παι. ΝΟΠ ΘΠ1Π, ἱπ6 1, Π16 ΜΒ] ΟἸΒΟΘΥ 5, 

564 ργδοθρίαῃι ἔππιπὶ ΠΘΡ]ΘΟἴΠΠ1, «πιο 10,58 

πα παϑι1. ὃ. ΕῈ ςγπαρορα ροριιζογίαν, οἰτοτιτη-- 

ἄανῖς 16. Οοτπϑίαϊ θη] ΠῚ] [ῸΓΘ 9 τι, σαϑίρσαίο 1μη- 

ΡΙΌΡΟ ἀπὸ, πλιΠΠῚ ΘοΠγθυδηΐαν. Τίδατι8. 6118 

Δ] Πὰς ΡΠ] 7, τιῦ τητ] τα ΡΟΡα] νι ϑΥπᾶροθὰ 

[6 οἰνροιπηάθι. Εὲ ργορίον ἤαπιο ἴπὶ αἰίιπηι ΤΟΡΤῸ- 

ἦδν6. Ῥτορίον. οἰγουπη δηΐθιη ἰδ 5 ΠαΘΟΘ ΠῚ ; 

{{|ᾶπ|, ἀομ [6 η5 [6 Ρ 6} σΡα Δ ΠῚ], Θὲ ΘΑΥ ΠΘΠῚ ἴη-- 

ἄϊιθπ5, ροββθα ἰ511.,. Τορυθ ον πὶ ΔΙ ΕΠ ππἀϊποπι 510-- 

Υἶδ5.. “ππ|ᾶπ| ἀπίθ τη Π 4] οὐ π Πα ]}085. 9. 2)ο- 

τίνας Ἵιαϊοανις ροριιῖος. ΜΠ} 15. Βογηρειιροθ. ἰοοἱ5 

δ 7ιιάτοῖο ᾿πϑρουϑ115. δὲ ΒΘΡΠΟ 5 ἰδ Ὠ)( 181} «{ 

ΠΠΆΧΊΠΠΘ. ΠΟΟΘΘΒΆΓΙτΙ5. ἵν, βουύνθίατιθ ΠΠΆΧΊηΘ. Ἰῃ 

Ρἰοία τ. ἀοοίνπὰ 605, 4πὶ 1π Τηϑι Ῥοὺ ΜΘ 511 

Ομεϊδίστη ογοάϊἀουιταῖ. ΟἸο Δ} διιΐθηη ἀνε 86 

ἀθ {πιάτοῖο βουῖρίιθ. δϑῦ 5ΘΓΠ0., ΘΟ [ἸΒΙΟΠΘῊῚ 

«παι άδηι 115 ν᾽ θ᾽ τιν ῬΆΡΟΓΘ », {1 ΤΉ] Πτι5 ἃσοῖ- 

Ραΐθ [ὰ5 αἰδιϊησιιηξ 5:5] ΠΟΙ ΠΟ Π65. Ομ πΐην ραν. 3. 
ογθαϊε ἐπὶ ἢι6, ποτὶ ἡαϊοαίια: χα ατεΐδηι τιοτὶ τ8. 

ογθαϊε, Ἴαηι ιαἸοαίμ5. 65:. Οὐοά 5] 15, 41] ΠῸΠ 

οΥΘ ᾿ς δἰ μη 115 οϑὲ Ἰμηρῖο., «πιοιηοο ἀἸοίπη) οϑὲ 
᾿πηρῖο5. ἴπ {πάϊοῖο ποπ 6558. ΘΒ ΡΘΟ 105 ἢ ΕἸ 5] 

Οὐδ θπίοβ.,, Ρδι ἤάθηι [01] διιπὶ ΠΠΠ Π 6], ἃ ριῸ- 

Ῥίουθα αἰρηὶ διιπὶ 4Ε] δὲ 1ρ51 νοσθη τ" 41], 4πο- 

πιοάο Ῥριιβ 51} 1π συ πᾶροσα ἀθουΊΠ, 1Π ΠΙΘΩ1Ὸ 
δαίθιη ἄθοβ αἰ] Ἰοα 1 9 Ὑ γαπι νά θίτ" ΔΙ! πὰη-- 

40 7πάϊοανο ργῸ ργοῦαγθ ἃ ϑουιρύπνα ΔΙ] : 811- 

Ζπᾶ πο νοῖο Ρ᾽Ὸ δοπαθηιτατθ. ϑυινηϊτι 1|}-- 

ἄδι ρτὸ ργοῦατῦθ, γΘΥΡῚ ουαῖα, ὕιάϊοα πι6, 120- ρ, 1.55... 

πιῖτιθ, φιιοτιίαπι 66Ὸ ἐπὶ ἱτιτιοοθτιϊα πιθα ἐπι 57 6 5515 ὅ" 

στη; 101 Θηΐτη δ δ] πησῖς τ γον ηι6, ])οηιῖτι6, θὲ 

ἐδηΐα τι. ϑανηϊττπ" γ6ΓῸ ΡΓῸ οοπάθηνηαγθ 7, τιὶ ἴῃ ε 
Ι. (ον. 11. 

110, μοί δἰ τιοϑηιθίϊρ5ος Μιαϊσαγδπιτιδ., τπιοτὶ 8ι. 

Μ55. Ῥαυ]ο ροβί δ πο Ῥαγῖβ. διεξητάζομεν : 566 πηὰ- 

7ον ρᾶγβ Μββ, πὰ Οἵα εἀπείομς Β451]. ἐξητάζομιεν. « 

ὁ οποῖῦ ρου} 1551 Πητ|5 νυ Πιισδοιι8 ἸοσῚ ἀρὰ Φορος 

πιΐατη 235, 81, χρίνεται αὐτὸς πρὸς πᾶσαν σάρχα. Ἦπιο 

σομο αι πἶς [ον αββθ τη 6 ]1π|8 165] χρίνεσθαι. 664 το]ι- 

σῖο ποθ 15 [ππ| Γοχ πιπ οοπαπλτ αν. ΘΟῊ Γᾶ πάθη οπη- 

πη Νῖ55. {π|| σοηβἔδ [ον Ππαροηΐ χριθήσεσθαι. Εον[α5- 

615. ποὸῃ ἱπορίθ ψουθιιμ χρίνειν Ῥοδβϑν Ιιος Ἰἰοοο βιηϊὰ 
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Πίβραν 78- 
ἀϊεΐαπι, 

1 λ, 

μἰϊψιι6 ἡπιἰ σαγ ΘΠλιΤ' : 51 ΘΠ πὶ 5, Πα] 11, ΠΟΘ 0505 

ῬΘΥΒΟΡ ΓΘ... ΘΟΠΑΘΠΙΠΔΙΟΠΙ ΠΘΩΙΔΩΙΙΔΠῚ 

5110} 10 ΡΠ". πα στι5. ἀἸοίτιπ δὲ ΠΟ Ώ] ΠΊΙΠ ΟἸΙΠῚ 

ΟἸΏΠΪ ΟᾶΡΠ6 ΤΠ] τι 5 Γασιιπ ; 1ἀ οϑῖ, 1π οχ- 
4υϊγοπάα γᾶ ΠΟΠ6 ΘΟΡΙΠῚ {1186 ΟΠ 416. ἄπ νἱνο- 

γοί, δοίὰ διιπξ, Ππά]0]0 56. 'ρ56. 5110}16 1}, δἱ διὰ 

ΡΓδοθρία Ορροηῖ [ἀ 615 ῬΘΟΟΔΙΟΥΙΠῚ , ΔΡΘῚΙΠΏΘΉ ΓΒ 

80 ἀβ πη οηϑιγα ΟΠ 115 Θχοβ8 85 56,0 4ποὰ 1η 588- 
Ἰαῖθη) {σὰ Πάουιιπ ΟΠ ηἶὰ 415 Δ 56. δ[{1π6- 

Ῥαηξ, ἔδοθυϊέ, πιὸ 1 4] ρϑοσανθυιηΐ, αὶ Ρογϑιιὰ- 
51} [ἘΘΥῚ 5101 56. ᾿ϑοοδ 5. ΟΌΠΟΧΙΟΒ 6556.) 601- 

ψΘΠΙΘΠΪΘ ΠῚ] 5101] ρα πδΠ), ΔρΡΡΙΟΡαΐο Ππά!]ο]Ὸ ἐϊ-- 
ὙΠῸ , Βασπαὰ ἰην] ρουίογαηι. 

5. γοχ διίθι ἡμάϊοαγο μαθοὲ δὲ 4]18}} {πη 16 
551 ΠΟΔ ΠΌΠΟΙ 57 τις οτμ} ἀ1οῖ. ΤΟ] Πτ5 : ορίσια 

αἰιδίτὶ σιγσοὶ πη ἡμαάϊοῖο,, οἱ σοπιαδηιτιανιϊ σοηθγα- 

{τοτιθην ἰδίαπι. Οἷτἱὶ 6Θη]η αἰ ν᾽ ΠᾺ } ΔΥΘΓΘΔΠΙι 

ἀοοινπαμη., δὲ ἀθοουῖπ ΠΟποδϑίμιμπτιιθ. οὐϊο Πὰ- 

Ῥδηΐ, δὲ ϑαρίθηες ἀορτηαία ἃ4 ἀοοοπάϊηι Ἰἀοηθὰ 

ΡΓΟΙΒι15 ἀθιἰθβίδη 1, ροϑίζιιαμι ΠΟ]] 1 θυ ηὶ οἱ 

ΘΟΠΊΡΑΡΆΓ ΟἸΙΠ) 51115 ΘΟ ΠΠᾺ}1}01|5.., 4] γουπηὶ Ρο- 

ΠΆΡΙΠ 5[π410. ΘΧΟΘΙ που η:., ΠῸ5. ἀἸοὶξ ΟΡ θὰ “πᾶ 

ΟΠΙΒΟΙ ΠΣ ΡΟ ΠΔΠῚ Θ᾽ ἌΥΙΟΙ ΘΠ) 6556 (αἰτι05. ΑΥ- 

ῬΙΓΓῸΥ ἀιιθιη ΟΠ]Πη65, {ποίοις πο ἐθ ΡΟ 5 [16 οοΓ- 

Ριι5 ΓΘΟΘΡΟΙΘ 5, ῬΑΥῚ ΠΙ060 ἃ 7510 110 {πιάϊοθ πῃ 

6586 ἡπά ]Ἰοαπ 05, “πιο {1188 ΟΡ ΠΒΘΟΙΙ5 τΠΠ] οἰ] {π|6 
ΠΟΒ[1Π) δοοϊάϊτιπι., τιροίθ Ιοησο ᾿πίθι 56 {1- 

γε ϑᾶ, ἘΠ ΠΒΟ.] 5416 1 ]ΟἸ τη} ναρΊ τὴ [Ποῖα ηι. 

ΝᾺ ΠῚ ΘΑΥΙΠ) ΓΘΙΊΙΠ ΘΟΠΟΙΙΒ115., {π|8 πη Ποβίγα 
ΠΟῊ 8πηΐ ρμοϊεϑίαϊθ, 56] Π05 οἱγοιιπιδηξ νοὶ] 1η-- 

νΠο5, ἃιΐ ἀσσγαναΐ ρθοσαία ποβίγα, ἀπ δ[ἤ οἱ 16- 

ὙΙΟΥᾺ. ΡΟΠὰ5. ΘΠΪηΙ., (6. 5[Π|ΡῚῸ ἔδυ} Πα ]ο τι η,. 

564 (1 14 Δα Πη]511 ρΘοοδ, ΡΥᾶν 15 οραΐ ἃ} ΠῚ110 
Ἰπ5Π{π|ῖπ|5. ΤΟΥ ΊΡτι5 : 54] 46} 6χ ἹπηριἸοἷ5 ρὰ- 
γΘη 115 Παίιι5 ἤπογαΐ , οἱ 1η ΠαρΊ ΠΟΥ τη σΟΠϑιι6- 
τὰ ἀ1π6 δἀποαίπι5, ἴῃ ΘὈΥΙΘ δ 15... 1Π ΠΟΙΠΘ558[10-- 

ἘΪθιι5, ἴῃ ΟΡ ΒΟΟΘΠΪ5 56. ΠΠΟΠΙ 115. (ΟΠΕΓα 5, ΔΙ {π|5 
411π|8 {16 Π} Θ] αν πη 4 ΟΡΕΠ]ὰ ΠιΘ1|6 βθοίαηα 

Ἰπν 1 θαηΐ , Θἀπιοαί!ο,, ΤηΔΡΊΒΕΡΙ , αἰ νΊ ΠΟΥ 65. 560- 

ΠΠΟΠ65 ἃ 60 Δ 611, ᾿ἰθοΙ]ΟΠ 65 58] τ} 65., ΠΙΟΗΪα 

Ρᾶγθηΐτιηι 5 ΘΟ] οατα δα σγανταίθη δὲ 84 ρμια!- 

ΟἸΠΠΔη} 1 ΟΡ Δ ἢ ἴ18, νἹοῖτ5 τη θγδίιϑ : 15 5] ἀθίη-- 

ΘΘΡ5 1π| 51Π}}}6 ρβοοδίπμη αἴ τιθ Ἀ}1π|5 46] ρϑιι5 οϑὶ, 

ΠΟΠΠΘ νἹΐδ ραγδοΐδα ΓΔ ΠΟ Θῖὴ γα] Πιγιιθ, ρου ἃ5 

5. ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΒΑΒΕΙ͂ 

ῬΙῸ 60 4πο4 εδὲ, σοπηραναῦθ, μὰο βοηΐοπίϊα : ἤ)ἰοίιιγα 

651 ἐΐογιιτι {078, τι 1)οπεῖτιιι5 ΘΟτη ρα) Θέτι" ἐπ ἡμα ἱοῖο 

στατι Οτηχιὶ σαγτια. ἘΔ γουὸ Του, πιι5 ἴπ 1 ΠἸοἷο 56 ἴρ88 
ἀυοάαμητηοο ΘΟ ραγΆ δ οπη ογθαίασβ, Ἦοο οβί : 

Ῥγδοορία διὰ ΟΠ ρΡΑΥ ΑΙ οἴαπὶ 115 {π|88 ἰπ διὰ {υΐβαιιο 
Υἱΐα σοβϑουι, 

ΓΘ10 ἴγο5 δΝῖ55, ἘΔΤΠ γον πρόσοιντο, (010, «πανί 
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τουτέστιν, ἐν τῷ ἐξετασμῷ τῶν βεδυυμένου ἑχά- 
στῳ ἑαυτὸν ἐποσόχλει τῇ κρίσει, χαὶ τὰ ἑαυτοῦ 

προστάγματα ἀντιπαρεξάγει τοῖς πεπραγμένοις ὑπὸ 
τῶν ἡμαρτηχότων, ἀπολογούμενος μετὰ ἀποδείξεων, 
ὅτι πάντα τὰ εἰς αὐτὸν ἥχοντα ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν 

χρινομένων πεποίηχεν, ἵνα πειθόμενοι οἵ ἥιμαρτη- 

χότες ὡς ἔνοχοι τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἀποδεχόμενοι 

τὴν θείαν δίκην ἑκόντες ἴ πρόσωνται τὸ ἐπιδάλλον 
αὐτοῖς ἐπιτίμιον. 

Ἔστι δὲ χαὶ ἄλλο σημιαινόμενον πὸ τῆς τοῦ 
χρίνεσθαι φωνῆς, καθά φησιν ὃ Κύριος" Βασίλισσα 
νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ χρίσει, χαὶ καταχρινεῖ τὴν 

γενεὰν ταύτην. Τοὺς γὰρ ἀποστρεφομένους τὴν 

θείαν διδασκαλίαν, καὶ ἀφιλοχάλους, καὶ παντελῶς 

ἀπεστραμιμένους τὰ παιδευτιχὰ τῆς σοφίας δόγμα- 

Ἐς αὐγερισες χαὶ πὶ απ νας τῶν χατὰ τὴν 

ἰδίαν γενεὰν ἐπὶ τῇ περὶ τὰ χαλὰ σπουδῇ διενεγχόν- 

των, βαρυτέραν φησὶ πρὺν τὴν ἐπὶ τοῖς πα- 
ὅτι οὐχ δμοίως χριθή- 

σονται πάντες οἵ τὸ γήϊνον τοῦτο σῶμα ἀναλαδόντες 

ρεθεῖσι χατ ἐθερισίν Οἶμαι ὃ 

παρὰ τοῦ δικαίου χριτοῦ, διότι τὰ ἔξωθεν συμπί- 

πτοντὰ ἑἕχάστῳ ἡμῶν παρὰ πολὺ διαφέροντα πα- 
ραλλαγῆναι ποιεῖ τὴν ἑκάστου ἃ κρίσιν. Ἢ γὰρ τρῖν 

νει ἡμῖν τὰ ἁμαρτήματα, ἢ ἢ χαὶ κουφίζει ἣ τῶν οὐχ 

ἐφ᾽ ἡμῖν, ἀλλ᾽ ἀχουσίως τες δ... ἡμᾶς συν-- 

δρομή᾽ ἐῶν τ γὰρ ἘΡΡΧΕΙαν εἶναι τὸ χρινό- 

μενον. ᾿Αλλὰ ταύτην ὃ μέν τις ἥμαρτε, πονηροῖς 

ἤθεσι τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐντ εθραμ μμένος " χαὶ γὰρ καὶ ὑπὸ 

γονέων ἀσελγῶν εἰς τὸν βίον παρήχθη, καὶ συνα- 

νεξρόφη τῇ περὶ τὰ φαῦλα συνηθείᾳ, μέθαις χαὶ χώ- 

βοῖ χαὶ αἰσχροῖς δ σον Ἄλλος δέ τις πολλὰ 

προχαλούμενα αὐτὸν ἐπὶ τὰ κάλλιστα, ἄνα- 
τοῖν φὴν , διδασχάλους, ἢ ἀχρόασιν λόγων θειοτέρων, 

ἀναγνώσματα σωτήρια; νουθέτησιν γονέων, διηγή- 

ματα πρὸς σεμνότητα χαὶ σωφροσύνην τυποῦντα , 

δίαιταν Ἀατεσε με υν. εἶτα ὑπενεχθεὶς εἰς τὴν 

διοίαν ἅμαρτ τίαν τῷ Ἔτερθ, χαὶ διδοὺς Γ τῶν 

βεδιωμένων, πῶς οὐχὶ. ΒΡ ρυτέρας παρὰ τὸν ἕτερον ὃ 

τοιοῦτος δικαίως τιμωρίας ἀξιωθήσεται ; Ὃ μὲν γὰρ 

ἐγχληθήσεται ἐπὶ μόναις ταῖς ἐγχατεσπαρμέναις 

ἔχων. τὰ 

προῶνται. Βορ. «υάγίαβ πρόοιντο, Ὗοχ αὐτοῖς ἀδεδὲ ἴῃ 
δα 115, κε σορογιξαν 1π Ν55. Μοχ σγουρὰ 111, ἐν τῇ 

χρίσει, Δ4]Θοίπηι5 ὁχ (910, {πατγίο, 

ἃ Βορ. τογ 5. μαροὶ γνώμην ΡΓῸ χρίσιν, ΤΟΙ ἄοια τη 
εοάοπῃ (οάϊος Ἰοσιίιν ἡμῶν τά, 

»ΆΘρ, τογίϊι5 ἀχρόασιν λογίων. δίαϊπι Οοάοχ Ἰάδηι 
σωτηρίας. 

-- ὩΣ ν- 

ΝΣ ΝΣΕΣΣΙΣΩΣ :: -ς ΞὩ ΞΩΣΤΙΩ 

τ “-ρτε Ξ-τ 

το τ τ 

ππῷτ 



ἨΟΛΈΠΓΙΔΟΌ ΙΝ 

χατὰ τὰς ἐννοίας σωτηρίοις ἀφορμαῖς, ὡς οὐ χρη- 

σάμενος αὐταῖς ὑγιῶς " ὃ δὲ πρὸς τούτῳ χαὶ ὡς πολ- 

λῆς τυχὼν εἰς τὸ σωθῆναι συνεργείας, χαὶ δι᾽ ἄκρα- 

σίαν καὶ τὴν ἐν βραχυτάτῳ χαιρῷ ἀπροσεξίαν προ- 

δεδωχὼς ἕαυτόν. Ὁμοίως δὲ χαὶ ὃ ἐντρεφόμενος 

ἀργῆθεν τῇ εὐσεύεία. χαὶ πᾶσαν διαστροφὴν ἐχφυ- ἀρχῆθεν τῇ εὐσεύείᾳ, καὶ πᾶσαν διαστροφὴν ἐχς 
᾿ ΕἸ » ᾿ ψ- ΄ ΝΥ 7 ἊΧΑ 

γὼν ἐν τοῖς περὶ Θεοῦ δόγμασιν ; ἐντρεφόμενος δὲ 

χαὶ νόμῳ Θεοῦ διαδάλλοντι πᾶσαν ἁμαρτίαν χαὶ 
5» ΄ Ἁ δὴ 3 ͵ ΕἸ « 7 ΟἿ 

προχαλουμένῳ ἐπὶ τὰ ἐναντία, οὐχ δικοίαν ἕξει 
ΡΟ , 5 , τω 5) Ν ὦ ; πὶ Ψ εἰδωλολατρείας ἀπολογίαν τῷ ἀπὸ πατέρων ἀνόμων 

ἀνατεθραμ μένῳ, καὶ “ ἐθνῶν ἀρχῆθεν εἰδωλολατρεῖν 

δεδιδαγμένων. Κύριος χρινεῖ λαούς. Ἄλλως τὸν Ἴου- 
-" 5“ Χ Ἕ δ δαῖον, χαὶ ἄλλως τὸν Σχύθην. ὋὉ μὲν γὰρ ἐπανα- 

παύεται νόμῳ, χαὶ χαυχᾶται ἐν Θεῷ, χαὶ δοχι- 

μάζει τὰ διαφέροντα. Κατηχούμενος ὧν ἐκ τοῦ νό- 
ἘΞ ποιὰν ΤΣ , 

μου, καὶ πρὸς ταῖς χοιναῖς ἀεὶ ἐννοίαις κατεπαδό- 

μενος, χαὶ παιδευόμενος τὰ προφητικὰ καὶ νομι- 
χὰ γράμματα, ἐὰν εὑρεθῇ πταίσας παρανόμως, πολ- 
λῷ βαρύτερα ἕξει λελογισμένα τὰ ἁμαρτήματα. Σχύ- 

θαι δὲ Νομάδες ἀνημέροις χαὶ ἀπανθρώποις συν-- 

τραφέντες ἤθεσιν, ἁρπαγαῖς χαὶ βίαις ταῖς χατ᾽ 

ἀλλήλων ἣ ἐνειθισικένοι, ἀκρατῶς μὲν ἔχοντες θυ- 
-» δὶ ϑς ΄ - ἈΝ ,, ἀλλήλ Ἕ 

μοῦ, χαὶ εὐκόλως εἰς τοὺς χατ᾽ ἀλλήλων παροξυ- 
λ 3 εθ αι .- μ. ) ᾿Ν ἢ ΝΖ, σμοὺς ἐρεθιζόμενοι, πᾶσαν δὲ φιλονεικίαν σιδήρῳ 

χρίνειν συνειθισμιένοι, χαὶ αἵματι τὰς μάχας λύειν 

δεδιδαγμένοι, ἐάν τι πρὸς ἀλλήλους φιλάνθρωπον 

χαὶ χρηστὸν ἐπιδείξωνται, ἡμῖν βαρυτέραν διὰ τῶν 

ἰδίων κατορθωμάτων τὴν τιμωρίαν παρασχευάζουσι. 

Κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου, χαὶ τ ᾽ ὶ) 3 

ἶ Υ τι , ΦΡΞΕΙ ἸΌΝ ,ὔ 7Ἔ ξ “ 

χατὰ τὴν ἀχαχίαν μου ἐπ᾽ ἐμοί. Δόξει τι ὃ λόγος 

ἀλαζονιχὸν ἔχειν καὶ παραπλήσιον τῇ εὐχῇ τοῦ 
Φ. ω « Χ " τ 5 , ἊΑ 
ϑιψοῦντος ἑαυτὸν Φαρισαίου" εὐγνωμόνως δὲ σχο- 

ποῦντι μαχρὰν γενήσεται τῆς τοιαύτης διαθέσεως ὃ 

προφήτης. Κρῖνόν με, Κύριε, φησὶ, χατὰ τὴν δι- Πρ τη 6: Δ 0 πεθριθυ φυσι σαντο 
δἰ Ὁ 

χαιοσύνην μου. Πολὺς, φησὶν, ἐστὶν ὃ περὶ τῆς ὃι- 

χαιοσύνης λόγος, χαὶ δυσέφικτα τῆς τελείας δικαιο- 
, Ἁ ὔ Ἵ ᾿ Σὰ , - 

σύνης τὰ πέρατα. Ἴστι γάρ τις καὶ ἀγγέλων διχαιο- 

σύνη ὑπεραναδεθηχυῖα τὴν τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἴ 
τι 6 Ὁ Ἐν ὅλ ΝΊ, ἢ ΕἸ ἣΝ νοῦ ἂν “ - 

ς ὑπὲρ ἀγγέλους δύναμις, ἀναλογοῦσαν ἔχει τῷ 
,ὔ ΩΝ 

μεγέθει χαὶ τὴν τῆς δικαιοσύνης ὑπεροχήν" καὶ 
ΕἸ ΩΝ ΩΣ ΩΣ Ψ, Ὁ; , , 

αὑτοῦ τοῦ Θεοῦ ἣ δικαιοσύνη ἣ ὑπερέχουσα πάντα 

γοῦν, ἄῤδητος οὐσα καὶ ἀκατάληπτος πάσῃ ἅ τὴ 

γενητῇ φύσει. 

9. (01. «πανία ἐθνῶν ἐξ ἀρχῆς. ΠυΙάοπι οἄτ1ο Ῥαγ]5, 
δεδιδαγμένων. ἘΔΙΠ1ο Βα51]1. οαπὶ ΠορῚ8. ῥυΐηιο, 86- 

οαπᾶο οἱ {πᾶνίο δεδιδαγμένῳ. Θαθίηπο. Νί85, Ομ 68 

χατηχούμενος ὦν. ἘΠ χατηχούμιενος οὖν. 

ἃ Ῥππο Ῥανὶβ, ἠθισμιένοι. ἘΝ Ι10 Β 451]. ἐνηθισμιένοι. 

ΤΟΝ. 1. 

ῬΘΑΙΜΌΜΝ ΥὙἹΠΙΙ. 1 λῦ 

ΘΡΑν ΟΡ 65 Ζαδ [61 706 ΟρΊ] 10 «011 8 1116 ΘΉ]ηῚ 

ΟΡ 14 5011π| Δοοιιβα  ππ|, 40] 58} ππἰαν 1} 5 51}-- 
5.115. ΔΏΪΠηΟ ᾿Π5ρ6 515 γθοίθ τιϑῖι5. ΠΟ δ]: : ἢϊο 

νΘΙῸ Ρ δοίογθα,, Ο}0 ἰά διϊδηι, (τιοα τητῖα δα 58- 

Τπίθι. δα ]πτηθηΐα Πδοίτι5., ΡΙΌΡΙΟΥ 1π| ΘΠ ρ γᾶ ι- 

[ἀπ δὲ [ΘΠ ΡΟΥΪ5. ὈΥΘΥ ΒΒ1ΠῚ1 ᾿ΠΟΙΡΙΔ ΠῚ 56. 10)56 
ῬΓοά θυ. Βα] 116 ἁιιΐθηὶ οἱ 41 ἃ} ᾿π1ΠῸ ἴῃ 

Ὀἰθίαΐθ (ἀ1ὲ ᾿πϑιϊαἴπ|8... ΟἸΠΠΘΠΊΠπ|6 τῃ 6] 4ο- 
ΘΔ 5 γἱϊαν!ξ ρου νου ϑι[αΐθηι , οἵ 41 ΘΗ τι Υτι5 θὲ 

1π δὶ Ιθσθ, {τ|ὲ8 οἴη Π6 δοοιιδαΐ ρϑοσαίιμπι,, οἱ δά 
σΟμ ρα τα Ῥγονοοδΐ,, 15 ΠΟ 51Π|1||6 0} Πα 6001} 140- 

ἸΟ] αν ΘΟ ιβα ΟΠ θη 5 ἴσιο 116 9 41 ἃ ρᾶΡθη- 
ΕΠΡτι5. Θχ]θοῖθιι5. δἀπιοαῖτ5 651, οἱ ἃ σϑηθθι5 14ο0- 
Ἰο!α γα πὶ ἃ]0 Θχονγάϊο {τπ| δἀοοίτι5. 7)οηιίτι5 71ι-- 

ἀϊοαῦίξ μοριίος. ΑἸτῖον Διά δοτιτη, ἁἰτἴοι 5 νυ Πδηι. 

Π|6 Θηῖπη 1π ἰθσθ δου θβοῖῖ, οἱ τη 60 ο]ουϊαίι, 
Δ0 Ῥγοθαῦ τηθ]]ογα. (απ ἢ] 6Χ ἰθρα 51 1πϑιγ1ι-- 

Οἴϊι5., ἃ ῬΥΘΟΙΟΡ σΟΙΏΤΉΠΠ65. ΠΟΙΟΠΕ5. ΡΙΟΡΠοίϊοα 

οἱ Ἰθρα]α ϑουιρία οἱ β861Ώρ6ι οαπίθηἑα, Θα6η}- 

4π|6 ἃ0 1050 δα Ἰβοδηςαῦ ,.51 σα] ἀρίατη ΡΥ ϑοἴθυ 715 

ΔΙ ]515586 Ἰπν ΘΠ] ίτι} . ᾿πηρτταῖϊὰ 5101 ροοοαία Πὰ-- 

Ῥεθαπίαν Ἰοπρθ ογράνιονα. Αἱ Βουπε Νοιηδ 65 
ἈΘΎΘΒΕθτι5 οἱ 1ΠΠππΠη 8 15 δ π 8 1 ΤΠ ΟΡ 1155) ΓΆΡ] η1ς 

οἵ σΟΠίτΠ16}115. Πητι{1|15. 55.16.1, 1Γ88. 1ΠΠ ΡΟ ΘΗ Ε15-- 

5111, Οἱ 1Π 56 ᾿πν] θη [ΟῚ] 6. Ἰγδοι πάτα οἰ 6ν-- 

ψοϑοθηΐθϑ , 501Π{1 ΟΠ ΘΠ σΟΠ ΘΠ ΟΠΘ ΠῚ ἴσγγο α1-- 

ΤΠ ΠΠ6γῈ, 5 ΠΘΙ  ΠΘΙΠ6 ῬΡΘΘα Πηγα δάοοι, 5] 

{τἀ} ᾿τιμηδηϊζαΐθιη. τι ΟΠ αἴθ 5101 ᾿Πν ]ΟΘ ΠΣ 

οϑίοπάθυϊηξ, ΡῸΡ ΡΥΘΘΟΪαγα δῖα ἰδοϊπονα γ]ηα}]-- 

οἴη ΔΟΘΡ Ιου ι ΠΟῚ5 ρᾶγαηΐ. ὕμάϊοσα πιὸ, 72ο-- 

γῖπι6, δθοιιτιζπεηι 1ιι5{{{ἰαπὶ γι 6 ει... δὲ ςϑοιίτιείπε, 

ἐππιοσθτίίαπι Ἰιθα1η, 51 067) τι. τοο νουθὰ 51:- 

ΡΘΡΌΙ Πα], Ὁ «πο ΡυΘοδ ΠΟ ΠΙ ῬΠΔΥΙ5881 5656 
Θχίο ΘΠ Εἰ5. Ἀ551}}1}6 511, νἹ δ θυιπἔπν ΠάΌΘΓΘ : αἵἱ-- 

[ἀιηθη σα Π4 146 ᾿ηϊιιθηΐ!., ρΡγΟΡΠθῖα 0 ΠΟ ἁΠΙΠ1Ὸ 

ἡ ΡΓΟοιΪ ἃ]06 558 ἡ ΠἸοαθ᾽ταν.. ὕπάϊοα τῖ6., 7)οηιῖτιο, 

ἴπάπ1:, 5Φοισιάπιη, 7ιι5{{{Ὶάτν τ ατα. ΔΙΆ] ΡΙΘΧ 

6ϑ., ᾿παψαι, 46. ΤΠ 5Ε1{|8 56 ΓΠ1Ο; 86 }π|51Ππ|20 ρυίο-- 
αἴθ ἴποϑ οαρίπι ϑιηΐ ἀΠ{{Π|0 1165. Ἐϑὲ θη] δὲ ἃησθ- 

ἸΙουιτα. {π|6} 11 ἀιδολη., {128 Ππη απ ΙΟΠΡ6 

ϑιιρογαῦ : οἵ 51 {πῶ 686 ὙἹρΓ5. ἈΠ 615. 5106 7101, 

Ἰαβι{|25. Ῥυδοϑία πεῖ πὴ τη ΘΕ ΠΗ] 51185 ΘΟΠΘ πιΘη- 
ἴθπὶ Ππαρϑῖ. Οὐ θυ 6ϑι ᾿ρϑι ϑπηθὲ 6 }π|561{|ὰ, 

485 ΟἸΠΠΘΠ {γα Πϑοθη 1 1Πὲ6]]Θοἴτιη) ,. “προ 1|6 

πο ΓᾺ 01}15 δὲ, ΟΠ τ|6 οὐαί Πδίτ 8. ἱποοιη-- 

ΓΘ Π51}01115. 

Αἱ Μ,55. ἔγοϑβ ἐνειθισμιένοι. Ὁ 

ἃ ανϊαμπῦ [δγο πίοι 56 Μ588. ἔπιπι, τὰ νὸχ γεννητὸς 

δοοαγτῖς, ϑουιθίςαν. οπΐπα ἴῃ 4115 (ΟΠ ]οΙθτι5 οαπ ἦτι- 

Ῥ]Ιοῖ ν : ἴῃ 4115 οαπὶ ππῖοο, Ησαυ Ἰοοο βποὸ Βαςὶ], οἱ 

ἈΘρῚ Ῥυΐπιιιβ οἵ βοχίαβ γενητῇ. ἘΘΊΠο Ῥατῖβ, γεννητῇ. 

10 
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6. 77 ἰρίκιν κιάϊοα, Ποπείηθ, 5θοιιτεάτιτ {πι- 

οἰἰτίάηι πιθάπι; ἰὰ 6ϑι., Θὰ}, {{π|26. 410 ΠΟμαΪ ΠΊ] 115 

ΔοΖα ροίοϑε , {πο τι6. Θουτπὶ 611] 1Π ΘΑΥΠΘ ν᾽- 

γυηΐ, ν᾽ 65. ΠΟ διρογαῖ. ΕῈ δεοιεπάϊιπι ἱπιποοθη- 

{αην πιδάηι δι ρ 61" πι6. 510. ΘΠ] ΠῚ τηαχΊπη6 ἰΟαπι6Π-- 

τἰ5 δίθοίιιβ ρυόου] ἃ Ῥ] ΙΔ Υ15851 ΔΡΡΟΘΠΕὰ ΡΙῸΡα- 

Τηποορθηϊα (π| ἀἰδίαγο. ΒΕ θην ᾿ΠΠΟΟΘΠΙΠΔΠῚ 518 Π} ΠΟΙΗΪπαΐ, 
δοοϊριοηεο 

εϑὶ το 51π|- ι 

Ρ]οϊαιο. 

ποὺ: τῆ- 
τ. 

αϑὶ 5: Π|ρ]1ο] αἴθ, ἃ ΠΟ 1 18 1 ΘΟΙ ΠῚ ({π|ὲ8 60- 

δαΐτι. ἈΠῚ|1Ὰ δαπῦ : βίοις πὶ ῬρΌν 115. «Ἰοίταν : 

Πηαποῦοόπς οΥϑαΪς οπιπὶ ὑολνο. Οὐοπαμπι 1616 
ΠΟῸ5 ΠΟΠΊΪΠ65 ἰπ τα} 1|5 ᾿ποατιῖθ δχ Πρ να Οἰ ΓΘ η- 

ἄϊπηιι5, θυ γοσαΐ, ρΘ ΕΓ π16 τι ν θη απ ΘΙ ΌΡΓΟ 

ἸΠΠΠΟΟΘΉ ΠῚ ἀϑϑοήιαίαν", Γη6. δυο. τη Δ} }[6- 

ϑ[π|η} οϑί Ἰο τι  η 115. Ππιμ Πα θην [215 ἀϊο 15. ΠηΔ 615 
᾿παἸοαν]. ,. “πια πὶ Βα ρου απ. υπαϊοα Ἠλ6 ΘΙ] 5 

ἴηαιΐε, δϑοιιπάμιπι }μδι{ἰαπὶ πιθάπι., οἱ Ἰπάϊοα 

116 σδοιιτιάιηι ἱπτιοσοπίζατα, ἴθ Π6. Θχϑιϑίθη θη. 

Τία το {π|511Π4 πὶ «αι! ἄθιη πηθαπὶ [ΡαΡ Π τα 16 Πυιηὰ- 

πὰ Δα 6 165, 510 {π6 16 116 : ΠΟ τ νΘΙῸ τη60- 

ΓΠ 510] ΟἹ αΐθιη ἀοοἴιι8, Π16. ΠῸΠ τιξ Βα ΔΘΘΙῚ ; 

ποήπ6 τπὖ ἴῃ ΠλπΠᾺ] ΠΟΡΟΙ5. ΟἸΡΟΙΠΠΒΘΟΓΆΠῚ . 

1ἴὰ ΡΘοσδηίθη ΘΟΠθη)Π65. 10. Οὐ πϑμη ΘΕ 1 

παι ποτα ρϑοσαίονιτα. Ἠφθο «πὶ ρΡθοδ αι)", 

ΡΓΟΟαΪ ἀπο νη !]οογῖιλ ΡΡΘΘο ρον ἢ. ἀἰβ0]- 

ῬαΪα5 οϑῖ. Οὐδΐ θηϊηι ΡΡῸ ῬΘΥβΘ τι 6 ΠΕ Π0115 Ἰρϑιιηι, 

Ρδιταθ πὶ ἤπθ οἱ ΟΡ ΠΪΠῸ «ποάὰη} ΡΘΟσΑΓΟΥ ΠῚ 

11 4π|{85 Οἱ ΓΟ ] ΒΟΥ Ἱ]λα αν. Οτιο Δ πο πη 51 π|5 

ΡΙῸ 115 41 δοῦν Ὸ 5π| σΟΡΡΟΙΘ , ἀθρυθοδηβ, ἀϊοθ- 
γϑὲ : (οπϑιμημπηθίτ" Π ΠΟ ἘοΟΡΟ ΔΕ 11Π} ΠΊΟΥΙΙ5. 

ἘτΘηΪηῚ ΠΟ 56 ΡῈ Π5. [αἴτι5. θΘοοαίιη., νϑἶτ σὰη-- 

Θ’οΘηἃ {Π|6 }1π|5 ἀθραβοαῖαν, ΡΘΕ ἃ Προ, τιῖ 5ἰϑία- 

{|| 7 ΟἸΓΟΙ Π]ΒΟΥ θα ΠΡ 116 ΔΙ Ρ]]ΟΥ ΡΘΟΟΔΕ οιβῖο : 

{α]ρΡΡ6 ᾿πη μη] 005. 51105 ΕἸΠσοθας., ᾿ΠΙΒΈπιθ. {τ} 15 
Ἰην 115 οραΐ., γοοραΐ οποίον, οἵ ἰάθο ρυδθοὰ- 

Ἰναἴτιν ῬΥῸ ῬΘΥΒΘ  ΘΏΕ]115 Ἰρϑιῃ. Εὲ αἰγῖσο5 7ιι-- 

δ(τπηῖ. Τιιϑῖτι5. ΠΟΙ] Πα ἴα" Γδοῖα5. : 16} ΟΥ̓́, νΠΡ τ 

οΥδίιμη., νοσαῖαν γϑοίπμη. Οὐ Ἰσιταν ἢ]ς 510] 

να] ΡΥΟΡμοἴδο ργθολΠο" ΟΥΑΙ ΘΠΙΠῚ τιΐ 15 41] 

78πὶ γϑοῖτι5. οϑί, αἰγισαῖπιν. ΝΘ ΘΠ1Π} ΕἸ ΧΟΡ 
6556 ἴῃ 7π5ῖ0 αιυϊάᾳιιδηι ΟὈ] Ζαιτιη}, δῖ ρα ηβνον- 
51}... ἃτι [ΟΡ ΓΙ Οϑῖι. ἘῸ 5515 Δι 6} ΠΘΟδϑϑαρία 

δϑὲ ῬΓῸ 1π|5δῖ0 ΡΥΘΟΔΠΟ., τι ΓΘοίιη ΔΠΊΠΪ ΕἾτι5 

ῬΓΟΡΟΒΙἔπτη. , ΠΙΘΠ[15 Ἰτη {4 }0}}1{85. ΠῚ ἀπιοῖι α1-- 

γραῖα", πὸ “πᾶ πο. ΡΓ88 1Π|ΠΡΠ]αΐθ ἃ ν θυ! 15 

45] σᾶποπο ἀδἤθοϊαι,, πονο θα νου 5. ἰπὶ- 

» φυβθοσῖιπι 1Π]ΠΟντιπ., μὴ ὡς οἴο,, ᾿ῃ ἔοΥ ΡΥ δ ἃ Ποπθ πὶ 

τ 6} 1π|5 1Τη 10 ]]}Π1565, 51 δὰ ἱπγουίαβ, ἤθῸ τη0 60 : πμο)᾽ 77 

Ὁ 6᾽Ὸ ΙΘΟΓΙγ. οἰπιρίϊοϊαίοπι ἀἰοοίιι5, ἰία ροοοσσηίοηι 

7,16 ΘΟ, 16 7)1}16 5, 710 11 τιί δαϑ ασθηι, πόζα οἴς. Μοὸχ (91}. 

βορίϊπηιιβ ἐπηρεαζόντων αὐτῷ. 

ΟΑΡΡΑΏΌΟΘ. ΑΒΟΘΟΗΙΕΡ. 

Ι Ψ 

Ἐμὲ οὖν χρῖνον, Κύριε, κατὰ τὴν ἐμὴν δικαιο- 
σύνην : τουτέστι, τὴν ἐφιχτὴν τοῖς ἀνθρώποις, καὶ 

δυνατὴν τοῖς ἐν σαρχὶ ζῶσι. Καὶ κατὰ τὴν ἀχκα- 
, ΄.-«4 8 , [τ " , , χίαν μου ἐπ᾿ ἐμοί. Οὕτω γὰρ μάλιστα συνίσταται 

ἣ διάθεσις τοῦ λέγοντος πολὺ μαχρὰν οὐσα τῆς φα- 
ρισαϊκῆς ὑπερηφανίας. ᾿Αχκαχίαν γὰρ ἑαυτοῦ ὀνο- 

μάζει τὴν οἱονεὶ ἀκεραιότητα καὶ ἀπειρίαν τῶν χρη- 
σίμων εἰς γνῶσιν, κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν ταῖς Πα- 

, ΠῚ Υ , ᾿ , 3 ᾿ 
ροιμίαις, ὅτι Ἄχαχος πιστεύει παντὶ λόγῳ. ᾿Επεὶ 

οὖν πολλοῖς ἀφυλάχτως περιπίπτομεν ἐξ ἀπειρίας 

οἵ ἄνθρωποι, παραιτεῖται τὸν Θεὸν χαὶ ἀξιοῖ συγ- 
, ᾿ “ὦ ΕΣ - 5» ,ὔ 3η Α , »ω ΄ 

γνώμης τυχεῖν ἐπὶ τῇ ἀχαχία. ᾿Ἔχ δὲ τούτου δῆλόν 

ἐστιν, ὅτι ταπεινοφροσύνην τοῦ λέγοντος παρίστησι 
“-- μ " μᾶλλον ἢ ὑπερηφανίαν τὰ εἰρημένα. Κρῖνον γάρ με, 

ΆἍ , -» 

φησὶ, κατὰ τὴν ἐμὴν δικαιοσύνην, καὶ χρῖνόν με 

χατὰ τὴν ἀχαχίαν τὴν οὖσαν ἐπ᾽ ἐμοί. Τὸ μὲν ὃὲι- 

χαίωμά μου τῇ ἀσθενείᾳ παρεξετάζων τῇ ἀνθρω- 
, Ἵ "» - 

πίνῃ οὕτω χρῖνόν με’ τὴν δὲ ἁπλότητα τῶν τρό- 

πὼν μου χαταμαθὼν, "ἢ μὴ ὡς ἐντρεχὴ με, μηδὲ ὡς 
, τὰὦω π εὐπερίόλεπτον εἰς τὰ τοῦ χόσμου πράγματα, οὕτως 

ς “ ΑΔ 

ἁμαρτάνοντά με χαταδικάσης. Συντελεσθήτω δὴ 
΄ Ὁ .- 

πονηρία ἁμαρτωλῶν. Ἄντικρυς μαθητής ἐστι τῶν 

εὐαγγελιχῶν προσταγμάτων ὃ ταῦτα εὐχόμενος. 
Δ. 4 } λ - τ 

Προσεύχεται γὰρ ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων αὐτὸν, 
χω , ς “- ἀξιῶν πέρατι χαὶ ὅρῳ τινὶ τὴν πονηρίαν τῶν ἅμιαρ- 

,ὔ τὭῃ΄ ἢ “Δ - 

τανόντων περιγραφῆναι. Ὥσπερ ἂν εἴ τις ὑπὲρ τῶν 
,ὔ ἈΝ ᾿οτῸὖὁὝν 

χαμνόντων τὸ σῶμα προσευχόμενος λέγοι, συντελε- 
ρή-τ ΝΑ ς , - , σ σθήτω δὴ ἣ νόσος τῶν χαμνόντων. Ἵνα γὰρ μὴ ἐπὶ 

ς λέ [ « “ Α ΄ 

πλέον ἕρπουσα ὡς γάγγραινα νομὴν λαμόάνη ἣ 
ε ῃ ““ ν᾿ τῷ τὰ ππ 
ἁμαρτία, εὔχεται παρὰ Θεοῦ, στῆναι καὶ δρισθῆναι 

᾿ φ ᾿ » τωὭ ς ΩΣ 

τὴν ἐπὶ πλέον χύσιν τῆς ἁμαρτίας, ὃ ἀγαπῶν τοὺς 
ΟΝ τ Ξ τὸ 

ἐχθροὺς αὐτοῦ, καὶ καλῶς ποιεῖν τοὺς μισοῦντας 
͵ ᾿ -- , «- 

βουλόμενος, καὶ διὰ τοῦτο προσευχόμενος ὑπὲρ τῶν 
" ,ὔ -" 

ἐπηρεαζόντων αὐτόν. ΚΚαὶ κατευθυνεῖς δίκαιον. Εὐ- 
,ὔ , 

θὴς ὃ δίχαιος ὀνομάζεται: χαὶ ἅ εὐθὴς ἢ χαρδία 
΄ "7 τ ὅῳ τ 

ἣ χατωρθωμένη. Τί οὖν βούλεται ἐνταῦθα ἣ προσ- 
ΤῸ 4 ῬΈΡΙ ᾿ Εὐ- ᾿Ξ ὰ ᾿ “ΓΝ ΕΣ ᾿ ευχὴ τῷ προφήτῃ; Εὔχεται γὰρ τὸν ἤδη ἔχοντα 

᾿ ὑθύ Ἂ ἊΨ. τ 2 3 ΕΝ Ε 
τὴν εὐθύτητα χατευθύνεσθαι. Οὐ γὰρ ἄν τις εἴποι 

εἰναί τι ἐν τῷ δικαίῳ σχολιὸν οὐδὲ διεστραμιλένον 
5.ὉΧ λιῶδε Ὑα- δὴν ἐξ, ΠΡῚ ἣἾ οὐδὲ στραγγαλιῶδες. Τάχα δὲ ἀναγχαία δπὲρ τοῦ 

δικαίου ἣ αἴτησις, ἵνα τὸ κατὰ πρόθεσιν αὐτοῦ εὖ- 
» Χ ἌΝ... 9 ΄ - ,ὔ τὦ -- 

θὲς χαὶ τὸ ἀδιάστροφον τῆς γνώμης, τοῦτο τῇ παρὰ 
τὸ μι “ ὯΝ τ- ΄ τοῦ Θεοῦ χειραγωγίᾳ χατευθυνθῇ, ὡς μήτε ὑπὸ 

᾿ , - “- 
ἀσθενείας αὐτὸν ἀπονεῦσαί ποτε τοῦ οἵονεὶ “ὃ χανό- 

-- , 7 τ ο - 

νος τῆς ἀληθείας, μήτε ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ τῆς ἀλη- 

« ἌθρΙ ργιμπηιι5 εἴ ἰοΡίιι5 ἐπὶ πλεῖον προχόπτουσα, ὡς. 

ΑἸῈ Μϑς, τἰ 641||. 

4 810 Νίββ, οαπτῃ οὐϊίοηθ Βαβι], ἘΠΊ Ῥατγῖβ. εὐθὺς 

ΚΕ ΠΕ ΟΝ 

ε (ο}}. 4ααγίιι5 καϑόγος τῆς εὐθείας. 

᾽ν 

᾿ 



ΗΟΜΠΠΙΑ ΙΝ 

θείας τοῖς ἐνδιαστρόφοις δόγμασι παραύλαδῆναι. 

᾿Ετάζων καρδίας καὶ νεφροὺς ὃ Θεὸς δικαίως. ᾿ἔπει- 

δὴ καρδίαν ἣ Γραφὴ πολλαχοῦ ἐπὶ τοῦ ἡγεμονικοῦ 

παραλαμόάνει, νεφροὺς δὲ πολλαχοῦ ἐπὶ τοῦ ἐπι- 
θυμητικοῦ τῆς Ψυχῆς, χαὶ ἐνταῦθα τὸ αὐτὸ σημαί- 

νει τ ὅτι, ὃ Θεὸς, χρῖνόν με ἐπί τε τοῖς δόγμασιν 
οἷς ἔχω περὶ τῆς εὐσεόείας, χαὶ ἐπὶ τοῖς χινήμασι 

Ἂ ΟΣ Ὑ5 
τοῖς παθητιχοῖς " σὺ γὰρ εἰ ὃ ἐτάζων καρδίας χαὶ 

νεφρούς. ᾿τασμὸς χυρίως 
3 ἐστὶν ἣ μετὰ πασῶν 

βασάνων προσαγομένη ἔρευνα παρὰ τῶν χριτῶν 
τοῖς ἐξεταζομένοις, ἵγα οἵ χρύπτοντες παρ᾽ ἕαυ- 

τοῖς τὰ ἐπιζητούμενα, τῇ ἀνάγχη τῶν πόνων εἷς τὸ 
᾿ οὐ χ ἢ 3 τ 

ἐμφανὲς χαταστήσωσι τὸ λανθάνον. ᾿Εν γὰρ τοῖς 10ή 
, τ " τὸ ΦΑΣῚ δ μΣ 

ἀπαραλογίστοις ἐζετασμοῖς τοῦ χριτοῦ ἐτάζονται Α 

λογισμοὶ, ἐτάζονται δὲ 
ἃ 

μὲν ἡμῶν οἵἱ 
ξεις. Μηδεὶς προλαμδανέτω τὸν ἀληθινὸν 

κριτὴν, μηδὲ πρὸ καιροῦ τις κρινέτω, Ἕως ἂν ἔλθη 
,ὔ τω 

ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ χρυπτὰ τοῦ σχότους, 
καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν χαρδιῶν. ᾿Εν οὖν τῷ 
ἘΆΡΕΙ ,ς Ν] ᾿ Ἀ « ᾿" δι κς  Ν΄ 
ἐτάζειν χαρδίας χαὶ νεφροὺς ὃ Θεὸς τὸ ἑαυτοῦ δί- 

χαιον ἀναφαίνει. Ἤτάσθη μὲν οὖν ἣ χαρδία τοῦ 
3 λ Ὅν δὶ ἘΣ ΉΥΒΕῚ Χ 2 τ - 
Αὐδραὰμ, εἰ ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὖ- 

τ ἌΣ ᾿ς Ἂν “ ».΄ ω 3 Φ , 
τοῦ, καὶ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ὅτε ἐχελεύσθη ὁλοχαύ- 

τωμα ἀνενεγκεῖν τὸν Ἰσαὰκ, ἵνα φανῇ ὅτι οὐχ 

᾿ « ΄ὔ 
χαὶ αἱ πρα- 

οὖν 

’ ἀγαπᾷ τὸν υἱὸν ὑπὲρ τὸν Θεόν. 
Ἂ ᾿Ιαχὼδ ἐπιδουλευόμενος ὑπὸ 

Ἢ τάσθη δὲ χαὶ 

τοῦ ἀδελφοῦ, ἵνα λάυ.- 

Ψη ἐν τοσούτοις ἁμαρτήμασι τοῦ Ἡσαῦ μὴ ἀμθλυ- 

νομένη αὐτοῦ ἣ φιλαδελφία. ΤΤούτων μὲν οὖν αἱ χαρ- 

δίαι ἠτάσθησαν " νεφροὶ δὲ ἠτάσθησαν τοῦ Ιωσὴφ, 

ὅτε, ἐπιμανείσης αὐτῷ τῆς ἀκολάστου δεσποίνης, 

τὸ σεμνὸν τῆς σωφροσύνης τῆς ἀσχήμονος ἡδονῆς 

προετίικησεν. ἢ Εἰς τοῦτο δὲ ἠτάσθη, ἵνα οἵ θεαταὶ 

τῆς χρίσεως τοῦ Θεοῦ σύνθωνται δικαίως ἀπονεμο- 

μένην αὐτῷ τὴν τιμὴν, διὰ τὸ ἐν μεγάλοις δοχιμα- 

στηρίοις ὑπερλάμψαι αὐτοῦ τὴν σεμνότητα. 

Ἧ βοήθειά μου παρὰ τοῦ Θεοῦ. Κυρίως ἐν πολέ- 

μοις χατὰ τὰς ἐφόδους τῶν ἐναντίων τὰς βοηθείας 

ἐπιζητοῦσιν οἱ πολεμούμενοι. Καὶ ἐνταῦθα τοίνυν 
ὃ τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν ἑαυτοῦ ἐπαισθανόμενος, χαὶ 

τὸν ἐφεστῶτα αὐτῷ κίνδυνον παρὰ τῶν περιστρα- 

τὸπεδευομένων αὐτὸν πολεμίων δρῶν, ἐρεῖ" ἣ βοή- 
θειά μου οὐκ ἐχ πλούτου, οὐδὲ ἐκ σωματικῶν ἀφορ- 

μῶν, οὐδὲ ἐκ δυνάμεως καὶ ἰσχύος ἐμῆς, οὐδὲ ἐκ 
συγγενείας ἀνθρωπίνης, ἀλλ᾽ Ἡ βοήθειά μου παρὰ 

τοῦ Θεοῦ. Ποταπὴν δὲ συμμαχίαν ἀποστέλλει τοῖς 
φοθουμένοις αὐτὸν ὃ Κύριος, ἀλλαχοῦ μεμαθήχαμεν 

τοῦ ψαλμοῦ λέγοντος, Παρεμδαλεῖ ἄγγελος Κυρίου 

κύχλῳ τῶν φοδουμένων αὐτὸν, καὶ ῥύσεται αὐτούς. 

4. ΟΟ]}. «πανί προλαδέτω, 

» Ἄερ τονίλιι5 εἰς τοσοῦτον δέ, ΑΠαᾷαδηΐο Ροβί (10, 

ΡΒΑΙΜΌΝ ΓΥἱιῖ. 1λῚ 

ΠΉΪΟτι5. ῬΟΥ 515 ἀοστηδ15 ἰϑοἀα. δογμέατις οογάα 
Θὲ τόπος ἤδϑῖι5 7ιι5ῖ6. Οὐδποπηϊάθπ) ϑουιρίινα 

Ὠ.1]115 ἴῃ ἸΟΟΐΪδ ΘΟΥ ΡΓῸ ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΆ]Π ΔΠΙΠη886 ΡαΡ 6 
ΔΟΟΙΡΙ , ΓΘ Π65 γΕΓῸ ΡΓῸ ΘΟΠΟΙρΡΙβοθηΐθ., πο απιο- 

416 1ἀΙρϑιιμη 5ισηϊῃοαδῖ : 

Τλοῖιϑ, ἔπππὴ 6 Χ Πη615 οἰροὰ ρ᾽θίαίθηι ἀοϑτηδ 15, ἔπ ΠῚ 

6Χ ΠΟ ΟΕ τι5 αἰ δοίτιπι πὶ ΠΊΘΟΥΣ ΤΠ : τ Πα τπ|6 σου ἃ 
Εἴ Γ6Π65 ῬΘυβου ἴα }15. ΒΟΡα ΤΑ []Ο ΡΙΌΡΙΙΘ οϑὲ 1η- 

{0 ]51{10, ΤΟΥ ΠΙΘ ΠΕ 5. ΟΠ 115 Δα ]αποία, σαδη δά- 

νουϑιι5 ΘΧ Δ] ΠΔ Π405 ΔΙ Π 6 πὶ {πιά ϊο65., τὶ 11 ἀπ 
ἴῃ 58 ἴδοιιηξ ροβιυ!αἴα,, 14 αιιοά Ἰαϊθραΐ, ἴῃ τὴθ- 

ἀϊαπι νἱ ἀο]ογιμη ργοίονα πε. Ῥγοίθοϊο 1η 1610 15 

ΘΧΔΠΊΠΘ ΟἸΠΠ]5 ΘΡΓΟΓῚ5 ΘΧΡΘΡ ἴδῃ ΘΟΘΊ ΓΔΙΠΟΠ65 » 

48} ΔΟΙΟΠ65 ποδί ΘΧ ρα πη 1. ΝΘΠΊΟ ἸΡΊΓν 

νϑυπ πη Ππά]σθ ρον θηϊαῖ,, Δηῖ6 ἴθριι8. πιά !οοϑῖ 
ΠΘΠ]Ο, Οποαάιπεηιο υδπῖαξ Ζ71)οπιῖπις., ψιιΐ οἱ 

ἐἰΠπιταϊπιαῦτε α᾽οοοπαϊία ἱεποῦτατχιππ,, δὲ πιατιῖ-- 

[ἐεέαῦῖε σοτοίϊα σον μιτι. Τϊααιιθ ἀτιπὴ βουιῖα-- 

πὰ σογἄα οἴ ΓῸΠ65 Πθιι5, 5118 Δ Οϑίθ 1} 75.118}. 

Ετ φυϊάθιη Θχ δηλ πδίιϊιηι δϑ[ οΟυ ΑΡΡΆΠμ86., 8 ΤΠ τι πὶ 

δχ ἰοΐα δῖιἃ ἀπίπια δἱ δΧχ ἴοΐο οουνήθ ἀΠΠΙρογεῖ, 

4αδη60 71|58115 οϑὲ Ιϑᾶδο Ρ1Ὸ Πο]οσδιιβδίο Οἴου : 
τιῦ ΠΟΙ ΡΟΥ πὶ θϑϑϑὶ {ΠΠπ1}} 5ιππιη 40 ᾿050 510 Γἃ 
Τθιιη) ΠΟ ΔΠΊΔΓ]. ΕἸΧΔΡΉΙ Πα ἴτι5. θϑὲ δτιΐθμ οἱ .-- 

ΟΟ}., ἢ [15 1Π51115 ῬΘΕ 5... τὶ [ΡΊΘΓ πὰ 1ρ5115 
ΟΠαν ἴὰ5. Ἰηἴο ἰαπία ἔβαϊ ρϑοσαΐα Π1Π110 γΘΙη5- 
510} Δρρᾶγογθῖ. Τίαιιθ ΠΟυτ ΠῚ οογα ΘΧΔΠΊ]Π] 
ἴμθΡα βιι)]θοία. Οὐη οἵ γ6Π65. ΤΌΒΘΡἢΙ δχρθηβὶ 
[πϑυτιπὲ, {πη άο,, ἰαβοῖνα “ΟΠ Πἃ ΔΠΊΟΓΡΘ 6715 1π- 

58 η]θηΐθ., νοι ρίδ!] [ΠΡ Ι551Π|886. Ποποϑίδίθιῃ ριι- 

ἀἸο 8. ργϑῖιμι. Τάθο ἁὐιθ πη ΡΓΟαἴτ5. θϑὲ, τι 

ΘΟΠΊΠΉΠ ΘΟΠ5ΘΠβ1ι βρθοίαϊο 65 1101} Τ)6] [αϊο-- 

ΓΘ" Ππ06 61 ἀΘ,ΟΥΡῚ ΠΟΠΟΙΌΠῚ, σαοά 1Πππ|5 οἀ-- 
5[1Π{5 1Π| ΤΆ Π]5. ῬΘΥΊΟΊΠΠ15 ΤΩΙ} 1Π ΠΟ} ΕἸ 1ι- 
ΧΙ586}. 

7. “4 πιαϊίζϊιην πιθιιτη, ὦ ])οπιῖτιο. ῬΥΟΡΥΪΘ αι 

ΟΡΡαρπαπίιι", δάνουϑιιβ ᾿πηρθίτι5. ΠΟϑ. 1165 1 θ61}15 

ΔΌΧΊΠ {περρυτιπ!. ΕΠ Π1ο 1Ἰἰάατι6 ΤΠ ν]51}}1165 5105 
ἸΠ]ΠΊ]605 56 Π 116 Π5 (||5Ρ 18}. ΘΓ σα πη τι6 φαοε 

5101 410 1Π1Π}1015 ἸΡ511Π} ΟἸΓΟ ΒΘ ἀθηΠ 115 Πρ6η- 
ἄθι, ᾿ππιθη8, ἀἸοθὶ : ΑἸΧΙΠΠΙΠῚ ΠΠΘῚΠῚ ΠΟ 6Χ 

Αἰ ν "115, ΠΘΩτ6 6Χ {10 ΘΟΡΡΟΓΆΪΙ 511051410, ΠΘΩτιΘ 
6Χ ροϊοθηϊἃ, ἀτιΐ Πη615 ὙΠ 15, ΠΘΊτι6 ΘΧ {18 οο- 
σπδῆοπο πυϊηδηὰ, 564. Ζμαϊζίεηι τηδιιτι ὦ 71)0- 

ταῖτιο. Οὐ]. ἃτιΐθ ἢ αὶ Δι ΧΊ ΠῚ ΕΠ] Θ ΠΕ} 115 

56 Ποιηΐπιι5, Δ4|101 ἃ Ῥϑάϊμη0 Ἃ ΠΟΙ ητι5 ἠἸσοπίο : 

ΠΙΠ]1Π, {πιο Τη6., 

Πηπιϊίθὶ ἀπιροῖτι5 1)οτιϊτι ἔτι οἰσοτεἶτπι {{ππιθ τυ πι1)} 

δἰίπι, οἱ ογὶριθὶ δο5. Ἐλ 4101: 4}προΐιις ιιὶ Θγεἶι 

4υάτειιβ βοηθείας ζητοῦσιν. Μοχ Ἰάοπηη Νῖβ. ἐπαισθόμιενες, 

Τηΐτα Ἀερ. ἰονίϊι5 τῶν στρατοπεδευομένων. 
10): 

τ ον ἧς 

Φ. ΤΙ. 
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τοῖα. ι. 
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Ῥοαὶ. ηἡ.0. 

[ῳ 
[ΟΣ 118 

πηι. Αἰεὶ φαἶνος5 γαοὶί τοῖος οογθ. Βιθοῖιι5. οον δ 
15. δῖ, ΟἸΠ7115 ἈΠΊΤη 15 ΠΟΘ δἰ ΘΧΟΘβϑιπ., ΠΘΩτι6 

δὰ ἀοδοίιμ γνουοῖῖ, 56 δα πιθάϊτη νἱρεμ 15 41-- 
ΥἸσΊ τα. Οὐ ΘΠ1π} ἃ [ΡΠ ΓΙ Ιη6. ἃ τηϊπονὰ 66- 

ΠΘΟΙ,. ἘΠ] ΠἸτατ6 ΡΟ ΘΓ Παν : {π| ν ΡῸ δά ππὰ- 
7ονὰ ργορυθάϊει, 46] Ὀ1ττι" ἴπ ἀπ δοίαπη. Οὐδπι- 

ΟΡΡΘΩῚ τι πἸ5ΟΘ τη 0611 ΠΟ] Π 65. {1 ἃ ΠΙΘ1ο ἃ ον- 
ΓΔ ΗΠ 6] ΘΧΟΘΒ511, ν6] ἀοἴδοιι, οὈ]] 4τι05 δὲ οθτον- 

ἴ05. Βοριὰ πορ]ηδί. ΟἸ ΘΔ ΠΟ ΘΠ] 

᾿πθὰ ΟὈ] τὰ ἢ 4. οὐιπὴ 65. σϑοτιο τηθ 0 ἴῃ 

ΘΟΠΥΘΧΊΙΗΙ , ὉΟΩ0 1Π φΟΠοδντιπὶ αἰ ΠΡῚ Π σ ἔπ" : 516 

ΘΕδ ἢ ΟΠ] τι} ΟΟΙ 651, {πο ππιπο μοι [δοίαη- 

{{Δ }} ἈΥΡΓΟΘΆΠ ΠΑ ΠΊ116 οἰ ρου ααν.. Πῖιπς δια [6] ΡΟΥ 

ΠΟ] 65.185. δι. ΔΗ Ϊη}} «ΘΠ. 55] οπθὴὶ (6) οἵττι. Τ6Ὸ 

Ἐπ ΟἸοβαβίθϑ ἃ} : Φογροισίην ποτὶ εἰἰγί σοί". τὸ. 

7.65 γμείοα γιδέπι5., οἱ ΓογΓἰς., οἱ Ἰοπραπὶηιὶς,, οἱ 

ποτὶ ἡλαπι, αὐἰάμοθη5 Ὲ6Ι δἰπϑιεῖος εἰϊθ5. ἘΠῸ5. «τὶ 

Αἰ πιὰ πο ον γϑυιιη ουθηΐτιβ ἔπυθΡα ΠΪ δύδηΐ νο- 

Πιϑυθητπ|5. Δ ΟΥΘΠ5 ΡΡΟΡΠοῖα.,, πος ἀΐσογο νἱάο- 
{π|, ν 11 5θἀΠ5. ΠΟ] Πι1 1} ΡΟ ΓΔ ΟΠ ΘΗ, Π6 

«πἰαπάο ρνονιἀθητδθ. πηϊνϑυϑα πιο θναπη ἀΠ{{-- 

απ, οι ν] θυ ΡΑΓΡΘ., ΠΠ1Ὸ ἴῃ οτιπὶ ἰπ-- 

δι σϑηΐο,, Πα ΠΈπιη} γΘΙΙΠ 11, οἱ πραι απ. Α}0- 

58 ]0 5. ἴπ 115. τι ῬΥΟΡΟβιιθυα , [6] οἴ τον θγὸ- 

ὁθάοθυθ. Πα ιι6. 510} 1185 δου σΟσ ΠΟ πος. οον"- 

τρθηβ, 14 οἷ8 [Ὀβ ΠΟ ΠΙ “661 : 7) 6ιις Πιάοα 

}ιι5ίπι5 οἱ Πογιῖ5, οἱ ἰοτισατιηιὶς, οἵ τιοτι ἰγάπι αεἴ- 

ἀπιοθπδ ρ67᾽ δἰτιϑιεῖος εἰἴ65. ΝΊΒ1] ΓΘ ηλθυο Πξ δου τι πὶ 

4{|ὲ0 σθουιιηἴαν : 5641 σα] 06 ὲ ΤηΘιι5. θὰ ΤηθΠϑιιτα 

ΤΘΡΟΠάοι, {πῶ ῬΡΙΟΡ π᾿ ἰὰς νἱΐα οί] ημθ5. διιὰς 

{ποτ ἀἸπηθηβιι5. Ὁ πἸ ἢ ̓ σῚπ} ῬΘΟΟΑ ΠῚ Ἔ5Ὸ 

ΔάΠΪδ] 5 ῬΓῸ ΠΊΘῸ ΠΊΘΡΙῸ ν]Οθιὴ γϑοϊρίο. οι 

ἜΓΡῸ ἰοχεῖ αὐνοῦδιι5 }}6τιην ἐτεϊφιιίςαἰδηε : Τλδιις 

ΒΑΘΙΠΠ ΟΕ 5 ΑΒΕ 

« Βοσ. τογΕτι5. οὐ (01]ν. πάγει εὐθύς ἐστι. 

4 διεστραμμένον εἴα. Ῥοδροχῖς ΒΑΒΠ]ἶι5. δα βοηβιιπὶ 

ἘποοΙ οβϊαϑίθθ, πῸ 6}115. σουρα γσοία], Προ απίοπι βαπΐ 

ΠΟ διεστραμμένον οὐ δυνήσεται ἐπικοσμνηθῆναι, 2 ε;- 

ψϑ δάιη ποτὶ ρμοίογῖΐ ααἰογπανὶ. 

ὁ (ιν υβοβίοσηιιβ, ὁ δὲ Ἑδραῖος, χατὰ πᾶσαν ζωήν. 

ΒΘ Ἰ1τον ἸορΊπητιϑ ἴη Ἠοχαρ] 15: ξδραῖος ζωωνή : πη Πππ5, 

ζωώμ.. Αἀατι ΟΠ τυ βοβίοσμιβ : ἄλλος, ἀπειλούμιενος. ΑἸΤιι πὴ 

ἀατθην 1{Ππ|πὶ 1π ο νοι ΑΙ] ΠῚ 6556, οχ ᾿ἰϑθμ 

Ἠοχαρ! 15 ἀἸβοϊπηιβ. ΜΠ αισομῖι5 ποβίον Ἰαπαι Ἄρο]-: 

Ἰΐσιπι, 411 1τὰ τπ απὸ ]Οοιμη ο Ἰββουὶξ : « 7)δις ἡμεῖεας 

}ιιδίτι5, [Ὁ 1ἰ5 δἰ ρμαίϊογι5 : πιτιγεχιε εἰ ι αδοῖζμ)" μ6 1 δίσστι- 

ἴο5 αἰἰο5 ὃ ΟΡ βοισίον οϑὲ Πϊο νούβιιθ, οἱ οὔϑοινγι αἴ θη ἔο 

οἷζ, πῖϑὶ [ἈΠ10 1, ἀἸυθυβαγιμη ΤΠ ΓΟΓρ το αἰ Ἰοπιιπι, «οί ἴπ 

εαπποπε ΓΙΧΧ βο]οῖ δοοιήογο, σοπροϑίϊο, Ναπι γοῦ- 
απ, 7} 15.) πον οδὲ ΤΧΧ, Ὠτ5πᾶπΠ| ΘΠ1Π ἴῃ Β58]- 

115 510 βο]θπΐ τοάάονο Ηδρναιη ποπθη οἷ; 566] ὃχ 
ΑφαΠ]α Ἰητουρνυοΐαϊ μα. ϑιιχη τιηη., {π|. 5016. ἰσχυρὸν 

ΘσΑΡΡΑΡΟΟ. ΑἘΒΟΘΗΙΕΡ. 

Καὶ ἀλλαχοῦ: Ὃ ἄγγελος ὃ ῥυόμενός με. Τοῦ σώ- 
: 

ζοντος τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδία. “ 1υὐθύς ἐστι τῇ καρ- 

"} 

δίᾳ ὃ τὸν λογισμὸν μὴ ἔχων δέποντα πρὸς ὑπερόο- 
ἌΝ ᾿ 

λὴν μηδὲ ἔλλειψιν, ἀλλ᾽ ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ 
ἊΨ Ὁ » Ὁ Ὅ Α 4 ὩΝ πε ΕῚ ἃ ὔ ΕΥΒΑῚ Ν μέσον τῆς ἀρετῆς. γὰρ ἀπὸ τῆς ἀνδρίας ἐπὶ τὸ 

Βὰ ,ὔ τ , ᾿Ν ,ὔὕ Ἑ ἔλαττον παρεχχλίνας, χατὰ δειλίαν διαστρέφεται 

ὃ δὲ ἐπὶ πλέον ὑπερταθεὶς, ἐπὶ τὴν θρασύτητα 
5 ᾿ ᾽ὔ ᾿ ἡ ς ὐῖφς, 
ἀποχλίνει. Διόπερ τούτους σχολιοὺς ἣ Γραφὴ ὀνο- 

μάζει, τοὺς ταῖς ὑπερθολαῖς καὶ ἐλλείψεσι τοῦ μέ- 
ὔ ἊΝ δ 

σου διαμαρτάνοντας. Ὥσπερ γὰρ σχολιὰ γραμμὴ 
Ν - γίνεται, ποτὲ μὲν ἐπὶ τὸ χυρτὸν, ποτὲ δὲ ἐπὶ τὸ χοῖ- 

- Ν λον τῆς εὐθείας διαχλασθείοσης" οὕτω χαὶ σχολιὰ χαρ- 
-» - Ν 

Ε δία, νῦν μὲν ὑψουμένη δι’ ἀλαζονείαν, νῦν δὲ ταπει- 
ι 

νουμένη διὰ λύπας χαὶ συστολάς. Διόπερ φησὶν ὃ 

᾿Εχχλησιαστὴς, ὅτι “ Διεστραμμένον οὐ χατευθυν- 

θήσεται. Ὃ Θεὸς χριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὺς χαὶ Ϊ ! :; 
, , “τὸν ΟΡ, 6 ρ᾽ ὁ; Α͂ΘΝΟΣ μαχρόθυμος, χαὶ μὴ ὀργὴν ἐπάγων “ χαθ’ ἑκάστην 

Γ πούς 
ποτε ταραχθησομένους ἐπὶ τοῖς συμδεδηκόσιν ὃ 

ς νου ’ δ 

ἡμέραν. Τοῦτο ἔοικεν ἀποτεινόμενος πρὸς 

’ ᾿ , .- ᾿ 

προφήτης διαλέγεσθαι, οἱονεὶ χαταστέλλων τῶν ἀν- 
ν᾽ , .] ΄ - 

θρώπων τὴν ταραχὴν, μή ποτε 8 ἀπιστήσωσι τῇ 
ΡΞ - », , 

περὶ τῶν ὅλων προνοίᾳ, δρῶντες ἀνεχδίχητον πατέρα 
τ δ , Ὁ. 5 

100 ἐπὶ υἱοῦ ἐπαναστάσει, καὶ τὴν πονηρίαν τοῦ ᾿Αόεο- 
- ἥξ- ΄, ; , 

σαλὼμ, εὐοδουμένην ἐν οἷς προέθετο. Διορθούμενος 
Ψ - » - , Ν 

οὖν αὐτῶν τὸ ἐν τοῖς λογισμοῖς ἀνόητον, διεμαρ- 
7 » ὦ « τ ᾿ δ ) 3 . 

τύρατο αὐτοῖς: Ὁ Θεὸς χριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς 
, ΝΣ ᾿ ἢ , Ζ 

χαὶ μαχρόθυμος, καὶ μὴ ὀργὴν ἐπάγων χαθ᾽ ἑχά- 
,ὔ “- ὔ 

στὴν ἡμέραν. Οὐχ ἀκρίτως τι γίνεται τῶν γινομέ- 
-» 7ὔ » Ἂ 

νων, ἀλλὰ τοῖς ἑχάστου μέτροις ἀντιμετρεῖ ὃ Θεὸς, 
2 δλ ΕῚ 7, , δ ᾿ βί ΄, 

οἷς προλαδὼν ἀπεμέτρησε τὰς χατὰ τὸν βίον πρά- 
5 , , ᾿ 

ξεις. ᾿Επεὶ οὖν πέπραχταί μοί τις ἁμαρτία, κατὰ 
ὦ , Ἁ Ψ᾽ 

τὴν ἀξίαν τὴν ἐμαυτοῦ ἀντιλαμδάνω. Μὴ τοίνυν λα- 

λεῖτε χατὰ τοῦ Θεοῦ ἀδιχίαν " ὃ γὰρ Θεὸς χριτὴς 

ζονιίοπι τατουργοίασι, Ῥγίογθα Ἀ] ΓΟ απὶ ποπιθη {πο 

ΒΟ α1{π|ν, δἰ ραξίογι5, 6χ ἁἰΐογα ᾿πτουρρΡοία πο τηὰπᾶὰ- 

τ, σομ ΡΠ πθη5 {πὸ ΠΟΡΡαα ψοῦθὰ δ ξοϑηλ, Τ10)} 

ἐραϑοθη5, πος 146Πὶ οϑί 46 Ῥαῖθη5, {πὶ (ἀγεθοο 1ο]-- 

{πι’ μακρόθυμος. ον α πόα ᾿πίουρυθία ηο. δ] θοία 

58 : δηωριχεῖεῖ ἐγαδοῖϊίιι" με} οἰηϑμῖίος εἶΐος ἢ χαοά, 

βῖν ΓΙ ΧΧ,, θῖν |1π|5 {{Ἰ5ρίατη Ἰηουργοίαξιιβ 510, ΠΝ 

4451 ΡῈ 1 ουοσα πο πὶ 1π|0]]οχῖξ, 566] ΡΟΣ πο ϑαῖῖο- 

ΠΟΤῚ, 510 : δὲ σιοτε ἐγ αδοίζιι)" ρ6}" δἐπιϑιίος εἴϊδ5, οἷ 5ῖτιο 

τη Το Γοσαϊϊοπο ᾿πίο Πσονο νἱ θηΐαν Βαβ1]1π5, ΤΠοο- 

ἀοτῦιβ Ἀπ ΟΠ πιι5, ΤΠοοάογοίιιβ., οἵ ἦθ ποβίσα Δτπι- 

δυβίπι8, εἴο, » 

ΓῸΟΙΡ “αᾶνίαβ πρὸς τούς ποτε. ἘΜῚΠ οἱ ΤΟ] {1 Ομ 05 

85. πρὸς τοὺς τότε. ' 
8. (010. φιανίιβ ἀπιστήσωμιεν. Δοχ ΘΠ οὐαὶ (0}}». 

δορίϊπιο προσέθετο. Α]1Π 86χ Μ85. προέθετο. ΑἸΙαπαπἴο 

Ῥοϑὲ δ 11 οἴιπὰ τη] ΟΣ] Ραγίε Μϑ85. τοῖς ἑχάστου μέτροις. 

Τλο Μ585. τοῖς ἑχάστῳ μέτροις. 



ἨΟΜΠΙΑΌ ΙΝ 

ἃ δίκαιος. Μηδὲ οὕτω ταπεινῶς διχνοεῖσθε περὶ Β 
Ὁ ω Ε τὺ 3 - ᾿ Α 5. ὧἡ 

Θεοῦ, ὥστε οἴεσθαι αὐτὸν ἀτονεῖν πρὸς τὴν ἐχδί- 
, Ε ἈΣΈΕΝ νν9 Ὁ Ὁ. “ἢ ὩΤΝ ἘΠ αἰτία 

χήσιν - χαὶ γὰρ καὶ ἰσχυοός ἐστι. Τίς οὖν ἥ αἰτί 
Ὁ Α - ,ὔ » 7 

τοῦ μὴ ταχεῖαν ἐπάγεσθαι τοῖς ἁμαρτάνουσι τὴν 

τιμωρίαν ; Διό ὀθυμός ἐστι. Μὴ ὀργὴν ἐπά- μωρίαν ; Διότι μαχρόθυμός ἐστι, Μὴ ὀργὴν ἐ 

ὧν χαθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν. ᾿ὰν μὴ ἐπιστραφῆτε ΚΠ Ὶ ω 
ἣ ,ὔ ο 

. τὴν ῥουφαίαν αὐτοῦ στιλδώσει. ᾿Απειλητιχὸς ὃ λό- Ἵν ῥοι 
- ͵ 

γος; εἰς ἐπιστροφὴν ἐνάγων τοὺς βραδεῖς εἰς μετά- 
Ἀ ὦ ᾿ 

νοιαν. Οὐχ εὐθὺς ἀπειλεῖ τὰ τραύματα χαὶ τὰς 
᾿ δὰ ᾽, ᾽ 

πληγὰς χαὶ τοὺς θανάτους - ἀλλὰ στίλόωσιν ὅπλων 7 

λῪ ᾿ 

χαὶ οἱονεὶ παρασχευήν τινὰ πρὸς τὴν ἄμυναν. “ῶ-ς- ἣν αἱ 
λ φ χε Δ ΟΣ ᾿ ρα Α, Χ 

περ γὰρ οἱ διασμήχοντες τὰ ὅπλα, τὴν ἐπὶ τὸν 
7 Χ ᾿ . 

πόλεμον δρμὴν διὰ τούτου παραδηλοῦσιν οὕτω χαὶ 
[πρὶ -Ὁ -“ ΝΑ ἢν “80. Χ - , 3 . 

τοῦ Θεοῦ τὴν " ἐπὶ τὸ τιμωρεῖσθαι κίνησιν ἐμφῆναι 
, .- Υ̓͂ -» 

βουλόμενος ὃ λόγος, στιλύοῦν ἔφησεν αὐτοῦ τὴν 
« ,7ὔ γχῃνλ ἡ “ἢ τ᾿ εἰν Δ ἥ Ὁ ,ὕ 

ῥομφαίαν. Τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε, καὶ ἡτοίμασεν 
πρτον Δ ΨᾳὌΕ: 9. ὦ ς , "ὦ " 5) 

αὐτὸ, χαὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σχεύη θανάτου. Οὐ 
Ἴ ,ὕὔ ΨΦ Ὁ ας ΄ Ὰ 7ὔ - τὺ 

νευρά τίς ἐστιν ἣ διατείνουσα τὸ τόξον τοῦ Θεοῦ, 

ἀλλὰ χολαστιχὴ δύναμις, ποτὲ μὲν ἐντεινομέν: Β ὲ μὲ εινομιένη » 
Ν᾿ ὯΝ κ5 , “Ὁ πγέα Νῖς ΄ σι “ε 

ποτὲ δὲ ἀνιεμένη. Τῷ οὖν ἁμαρτάνοντι ἀπειλεῖ ὃ 
Ἱ τ 

λόγος, ὅτι ἕτοιμα αὐτῷ ἐστι τὰ μέλλοντα εἰς χό- 
λασιν ἀποπέμπεσθαι, ἐὰν ἐπιμένη τῇ ἁμαρτίᾳ. 
« 7 δ. 5 ψὰ». Ἐγα ͵ὔ , ΝᾺ ,ὔ 

Πτοίμασται γὰρ ἐν τῷ τόξῳ σχεύη θανάτου. Σχεύη 

δὲ θανάτου, δυνάμεις εἰσὶν ἀψανιστικαὶ τῶν ἐχθρῶν 
το ω- ΄πιὦ' , δ δ τῶ - , ΕΞΩΣ , 

τοῦ Θεοῦ. Τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς χαιομένοις ἐξειργά- 
ω͵ Ἀ ΠΩ τῳ ’ [4 ᾿Ὶ -"» 

σατο. Ὥσπερ τὸ πὺρ τῇ χαιομένη ὕλη παρὰ τοῦ ἢ 
7 ραν , 2 ᾿ .ε Ν Ἁ 5Ν 

χτίσαντος ἐξειργάσθη οὗ γὰρ διὰ τὸν ἀδάμαντα 
Η͂ , ᾿ ᾿ , ε΄ τῷ ᾿ Ε ᾿ Α 
ἐχτίσθη τὸν μὴ τηκόμενον ὑπὸ τοὺ πυρὸς, ἀλλὰ διὰ 

Α ΄ δὴ , [τ νὴ " -Θ τ 

τὰ ξύλα τὰ χαταχαιόμενα - οὕτω χαὶ τὰ τοῦ Θεοῦ 
, "» ΕῚ 7ὔ - γῇ Ν Χ 

βέλη ταῖς εὐχαταπρήστοις ψυχαῖς, ὧν πολὺ τὸ 
« Με λ Ἂς Ν »» δ Ἂ" 7 7 ὑλιχὸν χαὶ τὸ πρὸς ἀφανισμὸν ἐπιτήδειον συνεί- 

λεχται, παρ᾽ αὐτοῦ κατειργάσθη. Οἱ οὖν προλα- 
᾿ ὙΠ Ε ἐς ΣΡ ΞΑῚ , ω 2 

θόντες χαὶ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὰ πεπυρωμένα βέλη 
- τ λ Ὁ ΩΝ 

τοῦ “ διαδόλου, οὗτοι δέχονται τὰ βέλη τοὺ Θεοῦ. 

Διὰ τοῦτό φησι, 'Γὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς ἤδη καιομέ- 
σ»ὕἅ ᾿ 

νοις ἐξειργάσατο. ΙΚαίουσι δὲ ψυχὴν ἔρωτες σαρ- 
Ν λὴ, ἘΠῚ ,ὔ εἶ , Ἂς να 5. ᾿ 

χιχοὶ, καὶ ἐπιθυμίαι χρημάτων, καὶ διάπυροι ὀργαὶ, 
-» ΄ 7] 

χαὶ λῦπαι φλέγουσαι χαὶ ἐχτήχουσαι τὴν Ψυχὴν, 

καὶ φόθδοι οἱ ἀλλότριοι τοῦ Θεοῦ. Ὃ μέντοι ἄτρω- Ε 

τος ὑπὸ τῶν τοῦ ἐχθροῦ βελῶν, καὶ ἐνδεδυμένος 
Ψ' Ὡ - - το, 

τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, τῶν θανατηφόρων βελῶν 

ἀπείρατος διαμένει. 

᾿δοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαδε πόνον, χαὶ 
ΜΝ 5 ,ὔ Ὁ ἢ " κ , ὮΝ “ 

ἔτεχεν ἀνομίαν. Ὥς μὲν πρὸς τὴν τάξιν δοχεῖ συγ- 

4. ΠΙὰ, χαὶ ἰσχυρὸς χαὶ μακρόθυμος, ἀ]α1|ὰ 5ππί ἴῃ 

ΟΟἸ ΡΥ 1π|5 {παγίο οὗ βορίϊπηο ροβὲ νοσθηι δίχαιος. 

" Μ85. πὸ μᾶτιοι ἐπὶ τῷ, γί ουθα 111, χαὶ ἡτοίμασεν 

αὐτὸ, καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σχεύη θανάτου, «α΄ Ἰπλιῖι5 οχ 

(ΟΙΒοΥ 1Π15 {πανίο οὗ βορίϊπιο. 

“ ΟΟἹΡ. δορί. παροΐ πονηροῦ ρτὸ διαόλου, ΠΙΩ͂, 

ῬΒΑΙΌΜ ΓνἹ]. 1420 

ΘΏ 1) δὲ Ππιἀθχ }ι5ῖι5. ΝΘάτι6 1 ἃ] ΘΟ ἀθ ΠοῸ 

σΟρΙ Ἀν ΟΡ 5... ᾿ρϑῖιαν δὶ π] ΠΟ ΠΘα δι πηθηΔηι 1- 

γα] ἄτι 6556. τι ΙΓ ΘΙ ΠΙ : ΠᾺΠῚ οϑὲ οἵ [Ὀγ115. 

Οὐκ Ιρτέίτν σαιιβ8 δϑῖ 7, {πόα ΠΟῊ 5ἴδ! μη) ΡΟ ΠΔ ΠῚ 

1 Π|0 Ὁ ῬΘΟσδ Π} τι5 ἢ ΟΠ πὶ ΟΠ ΠΙΠ15. 6ϑ[; 

Δοη ἴγάην αὐἰαποοτι5 ΡΟΤ δι πιϑιιῖος εἶἶθ5. τ. Διιοὶ 

ὁοπνογοὶ {μογιἰς., οἰαάίειν σιπιπι, υὐὐταῦῖε. Μ|-- 

Πὰχ δϑὲ 16 ϑϑύπηο, «(ἰ σΟΗγΘΥΒΙΟΠ ΘΠ. 1 π|Ο 6 5 

[ἀν ο5. δὶ ροπιθηπαιη. ΝΟῚ ϑἰαϊ πη. ΒΔΓ 

γα] Π ΟΡ , Ηρ 5.5, ἸΠΟΡ 65 : 5661 ΔΥΠΊΟΥ. ὙΠ] ὰ-- 

ΠΟΠΘ νο αὖ ΔρΡαγαίπιμ (πιθηγατη δα τ] ΠΟΘ}. 

ποι πηοάτιη) ΘΉΪΠῚ {1 ἰοΡσ ΠΣ ΔΙ Πἃ 5). 51Π11}} 

Δα ΒΟΙ ιν ᾿πηροϑίπ πη ρον πος 5: Ποδηξ : 5160 οἱ 

ΒΟΡΙρΡίτρἃ τπ|0] 1)61 δαὶ τ] ΠΟ πθὴ πιο ίπιμ γι  οβίθη- 

ἄονθ, ἃ} ρ50. νἱρθυανὶ φαίη αἰχιῖ. «ἤτοτιιιν 

διπτην ἰοίοπαϊε, οὲ ραλανῖϊ {ἰΐπιτα, τά. δἰ ἵπὶ 60 

Ραγανὶξ υαδώ πιο δ. ΝΟ ΠΟΥ τ5 α]ϑρίδμ οϑί 

41 ἀροῖιμι ἰθπάδι 6], 56 ριιῃ!θη] ροίθημα, 

4π5 ΔΙ π40 ᾿π θηβὰ οϑὲ.5, ΔΙ Φπδη 0 νοῦὸ τὸ- 

Ὠἶ58α. ῬΘΟΟΔΠΠ ἰριτια Βουρίανα. τη] πδέτι" ἔπ ππΡὰ 

ΘΕ ΡΡΙΪοἷα 51:0] ᾿Ρδορ αἴὰ 6556, 51 ἴῃ ρθοσδῖο ροὺ- 
πη 50 Υ1. Ῥαγαΐὰα ϑιηΐ ΘΉΪΠ 1Π ἃΡοῖι γαϑᾶ ΤΠ 15. 

γαϑα διιΐθηι ΤΟΥ ΕΪ5.. ΠΡ ΓαΓ65 ϑιηΐ., {π|88 Π)6Ὶ 1η1-- 

ΠΪοο5. Χίου ηϊπδηΐ. ϑαρίἐα5. 51:5 ατιοηζϑτ5 

οὔίβοῖι. ὕστε δαϊμι ᾿ση15. ΟἿ πηα θυ π5Έ 101 160-- 

ΠΟΘΙ ἃ ΟΥΘ ἴον σΟΠ Πἶτι5. οϑῖ; ΠΟ ΘΗΪΠ) []Ὸ - 

Ρἴδθι" δἀδηηαπίθ {|| ἃ} Ι5ὴ6. ΠῸΠ Δ ΒτιΠλ ἔπι)", 

564 ργορίου Πρηὰ ΠΠἈ.η Πη86 5150] 016 η 6128 ἀρὰ, οὐθὰ- 

[τι οϑὲ : [ἴὰ δὲ ϑαρι τε ΤῈ] ΟἿ) Θὰ 5. Δ ΠΠ185., {1|80 

[ἅς116 Ἰρπθη ΘΟΠοΙρ πη, Π.]  ππΠ] π|6 ΘΟΠ]Θρ νη 

675 5:51} 1186, {π|8 [ΘΓ Πὰ δϑί, δὲ δ ΠΥ {1} 

Ιἀοπθὰ., ἃ} 1050 οἰ ϑοΐϑο ϑιιηΐ. Οτι} 1οτπν ᾿σ Πα 5 

ἀἴά 011 βαρ εἴα5. ΟΥΪτ5. ῬΘΟΙΡΙ ΙΗ 7, ἃ0 ᾿Π{Γὰ 56 ΓΘ Ε]-- 

ποηΐ, 1 Π6Ὶ ϑχοιριπηΐ βαϑια5. Τά ΟἸΡῸΟ αἱΐ : ϑα- 

δἰι[α5 5τια5. 7αηὶ αγαθηζδιις οἰ θοῖξ. Αἀπανιιπι 

αὐιῖθαν ἃΠΙΠΠ ΔΙ ἉΠΠΟΙῸ5. 84] ΘΔΥ ΠΟΘΙ ϑρθοίαηίο5, 

ΟΡτ ΟΡ ΑἸ85.. 185 Οϑ Δ ΠΙΘ5,) δὲ Θὰ {88 ἁηΪ- 

ΠῚ ΤΙΡῚΓ ΡΒ ΓΙ Γ1|6 {ΥἸ511Π8..,. οὗ ΔΠ6 ΠῚ ἃ ΠθῸ 

{ἰπογθ5. Οὐ ατιΐθηι οϑὲ ἃ [0 ̓ΠῚΠΉ]ΟΙ 58 ΟῚ {15 1Π|86 5115, 
Τλοῖ{ι6 ᾿π τιτα5. 658 ΔΙ ἃ ΠῚ, ἃ ΘΕ 6 }15 58- 

ΘῚ1Π|5 Ἰπίαοῖτ5. μου ηᾶποῖ. 

8. Εδο6 ρμαγίνιι ἐπι μδιτἴαπι, σοποθρῖξ ἀοἷο-,, γ5. 

γόπι, οἱ ρθροτῖξ ἱπϊφιιίαίοπι. Ἐξ αυ!άθπι, «πο 6 

ἐξειργάσατο, ἄοσοϑι ἴῃ δ 5 : 564 δἀάϊίαχη οϑὲ οχ {σἰθιις 

Δ155. ΠΟ᾽ οι Ἰοβῖσαν τη Θ 115 δ᾽ τπ ποππι}}15 Μ55, ἐπι- 

θυμίία : 5644 Ἰοσιίαν 1 ΠΠΔ]ΟΓῚ ΤΡΕΕΡ Μο. ἐπιθυμίαι. 

Ῥαπΐο ροβὲ Μ35. Ρ᾽ουιψαθ ομληθ8. οἱ ἀλλότριοι, Προδὶ 

ἀὐττοῦΐι5 ἴῃ οΧχοιιβίβ. 
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Οοη[ασίοπὶβ 41 ΟΥ̓ Ἰ ΠΟΙ ΡοΡΠπεῖ, οοπίιιϑα ν᾽ ἀθηΐιι 6556. ἰχδθο 

ἘΡΙΟῚ τας νεῦρα. Νπι ῥυϊμητιπὶ σΟΠΟΙρ ηξ ΡΓΘϑμαπίθϑ, 

τὰτῖπ νου θ᾽8 6] ηκ[6 Ραγτανπ » Ῥοβίγοπιο ρᾶγπιηϊ. ΗΪῸ γΕ1Ὸ 

ἘΠΗΡΗΣ ῬΥΪμηθ. ῬΌΘΡΡΘΡΙ ἀο]ονο5 ἔπιης, ἀοϊηάθ οοποο- 

Ρ[ο, Ῥοβιγθπηι πη ρᾶγῖτ5. ΑἸ Π8θ6 ΘΟ ἰδ οοποθρεῖο- 
ΠΘΙῚ 516} ΠΠ Δ ΠΕ1551Π16 ΘΧ ΡΙἸοᾶπε. ΤΥ ΠΟ 4165 ΘΠ1ΠῚ 

ΣΝ 

10 
᾿ΠΟΟΠ ΕΠ ΠΘΠ ΕΠ ἹΠΊΡΘΙΠΙ5 » ἸΠ5ΔΠ:ΘΩΙ6 ἃ0 {ΠΡΟ Πίοθ5 κα 

ΠΟΙ 41πΠ65., ἀἸσαπῖαν ΡῬΌΘΡΡΘΙΙ ἀο]ΟΓῸ5., 60 «πο4 
οὐ γο]οοϊίαΐθ δὲ ἀο]οῦο ᾿π ΔΠΙΠΙὰ ᾿ΠΠ ΒΟ Δ ΠΙΠΓ. 
Οὐἱ ἀπΐθην ΟΡ ἴα ]θη} ᾿Π]ρΘἴτιη ῬΓΆΥ 5 5 ΟΠ 10 

ΘΟσΙ Δ ΠΟΙ θτι5, 15 ΟἹ γα οοποθρὶς : οἵ {πὶ οον- 

15. πη! ΠΕ] 8 1} ΡΘΙ ΠῚ τ|85 ΔΟΙΟΠ65 ᾿ΠοΘη 1, 15 Ρ6- 
ΡΟΥΙΕ ᾿πιαυϊίαίθπι. ὙΠ θίπι ἁυιΐθηι ἰπεθο αἴ οθγ6, 

«ποά δαπὶ ρυιθαϊ 6556 ᾿πΊ 41 ΠΠ1 ραΐγθηι. ΝῸΠ 

ΠΊ6 115, ἱΠ 411, Π]Ππ5 θϑὶ, 566] 6115 ραιν5 [αοίπι5 δὲ 
{ΠΠ1π|5,. ΟΕ] 56 1 Δ4ΟΡΕ ΟΠ ΘΙ Ρ6Ι μϑοσδίμμ ΠΙΔΗ-- 

οἱρανιῖ. Νὰπι βϑοππάτιπι ΤοΔηποηὶ : Ομὶ ἐποὶξ 
Ρόσοαίτιηι, 6ῳ αϊαϑοῖο τιαΐτις 651. ἘκοοΘ Ἰσταν Θα τ 

Ραγαν τ ἀἸα!οἾτι5. ρον ἸπΙ υταΐθη,, οἵ σοπορθρὶς 
᾿ρϑίμη : πος δϑί, π᾿ ΡΘΗ] Ε]5511}15. 511 ᾿Ρ51115 γθο65- 
510 115 ἀθίθη τη 511} νἰβοθνα ΡΓΟΡΥΙΪ αἰ δοίιθ. ρον- 
τ αχὶῖ, ἃ0 60 σραντάτι5, ἔπιπὰ ἀθηητπὶ ρΘ ρου, στμπὴ 

1 ΡΘΕ ΠῚ 1ΠΠ1π|5. ῬΥΌΤΪ ΤΠ α]Γαΐθπη : 5: Πα] 6 πὴ 

6715 ἴῃ ραΐγθιη γ 6 }}1ὁὸ ἀδπιιπ ἢ ]αἴα ΟΠ Π 115. δὲ 
ΡΟΡ ΡΥ οοπθηι. τθ.  ασιτη ἀροτιῖῖ, οἱ ὁ. 70εἰϊξ διίηι. 

ΝΟΠΊΘΠ ἰδοῖι5 1 αἸ γ1Π|5 ΘΟΡΙΡΙπ15 ποη δάπηο- 
ἄσππη ἴπ ΟΠ Δ ΠῚ ρΡΓΘΠῚ ᾿Πν ΘΠ] 1115 ΔΟΟΘΡ ΠῚ; 5ἷο- 

πὶ ΠΟΩτι6. ριιΐθιιβ ἃ τι856. 1Π τη απ. Τιάοτι5. ΘΠΪΠῚ 

6ϑῖ, 1Π {1161} ἃ 51115 [γα ΓΡΊ 115 ΘΟ Π ΘΟ ἴτι5 οϑὲ ΦΌβθρῖι. 
ΕἘλ οὑπὶ οδρ665 [αοίὰ οϑὲ .,] ργίπιοσοπίίο ῬΠμαγαο- 
πιῖδ, τισφι6 αὐ ρτϊπιοσθηίξιπι οαρίϊν σι ἱπ 

ἰασιι. ἘΠ᾿ ἴθ ῬϑΙΠηῖ5 : 21, 5{ἰπιαίτι5. σπίτι οτιπι εἶὁ- 
δοοπαάοπίίθιι5 ἔτι ἰασιιπι. ἘΠῚ {Θγθ πα, 776 Γοπίοπι 

γι υἷνῶ, ἱπάαιῆϊ, ἀδγοἰἐφιιογιτιί., θὲ {οαογιι 
οἰδὶ ἰάσιις σοπίγιἰος, {τι τιοτὶ ροίοτγιτιξ ΘΟτι ἵτι 676 

αγιίαπι. Αἴσιθ δἰϊαηὶ 1 Πα πΊοΐθ ἰλοιιβ Ἰδοπιπη ἐ6-- 

ΒΟΥ Ρίτ5 Θϑί, ἴπ {6η} «6]1οἸτπν ΤᾺ Π]6] ἴρ56. Ριι- 
ἴδ ιιθηι οἰ: ΑἸ Ργα ἃ πη : 16} ΡιιΘΡῚ Ιβᾶδο : 
οἱ δά ρεΐθιιπι ῬΓΟΘΓ 5815 ΓΘ] Θβοθ αὶ Δίοβοβ. Εἰ 

1. 7υπη. : 

8. 

Τιασὰβ ἴπ 
πα απ), Ρὰ- 

Τρ 9 νΟτῸ 1τῇῃ 

Ῥν᾽ὴ͵οπᾶπι ρΡᾶτ- 

θὰ 8οϊεῖ 

ἀςοἰρὶ. 

Ἐχοά. 

20. 

-Ῥοαϊ. 

ΩΣ 
ον οηι. 

12. 

87. 

2. 

Ἰαθθηναν ἃ ϑδϊοιηοπθ ἀαδμι ὈΙΠΘΓΘ ΟΧ ΠΟΒΓΓῚ5 

Ριον.ὕ. τ νᾶ515.» δὲ 6χ ῬιςΘΟΥ ΠῚ ΠΟΒΙΓΟΙπ ἰοπίθ. Οαϊη-- 

ἃ ἘΔιο Βα511, οἵ βοχ Νῖβϑ, οἷς Πα θμθοπὲ : ἐπε 

τον αἱ χύουσαι συλλαμβάνουσι, τελευταῖον δὲ 

τειδὴ πρῶ- 
ὠδίνουσιν, 

εἶτα τίχτουσιν. ΕΔΙΠο Ῥατὶβ. εἰ Ἄδερ. ἰεγίϊαβ αὐ ἴῃ 
τοχία. [ηΐγα θα 1 οἱ ἈΘΡῚ ῬΥΊμητι5 εἰ βοχἕϊϑ μὴ γενό- 

μένος. Ῥατσα]α μὴ ἀδεδβὲ ἴῃ 8}115 {ααΐπον Δ55, 

ἃ 51. (ὐοάϊοο8 βερίεμη. ἘΜ ΠΠΟ ῬΑνβ θη βὶβ ἐγχαύσας. 

(δηβοῦ τἱν προ στεθοῦθ οὶ  ΕΙ5β᾽ Πγ115 (ὐτ 6 ἢ 5115 
ἐγκυήσας ἴα Ἰεροπάαπι 6856. 58 ]τ8. ΘΟ] ΘΟ ΤΆ ΠῚ 
ΠΟῚ ΒΘΠΕΪΠΠΠΣ, ΠῸΠ Ππο αἸβρ]οοαΐ, ἵπιὸ Ρ]ασοῖ 

πιαχῖπηθ, 564 ἀπο πα]]}1ι|5 Νῖ5, δποίουϊαΐο ᾿ππϊζαξα, 

ΒΑΒΙΠΠ ΟΈΒΑΒΕΞ ΘΟΑΡΡΑΘΌΟΟ. 

ω 

ἈΆΟΘΗΙΕΡ. 

χεχυμένως ἣ λέξις ἔχειν. ᾿Επειδὴ ὁ πρῶτον αἱ χύου-- 
σαι συλλαμθάνουσιν, εἶτα ὠδίνουσι, τελευταῖον δὲ 

τίχτουσιν. ᾿Ενταῦθα δὲ, πρῶτον ἣ ὠδὶν, εἶτα ἣ σύλ- 

ληψις, εἶτα ὃ τοχετός. Πρὸς δὲ τὴν τῆς καρδίας 

σύλληψιν ἐμφαντικώτατα ἔχει. Αἱ γὰρ ἄλογοι τῶν 
ἀχολάστων δρμαὶ, καὶ αἵ μανιχαὶ καὶ παροιστρῶ- 
σαι ἐπιθυμίαι, ὠδῖνες ἐλέχθησαν, διὰ τὸ μετὰ ὀξύ- 

Ἶ ΄ 2 , - -- ᾽" ᾿] }Ὶ Α τητος χαὶ πόνου ἐγγίνεσθαι τῇ ψυχῇ. Κατὰ δὲ τὴν 
τοιαύτην ὁρμὴν, ὃ περιχρατὴς τῶν πονηρῶν μὴ 

ΑΘ ᾿ , , Ὁ ΄ Χ ἣ Ὑξνόμενος βουλευμάτων, συνέλαύε πόνον " χαὶ ὃ τὴν 

ἐν τῇ χαρδίᾳ χακίαν διὰ τῶν πονηρῶν πράξεων 

Ἔοικε δὲ ταῦτα 8 3 "4 “ ᾿ ΕἸ ΄ 
ἐχχαυσᾶς, ξἕτεχε τὴν ανομιαν. 

λέγειν αἰσχυνόμενος ἐπὶ τῷ πατὴρ εἰναι παιδὸς 
,ὔ ι ΕῚ ἂν 14, Ἁ " ΕΣ , τ, 

παρανόμου, Οὐχ ἐμὸς, φησὶν, ὃ παῖς, ἀλλὰ τοῦ 
᾿ ἮΣ - , 

πατρὸς γέγονεν υἱὸς, ᾧ διὰ τῆς ἁμαρτίας ἑαυτὸν 
Ὃ ποιῶν τὴν 

ἁμαρτίαν, ἐχ τοῦ διαδόλου γεγέννηται. ᾿Ιδοὺ οὖν 

2 , , ᾿ ᾿ 3 , 
εἰσεποίησε. Διότι χατὰ τὸν Ἰωάννην, 

, ΝΪ ᾿, Ὁ ΕῚ 

ὠδίνησεν αὐτὸν διὰ τῆς ἀδικίας, χαὶ συνέλαδεν αὖ- 
ν - ἢ - ᾿. ΄ 

τὸν, οἷἵονεὶ ἐν τοῖς οἰχειοτάτοις ἑχυτοῦ ὑπὸ τὰ 
λὰ Ἄ “χ«ἷἌοΤι9ν7) ᾿ , Ψ {π , 

σπλάγχνα τῆς ἰδίας διαθέσεως ἤγαγε καὶ ἐχυοφό- 
ί« ΓΕ" ς ὃ ὙΞ δι ἐλῆν ΕἸ , ΒΥ 

ρησεν αὐτὸν ὁ διάῤολος εἰτα ἀπεγέννησεν αὐτὸν, 
ΕῚ - κ ᾿ς ἅν ο 

ἐχφανὴ τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ χαταστήπτας, διότι πᾶσι 
᾿Α “. 

προεχηρύχθη ἣ κατὰ τοῦ πατρὸς ἐπανάστασις, Λάχ- 
- Α » "ἢ ᾿] ᾿ ! ΓῚ »] , - 

χον ὥρυξε, καὶ ἀνέσχαψεν αὐτόν. Οὐ πάνυ ἐπὶ χα- 
ἌΠΟ ,ὔ " το» 

λοῦ εὑρίσχομεν τὸ ὄνομα τοῦ λάκχου τεταγιλένον ἐν 
- θεί Γ οἶδα, ν « ΕΣ ᾿ Ἷ ΠΝ δ 

ταῖς θείαις Γραφαῖς ὡς οὐδὲ τὸ φρέαρ ὕδατος ἐπὶ 
᾿ ΑἹ ᾿ 

χείρονος. Λάχχος μὲν γάρ ἐστιν εἰς ὃν ἐδλήθη ὑ πὸ 
Π , 
πατασσεται τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ᾿Ιωσήφ. Καὶ ὅτε 

3 ᾿ , ᾿ σ , τ 

Ἄπο πρωτοτόχου Φαραὼ, ἕεὼῶς πρωτοτόχου τῆς 

αἰχυαλώτιδος τῆς ἐν τῷ λάχχῳ. Καὶ ἐν τοῖς ἅψαλ- 

μοῖς: Προσελογίσθην μετὰ τῶν χαταῤδαινόντων εἰς 

λάχχον. Καὶ ἐν τῷ Ἱερεμίᾳ φησίν - ᾿Εμὲ ἐγχατέ-- 
λιπον πηγὴν ὕδατος ζῶντος, χαὶ ὥρυξαν ἑαυτοῖς 

λάχχους συντετριμμένους, οἷ οὐ δυνήσονται “ ὕδωρ 
συνέχειν. ᾿Αλλὰ χαὶ ἐν τῷ Δανιὴλ λάχχος λεόντων 

ἀναγέγραπται, εἰς ὃν ῥίπτεται Δανιήλ. Φρέαρ δὲ 

ὀρύσσει '᾿Αὐραάμ." χαὶ οἱ παῖδες τοῦ Ἰσαάχ" καὶ ἐπὶ 
φρέαρ ἐξελθὼν ἀνεπαύετο Μωῦσῆς. Καὶ ἐντολὴν 

λαμδάνομεν ἀπὸ τοῦ Σολομῶντος, πίνειν ὕδατα ἀπὸ 
ἡμετέρων ἀγγείων, χαὶ ἀπὸ ἡμετέρων φρεάτων 

ΤῈΣ ἤξεν 8. Σιοεὶ ὙΨΕ ὙΜΉΝ ΞΡ Σ, πηγῆς. Καὶ ὃ Σωτὴρ παρὰ τῷ φρέατι τῇ Σαμα- 

ΑἸ Ζααπῖο ροβὲ ΕΔΙτο Ῥαχβ, υἱὸς ἐκείνου ᾧ : 56 ΝῖΞ5. 
ΟΠΊΠ65 υἱὸς ᾧ, Βὲπο, διιθίηε Βορ. ῥυΐπιιβ οἱ (]Ρ. 

ἔπειτ διαξόλου γεγένηται. 

Ρ χαὶ ὅτε πατάσσεται. Ηος Ἰοοο Ε1110515 δϑῖ. ΘΌΡΡΙε 

ΨΟΘΘΙῚ Αἴγυπτος γ Εἱ εἰπὲ Ρ6]1" απ {{π|7" “«Ἐξγριις α »»- 

πιοσεπίίο ᾿Παγαοτειῖς. 

ὁ (Ο]ΡΕΡΈΩΙ {παγίιι5. οἵ ἀράπλδι αὐτοῖς ὕδωρ. ϑεᾷ 
σνὸχ αὐτοῖς ποι ἴῃ ΠΙΧΧ βό]απι, 564 οἴϊατη ἴπ οἰ εἴ 

ἴῃ Ὁ}115 Νῖ55. ἄθοβε, Ῥάθπ]ο ρμοϑὲ (10. {πᾶτ5 ἔῤῥιπται, 
Θυθιπάς τἄδπὶ (οάήοχ ὀρύσσουσιν. 



ἨΟΜΙΠΙΔΊ ΙΝ ΡΘΑΙΜΌΝ ΥἹΙ. 

ρείτιδι περὶ θείων μυστηρίων διαλέγεται. Τὴν δὲ 
αἰτίαν τοῦ ἐπὶ χειρόνων μὲν τοὺς λάχχους τετάχθαι, 

ἐπὶ χρειττόνων δὲ τὰ φρέατα, νομίζομεν ταύτην 

ὑπάρχειν. ᾿᾿Ἀπίχτητον τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς λάχχοις, 

πῖπτον ἐξ οὐρανοῦ" ἐν δὲ τοῖς φρέασι φλέδες δδά-- 

τῶν χεχωσμέναι, πρὶν ὀρυχθῆναι τοὺς τόπους, φα- 

νεροῦνται, περιαιρεθέντων τῶν ἐπιχαλυπτόντων 

χωμάτων, χαὶ οἱἷασήδποτε οὐσίας ἐπιχειμένης ; 
[ -Ἀ ἢ 5 Ὁ π’ «Ἃ Ε. "» Μ “ , 

ἥτις πᾶσά ἐστι γῆ. Καὶ ἐν ταῖς ψυχαῖς τοίνυν 

ἐστὶν οἱονεὶ ὄρυγμα ἐν αἷς χαταπίπτει τὰ χρείττονα 

μεταδάλλοντα καὶ παραχαραττόμενα; ὅτε τις τὰς 

περὶ τῶν καλῶν ἐννοίας πεσούσας εἰς αὐτὸν τρέπει, 

ἐπὶ τὸ καχουργότερον αὐτὰς διαστρέφων, χαὶ ἐπὶ Ε 

τὰ ἐναντία τὴ ἀληθεία, οὐδὲν οἰκεῖον βεδουλευμέ-- 
Υ̓͂ " νος ἔχειν ἡ καλόν. Καὶ πάλιν φρέατα, ὅτε, περιαι- 

ρεθέντων τῶν ἐπιχαλυπτόντων χειρόνων, ἀνα- 
, Ὁ 

λάμπει φῶς χαὶ πηγὴ ὕδατος ἐν λόγῳ καὶ δόγμασι 

ποτίμου. Διὰ τοῦτο ἕκαστον ἑαυτῷ φρέαρ χατα- 
σχευάσαι ἀναγκαῖον, ἵνα τηρήσῃ τὴν προειρημένην 

ἐντολὴν τὴν λέγουσαν, Πίνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγ- 
Ὗ Ὁ τω 

γείων, χαὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς. Οὕτω γὰρ 

“ρηματίσομεν τέχνα τῶν ὀρυξάντων τὰ φρέατα, 

᾿Αδραὰμ. καὶ ᾿Ισαὰκ χαὶ Ἰαχώδ. Λάχκον δὲ οὐ ποιη- 
΄ Ἵ 3, τέον, ἵνα μὴ “ ἐμπέσωμεν εἰς τὸ ὄρυγμα, κατὰ τὸ 

ἐνθάδε εἰρημένον, μηδὲ ἀκούσωμεν τὰ ἐν τῷ Ἵερε- ᾿ βημένον, μὴ δι Ὁ Δερε 
υἱίᾳ ἐπ’ ὀνειδισμῷ τῶν ἁμαρτανόντων ἀναγεγραμ.- 

μένα, τοῦ Θεοῦ λέγοντος περὶ αὐτῶν ἃ καὶ πρὸ 107 

βραχέως παρεθέμεθα. ᾿Εμὲ ἐγχατέλ' ἐν ραχέως παρεθέμεθα. ᾿Εμὲ ἐγκατέλιπον πηγὴν 
ἝΙ͂᾿Ν ΝΎ Ὗ {3 “ ΄ 
ὕδατος ζῶντος, χαὶ ὥρυξαν ἑαυτοῖς λάκκους συντε- 

, ΠΣ ΚΎΡῚ νι τ 7 “ον ὉΡΑΤᾺ Ἂ" 
τρίμμέενους, οι οὐ ουνήσονται υοῶρ αυτοις συνέχϑξιν. 

“ 

ἃ Νίς5, φυπίαο χαλόν- χαὶ ἕτερα ὅτε περιαιρεθέντων. ΑἹ 

Ἰδοϊίοποπι ()0}}ν. {πατε ργο  ]πητι5, οἵ δ Ἰτουιιπ,, [π- 

[νὰ 55. τὰ φρέατα. 1)εοϑὲ ἀΡΓΙΘα]ι5 ἴῃ Θ{15, 

ἃ ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΟΜΙΛΙᾺ ΕἸΣ ΜΈΡΟΣ 

τεσσαρεσχαιδεχάτου Ἰϑαλμοῦ, καὶ χατὰ τοχιζόντων. 

Χρὲς εἰς τὸν τεσσαρεσχαιδέχατον ψαλμὸν ὑμῖν 

διαλεγόμενοι, ἐξικέσθαι πρὸς τὸ πέρας τοῦ λόγου 
δύνόλι μείκο ὁ Ὦ ϑ. ὦ 13, ,ὔ φ ΕἸ 
ὑπὸ τὴς ὥρας οὐχ ἐπετράπημεν. Νῦν δὲ ἥχομεν εὖ-- Β 

α δι. Βδρ. Ῥυῖπλβ, ΑἸ ἄπο Ν35, παρθθηῦ σαοάτια 

εἰς μέρος. ἙΔΙΕ εἰς τὰ λείποντα τοῦ αὐτοῦ ψαλμοῦ, καὶ 

χατὰ τοχιζόντων. ΟἸῖν. οἱ (0]}». βερίπιιι5 εἰς τὰ λειπό- 

μενα. Ἰλίου πὶ αἰτῖ5. Ν55. {{{π]π|5 Ἰορίτιι», Μόποτο 1πι- 

151 

δείδμι Β ναῖον 1056 Γπχέα δυιθιιηι οὐι απ "πὰ 

ἀθ ἀϊν!η]5. ΠΥ 5[6 0115. ἀἸ55ουϊ τ. (ὐλιιϑᾶ  ὙΘΙῸ Εἴ 
Ιδοῖι5. ἴῃ Ρ6]115, ῬΡΌΪΘΙ γ γῸ 1Π ΤΠ6]1π|8 ἘΒῈ ΘΠ ἔπη: 
Πᾶπο 6586 Θχ]ϑιπηδηητ5: “πο ἀηπὰ 1π ἰδοῖθιι5 

511 αν τα, ΖΕ Ρ06 απ 6 ορ]ο οδάαΐ : ἴῃ μῖ- 

1615. ΨΕΓῸ ΔΕ ΠΔΥ ΠῚ γΘη88.,) ΔΘ] ἰοΘοᾶ Ο[Τ0-- 

ἀϊαπίι, ἃσσοϑία ππιηο ΟὈγ τς, 78 Π| 56 ργοάδηξ, 

51 Π]ΟὯὉ ἀσϑθιῈ5. δὰ5. ἰθϑθηῖθβ, ἅτ ἅΠ1ἃ ΠΤ ΙΘΟΥ 15 
ΠΟΙ ΠῚ 65 55 η11ἃ., 4180 ᾿ρϑαπηθὶ τοΐὰ [θυ 

δϑῖ, ϑιθιηονθδηίαν. ΕΠ νοῦῸ νϑ τ [οθϑα οϑὲ [ἢ 

ΔΗ τ15. [ἢ 4π|ὰ5 οαἀππηΐ ΟΡ, {π|26 πητιΐδη-- 

τὰν οἱ Δα] ΤΟΥ ἈΠΈΠ ἔ1ΠῈ, ΟἿ (1150 18 Π| ΠΟΠΘΒΙ] 
ΡΘΟΕΩτι6. σΟρἸ ΔΈ ΟΠ 65. 510] 11 0588. Ρ6}Π1,, Θὰ5 δά 

ΡΕΙονᾶ, οἱ δά θὰ {8 γθυῖαι δἀνουβαηΐῃν", 415- 
[ΟΡ ΌΘΠ5 : {πῆρΡ6 πυ]]πην ΟΠτιπ [Δ ΠΜΠ]ΠΑΓῈ ἃς 

ΡΙΌΡΓα ἢ Πα ΡῈ βἰαίμξ. (Ομ νᾶ , Ῥατεὶ ϑιιηΐ [ἢ 

ΔΗΪΠΊΔ, Οὕτὴ [π|χ, Ψ1Π15 {π|6 Ἰηοσοθαηῖ, Δ] 4115, 

Αἰα]σθε, δὲ [ῸΠ5. Δ 61186., 41|ὲ8 ΡῈ 5ΘΓΠΊΟΠΘΩΙ οἵ 

ἀοριτηαΐα ρΡοῖα! ἀὉῚ ροῖθϑι. ΟπαρυΟρίθυ δϑὲ τπιηϊ- 

ΘΕ] 716 ΠΘΟ6556, 5101 Ρ ΓΘ ΡΥΘΘΡΑΥ ΓΘ, τι Πγ]ΔΠ- 

ἀαἴτι πιθιηογ ἃ π|Πὶ δουγοῖ, {πὸ ἋἸοιταν : 
ἀφιίας εἶθ {ιιἰ5 υαεῖ5., δὲ εἷδ ριείδογιίπι ἐπι ΟΤῚ1)} 

7οπίθ. 8ῖς. θπΐμι ῬΥΐτ5. ἈΡΡΘΙΑ τητιν {1} ραΐθο5 

οἰ οα θη, Αγ μεθ, δὲ 1588ς, δὲ 1460}0. 1 Δοτ5 

αὐῖθηλ [οὶ τι5. ΠΟῚ 6ϑ., 6. ἴῃ [Ὀβϑϑᾶιῃ 1Π0148-- 

Πητ|5 1ἴὰ 9 πὶ Π1ο ἀἸοῖτπι, ΠΟΥ Δι Πλ118 Θὰ {1185 

ἴῃ Τορθι]ὰ 1η Ρδοσδίογιιη ὈΓΟνπὶ οἱ ἀθάθοιι5 

βουρία ϑιιηΐ, ΠθῸὺ ἐδ 10518 ἀἸοθηΐθ {πο ρᾶι0 
ἀπΐθ γο ]Ἰηηπ5 : 776 [οπίοπι ἀφι υἱν ἀθγοίί- 

ψιιογιιτιέ,, οἱ ἐοκογιτι οἱδὲ ἰαοιι5 ΘοτιΓίος,, αιεὶ 

σχιοτὶ ΡΟ οΤ 111 1}}515 Θοτιῖ τι 6768 ἐφτα1η. 

6 Νίξ5. ἄπο χαταπέσωμιεν. ΑΙ1 {τὲ5 πέσωμιεν. Νο 1ἃ 

πα] ο ροβὲ Νί55, ἁπερπιοῦ ὃ καὶ πρό, 

ΕἘΠΙΘΒΌΕΝ ἨΠΟΜΠΙᾺΛ 

{πὸ ραγίομι Ῥεαϊπηιὶ «δοϊηιὶ φιατὶϊ, οἱ φοίτα 

[ἀπεγαίογο. 

τι. Ἠδεὶ οἴη 46 Ῥϑαίμηο ἀθοῖπιο “πᾶ } 0 56ΓΠ10-- 
ΠΟ] ἃριια νο8 ΠΑΡΘΙΌΠΊΙ5.. ἤηΘη) ΟΥΔΙΙΟΠΪ5 

ΠΟη Πἰουξ ΠΟ15. Ρ6Ὶ ἴθιηριι8 ἀἰΠΠσονΘ. Νιιηο διι- 

γαΐ, πηθηϊϊοπόπη ΡΘΓ πὶ ΠοπουιΠοαπῦ ἢ ουὶ Πα} 5 
ΠομΆ]Π1 ἃ ατερογῖο Ν  Ύββοπο Οτγαίϊοηθ οομίγα τἰδιιγὰ - 
τἶοβ, ἴομι. 2, ρᾶρ. 228. 

ἴον. 

19: 

Βιὲδο Ριον.".τᾶς 

ι᾿ 
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16} ἀϑιιηιτ5. ΡΡΌΌΙ ἀοθιΐονοβ., ἀθθιξα {πιὸ 51ι- 

Ῥογϑιιηῖ, γΟ 15. ρΘυβοττιγὶ. Οτὐιοα ἀπέ γοϑίαϊ., 

δα τπι {θη Ὀτονο θϑὲ, αἰ νἹἀθίαν : οἱ [Ὁ  ἐα5515 

τατ]οϑ νϑϑίγιπη ἰαταϊ ; 60 τι Π6 ΓΟ] οἴπιπ {{|- 

ἄθηι [πϊϑ586. συ! α4πῸπὯηΔ 6. 6ὺ ῬϑαΪπη0 μι αγ]ηΐ. 

Αἰτδιηθη οτππῈ 1Π|6] ΠσΘΡΘΤητι5. ὈΓου Θπὶ Ππᾶπο (Ἰοι1ο- 

ΠΟΙ δ γ65 νἱΐϑθ Π.ΠΠ} πππ ψΑ]Ο ΓΘ, ΘΠ]ΟΪ τ ΠΠΘῊ [11Π} 

«πιοά 6χ 1᾿π 6451 Π0Π6 δὲ ΘΧ Ρ] ΠΑ ΠΠΟΠΘ ΔΟΘΘΒΘΕΠΠΠῚ 
οϑῖ, ΠΟ ατιχίτηι5 ΠΟ] Πσϑπάτιη). ῬΓΟΡοἴα ΘΗΪΠ1 

115 νυ 5 ρϑυίδοιπιμη νἱνριιη, {πὶ δά ᾿πηπηιῖα]- λεύτου ζωῆς ἐπιθήσεσθαι μέλλοντα, ἐν τοῖς ἀνδρα- 

Ἰ6η} Ὑἱὰ ΠῚ ἈΘΟΘΠΒΕΠ5 διαΐ, Οἰθβουῖθ6π5, ἴηῖον Ὁ γαθήμασιν ἀπηρίθμησε τὸ, ἀργύριον αὐτοῦ ἐπὶ 

ῬΓΘΡοΪανὰ 671|5. ἔδοίπονα {Ππ|4 πυιηθναν, ἀπο τόχῳ μὴ δοῦναι. Πολλαχοῦ τῆς "Γραφῆς διαδέδλη,- 

ῬΘΟΙΠΪΔ ΠῚ 5118 Π| ΠΟῚ ἐἰθε{1 [Ὁποῦ]. Ηος ρϑοσαίιιη ται ἣ ἁμαρτία αὕτη. Ὅ τε γὰρ Ἰεζεχιὴλ ἐν τοῖς 

ἘΕΥσοΣ 1 ΡΙΕΡΙ 15. ΒΟΥ Ρ αι 6. Ἰοοἷ5. νἱτπρογαῖτ, ΝΠ 

12. ἘΖΘΟΒΙΟΙ 1ἃ 1π ΠΙΑΧΊ 5. ΠῚ8}15 ΓΘΟΘΠ 56: 51 [ἘΠῚΙ5 ; 

οἵ φαϊαρίδην αἰ γὰ 5ογΊΘ ἢ δοοϊρἰαίαν. Οὐπ δὲ ἰθχ 

Ῥυμῖ, 8. 1Ππ4 Ππιοι]θηῖο. ΡΡΌ Ποῖ : δοπ ἐπογαῦνὶς [γαϊτὶ 

γῶν ἔτι, οἔ ργοιίπιο ἰτιο. ἘΔ Ὑὐι 115 αἰ: 7)οπι5 5τιρετ' 

δόνοιν.9.6. οί ι., Θὲ τιδι ἃ 5 ΡΟΙ τίδγα ἢ. ἘΠ᾿ 46 εἰνιταῖθ 

4186 ΒΟΠΪ5 1 Π] Δ] νι ΠῚ τα] Εἰ ἀπὸ Αἰ ΠπΘροι, φαϊὰ 

Ῥβ]πητι5 (11) Δοπ ἐδἤοοῖξ 46 μἱαίεῖς 6.15 τισι. χτηριστιχὸν τὴς κατὰ τὸν ἄνθρωπον τελειώσεως τὸ 

δἰ ἀοῖιις. ἘΠ᾿ ἀιιηο ΡγΟρΙιοία 1ἀ ρϑιπὶ ταυητιὰμ αὐτὸ τοῦτο παρείληφεν ὃ προφήτης λέγων, Τὸ ἀρ-- 
ΒυπηδΠδ8. ΡΘΥ ΘΟ Οἢἶ8 ΟΠ ΔΟΙΘΙ ΘΙ ἃ. 515: Π1|Π) ἢ γύριον αὐτοῦ οὐχ ἔδωκεν ἐπὶ τόχῳ. Τῷ ὄντι γὰρ 

τιϑι αν. ἀἸσ6Π5 : ὃ. Τ᾽ δοτιτίατη, 5ιαπε ποτὶ εἶδε 

αὐ τπιδιισαάπι. ΝΠ ΘΙ ρ58 ΡΟΡΙ Δ ΠῚ ΠΑ ΧΙ Π]ὰ Θϑδἱ 

ΠΕ] 85, ΠΠπῃ} «θη (τ ΠΘΟΘϑϑδυ ον θίαν τοῦ βίου, τὸν δὲ μὴ ἀρχεῖσθαι τῷ χεφαλαίῳ, 
1πάϊσοῖ, ππααΐαπιι δ] νΠἴδθ. 51} 051 11} ({{Ἰ| 06, ἀλλ᾽ ἐπινοεῖν ἐχ τῶν συμφορῶν τοῦ πένητος προσ- 

ἢτιο νΘΙῸ 5016 σοῃ ΘΠ 1} ΠΟῚ 6556. 566} 510] 6χ 

ῬδιΡΟΡῚ5. οΔ] Δ Π ἔα 1} 115. ΡΓΟγ Πίτι5 Θχοοσίίαγο,, 

ΟΒΘ54π|6 ΘΟ] ΠσοΡο. ὅδ πη6 ΤΟΙ Πτ5 1056 ΠΟΡΪ5 ρὰ- 
αι). 5. Ἰὰγ ὈΥΘΘΟΘρΡΙΐ, ἀἸσ6Π5 : Εὲ νοϊοηῖὶ πιμίπατὶ ὦ ἕο, 

τ 716 ἀνεγίατίς. Αγᾶῦτιθ ἃιι[6 1}, ΟΠ ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ νἹ- 

ἄοὲ ρύδὸ πϑοθϑϑιίαῖθ σθη θτι5 ΡΡΟνἸτιππ ἃς 5110- 

ῬΙΊοΘῚ , δου! ποη [δοϊθηΐθηη {04 Δ] Θοἴπιη 511 

6 ᾿πιη}}16 ὃ {τ Ποη Ἰοπθη θΠ19 6]115 41 ΡΥ Ιον Ε 
ΠΙΘΡΙπ ἁάνθυθα [ον πα ἘΠῚ π|’, ΠΟΔΊ 

ΤΉ ΒΘΡΘ 1, 1110 ΙοοῸ ΠαΙροὶ παία γα η., ΠΟῚ ΡΓΘοὶ- 

Ῥ15 πιουθῖτιν, 564. ᾿πῇΠΘΧΙὈ}}15 βίαι, δὲ ᾿πηρ]δοα- 

ΒΑΘ] ΟΕΒΆΑΒΕΙΞ ΘΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΗΠΙΕΡ. 

γνώμονες ὀφειλέται τὰ χρέα τῶν ἐλλειφθέντων ὑμῖν 
5 ς ΕΣ ἢ Α ᾿ , ΔΝ, Α Ἀ 

ἀποτιννύντες. ἼἜστι δὲ τὸ λειπόμενον βραχὺ μὲν τὸ 
3 Ὁ σ « ᾿ δόξ λν Ἁ Ἁ ἀχοῦσαι, ὥστε οὑτωσὶ δόξαι, χαὶ ἴσως τοὺς πολλοὺς 
ὑμῶν χαὶ παρέλαθεν, ὡς μηδὲ παραλελεῖφθαί τι 

τοῦ Ψ᾽αλμοὺ νομισθῆναι. Μεγάλην μέντοι πρὸς τὰ 

τοῦ βίου πράγματα δύναμιν ἔχειν τὴν βραχεῖαν ταύ- 

τὴν λέξιν καταμαθόντες, οὐχ ᾧήθημεν δεῖν παρεῖ- 

ναι τὸ ἐκ τῆς ἐξετάσεως χρήσιμον. Ὑπογράφων 
τῷ λόγῳ τὸν τέλειον ὁ προφήτης, τὸν τῆς ἀσα-- 

- Ὁ , 

μεγίστοις τῶν χαχῶν τίθεται τόχον λαῤεῖν χαὶ 
, Ἀ ,, μ᾿ 5ς 7 ἢ Ὶ , τ 

πλεονασμοόν" χαὶ ὃ νόμος διαῤῥήδην ἀπαγορεύει "Οὐχ 

ἐχτοχιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου καὶ τῷ πλησίον σου. Καὶ 
΄' 

πάλιν φησί" ἢ Δόλος ἐπὶ δόλῳ, χαὶ τόχος ἐπὶ τόχῳ. 

Καὶ περὶ πόλεως δὲ τῆς ἐν πλήθει χαχῶν εὐθη-- 

νουμένης ὃ Ψαλμὸς τί φησιν ; Οὐχ ἐξέλιπεν ἐχ τῶν 

πλατειῶν αὐτῆς τόχος χαὶ δόλος. Καὶ νῦν γαρα- 
ἡρε αν δή: 

12. 

ἀπανθρωπίας ὑπερόθολὴν ἔχει, τὸν μὲν τῶν ἀἁ πανθρωπίας ὕπερ χει, τὸν μὲν τῶν ἀναγ- 

χαίων ἐνδεῶς ἔχοντα ζητεῖν δάνεισμα εἰς παραμυ- 

΄Ν ε - ΕἸ , , « Χ ς 
όδους ἑαυτῷ χαὶ εὐπορίας συνάγειν. Ὃ μὲν οὖν 

Κύριος ἐναργῶς ἡυῖν διετάξατο “ λέγων, Καὶ τὸν 
ἵ Ξ ΘΥ "ἶ μ- ἱ 3 

- ν ον , ᾿ « 

θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι, μὴ ἀποστραφῇς" " ὃ 
- Ὁ ’ 

δὲ φιλάργυρος δρῶν ὑπὸ τῆς ἀνάγχης ἄνδρα κατα- 
- ,ὔ ΄ 

χαμπτόμενον πρὸ τῶν γονάτων ἱχετεύοντα, τί οὐ 
τὦὋ ᾿ “- 

ποιοῦντα ταπεινόν; τί οὐ φθεγγόμενον; οὖχ ἐλεεῖ 
, ’, 

παρ᾽ ἅ ἀξίαν πράττοντα - οὐ λογίζεται τὴν φύσιν, 
ΕῚ 5 ΔΜ, . 2. ,ὔ ΕΣ ς3 Κ ᾿᾿ 1. , 

οὐχ ἐνδίδωσι ταῖς ἱκεσίαις, ἀλλ᾽ ἄχαμπτος καὶ ἀμεί- 

λικτος ἕστηχεν , οὗ ταῖς δεήσεσιν εἴχων, οὐ δάχρυ- 
- (ἐ ,ὔ 

σιν ἐπιχλώμενος, ἐπιμένων τῇ ἀρνήσει, ἐξομνύμε- 
, ἈΞ ΜΟΎ ΡΗΡΕ 

νος χαὶ ἐπαρώμενος ἑαυτῷ, ἡ μὴν ἀπορεῖν παντε- 

Ὀ1Π15.: ποη σθα1ξ ἀθρυθοδ ΠΡ ι5., ἸΔΟΓυΥ μη5. ΠῸη λῶς χρημάτων, χαὶ περισχοπεῖν χαὶ αὐτὸς εἴ τινα 

ΒΡ. βϑοιιπά τι Θα τ 5ᾷοτὸ ἴοχία τύχος ἐπὶ τόχω, χαὶ 

δόλος ἐπὶ δόλῳ, Εαοΐαμ 14 Ῥαϊο ἃ ΔΠΊ{πο, 4{| Ἰοσύτη 

ΡῬτορ ποία ον οοι]οβ παρεγεῖ, Πσουα 5101 ταΐαβ, οὐ - 

6 ΠῚ ὙΘΡΡΟΥ ἢ) ΒΆ51}11 Τητπΐατο, πὸ ΠΡ ἴῃ ΒΆ51]Π10, 

ΑΠΠἴον τη Ρτορ ποῖα Ἰοσογοῖαγ, 

ς 51. δατῖο Β451}, εἰ ες, ΕπηΠο σοῦὸ ῬαγΊβΙ θη 515 

ἀΡονῖ5 διετάξατο λέγων, τῷ αἰτοῦντί σε δὸς καὶ τόν εἴα. 

δε6 111, τῷ αἰτοῦντί σε δός, ᾿ναϊς Ἰοσο ᾿πορίθ ἀβϑαςα 

6586 Ῥαῖοξ Ὑ6] οχ ἴρϑα ψϑίου! ἱπεουργθίαϊοπ, ἴπς {πιὰ 

ἤποο 114 νουρὰ Τιαπὸ το αϊΐα πὸ {τπ||556 νυ]  ητ5. 

Ὁ ΓΕΛτο Βα] θπβὶ5 πος ἴοοο ᾿πδουϊξ {πὸ Ἰηΐρα 16- 

505, ». 386 54.» 1π646 ἃ νογθ15 τῷ αἰτοῦντι Δα ἡ βασ:- 

λεία, τῶν οὐρανῶν, {πὸ Πτὶς το] ττ|5 σᾶ πὸ «πάᾶπὶ 1Π1Ὸ «ππὰ- 

ἄνατο νἱἀθηξαν, Πιασαπαπι [ἄπ 6 ΠΟ ἀσποβοῖς (οάήοχ 

416. Υ΄. Ῥταῖ, (ὐἀυηῖονι καὶ 38, ν. ΧΧΥΗ͂Ι, οἵ ποίαπι 

ποβίσδπι ᾿πίτα δα Ρ. 350,7 

ἃ Ἑατο Ῥατυβ. παρ᾽ ἀξίαν χακῶς πράττοντα, 564 νοχ 

χαχῶς ἄδεβῖ εἰ ἴῃ Νῖβϑ, οπηηῖθι5 εὐ τη οὐπϊίοπο Β651]}, 

ΑὙΡΙ γάτα ἀΐθιη δὰἂπι ὑΌΟΌ ΠῚ, χαχῶς, ῬΓΙΠΊ ΠῚ 1 

ΤΠΑΡΘΊ6 Ῥοβι[ατη {ι1556, τα τηοπογοίπτ ἰθοΐον, 1Ππ|||, 

παρ᾿ ἀξίαν, Ἰάοπη ἴο γά]ογα {πο4] χακῶς, ἃς ρΡοβίπηο- 

ἄππι, 4ποα πο ΤᾶΡῸ ΘΟΠΕ1σ 1, ἴῃ [οχίιτη ἱγγορϑίϑβο, 

ΑἸΙψααπίο ροβϑὲ γοχ χρημάτων ἀδοδὲ ἴπ πλι1 115. Μ85, 

ΒΘρογϊξαν ἔαπηο ἴῃ ΠΟΠΏ1]]}15, Μοχ (010. ἀπάρτι 

προσχτησάμενος. ϑαθίπς (01}ν. οοἴανιτιβ ὑποθήχην. 



ἨΟΜΙΠΙΔΟΊ ΙΝ ῬΒΑΙΜΌΜ ΧΙΥ, 

υ ον Υ Ἂ. ὋΝ 

ξὔροι τῶν δανειζόντων, καὶ πιστούμενος τὸ ψεῦδος 
- , Ὁ τ 

διὰ τῶν ὅρχων, χκαχὸν παρεμπόρευμα τῆς ἀπαν- 
Η Χ 3 7 , 3 ΙΑ χ 

θρωπίας τὴν ἐπιορκίαν προσχτώμενος. Ἐπειδὰν δὲ 
- Ὁ ἣν ΄ 

δ᾽ ζητῶν τὸ δάνειον τόχων μνησθῇ, χαὶ ὑποθήχας 
, Χ ᾿ - ὀνομάσῃ, τότε χαταδαλὼν τὴν ὀφρῦν προσεμει- 

." , ᾿ Π ΤΣ ΖΆ, , ᾿ 
δίασε, καί που χαὶ πατρῴας φιλίας ᾿ ἀνεμνήσθη, καὶ 

7 ΞῊ νἱ. -ς τ 54.7 ι ν" 
συνήθη εἰπε χαὶ φίλον: καὶ, ὀψόμεθα, φησὶν, εἴπου 
ἊΝ -- ΟῚ 7 ᾽ ΄ Ἵ λ τί ἐστιν ἡμῖν ἀποχείμενον ἀργύριον. Ἔστι δὲ πα- 

᾿ἀ ᾿ ν᾿ ον. Ψ' -ΑΟῈΣ [ ᾿ς 

ραχαταθήχη φίλου ἀνδρὸς ἐπ᾽ ἐργασία παραθεμένου 
- -- ΝΥ ΩΣ Ωὸ 

ἡμῖν. ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν βαρεῖς ἐπ᾽ αὐτῷ τοὺς τόχους 
. ΡΠ 8Ὰ , 3 , , δ 3: ὥρισεν - ἡμεῖς δὲ πάντως ἐπανήσομεέν τι, χαὶ ἐπ 
5 , -“" ψ. ω 

ἐλάττοσι τοῖς τόχοις δώσομεν. Τοιαῦτα χατασχη- 
, Α , , 

ματιζόμενος, χαὶ τοιούτοις λόγοις ὑποσαίνων χαὶ 
Ν , Νι “Ἱ 

δελεάζων τὸν ἄθλιον, γραμματείοις αὐτὸν προσχα- 
ΝΠ "ἢ ΝΥ τὭ » 

ταδήσας χαὶ πρὸς τῇ χαταπονούση πενία ἔτι χαὶ 
ἣν ,ἷ - 

τὴν ἐλευθερίαν τγῦ ἀνδρὸς προσαφελόμενος ᾧχετο. 
«ς } ΄ ᾿ - 

Ὁ γὰρ τόχοις ἑαυτὸν ὑπεύθυνον χαταστήσας, ὧν 
ὙΜΟΝ οἷν Δ ἘΣΕΙ ἢ ΜΟΙ, 

τὴν ἔχτισιν οὐχ ὑφίσταται,. δουλείαν αὐθαίρετον 
ν ᾿ 

,ὕ δι , 
χατεδέξατο διὰ βίου. Χρήματα, εἰπέ μοι, χαὶ 

“ - Ἁ Ὁ» “ 

πόρους ἐπιζητεὶς παρὰ τοῦ ἀπόρου; Καὶ εἰ πλουσιώ- 
ἐφ  ψ, Ε] Ὲ ὙΗ ΝΡ ὝΞΓΟ ΙΝ }] }} τερόν σε ἀποφαίνειν ἠδύνατο, τί ἐζήτει παρὰ τὰς 
͵ κ 7 3 ᾿ ,ὔ το 

θύρας τὰς σάς; ᾿Κ7πὶ συμμαχίαν ἐλθὼν, πολέμιον εὑ- 
3 5 ͵ Ἐς ΄ - 

ρεν. ᾿Αλεξιψάρμαχα περιζητῶν, δηλητηρίοις ἐνέ-- 
7ὔ - ων 

τυχε. Δέον παραμυθεῖσθαι τοῦ ἀνδρὸς τὴν πτω-- 
, Ἢ " 

χείαν, σὺ δὲ πολυπλασιάζεις τὴν ἔνδειαν, ἐχκαρ-- 
ῸὋὮὋ ΄ ἢ 

ποῦσθαι ζητῶν τὴν ἔρημον. ἢ “Ὥσπερ ἂν εἴ τις 
Ἁ Χ Χ ο 

ἰατρὸς πρὸς κάμνοντας εἰσιὼν, ἀντὶ ἔτοῦ ὑγείαν αὖ- 
-- 5 " ᾿ δ᾽ - 

τοῖς ἐπαναγαγεῖν, ὃ δὲ χαὶ τὸ μικρὸν λείψανον τῆς 
Ν , ἐς Ἁ δυνάμεως προσαφέλοιτο" οὕτω καὶ σὺ τὰς συμφορὰς 
- ΄, ,ὔ ῸὉὉ ΄ 

τῶν ἀθλίων ἀφορμὴν πόρων ποιῇ. Καὶ ὥσπερ οἵ 
“Ὃ Ὃν 

γεωργοὶ ὄμόρους εὔχονται εἰς πολυπλασιασμὸν τῶν 
᾿Ὶ ,ὔ 

σπερμάτων, οὕτως χαὶ σὺ ἐνδείας χαὶ ἀπορίας ἀν- 
, Ὁ ο΄ } } 

θρώπων ἐπιζητεῖς, ἵνα σοι ἐνεργὰ τὰ χρήματα γέ- 
3 “Ὁ ,ὔ ( - 

νηται. ᾿Αγνοεῖς πλείονα προσθήχην ταῖς ἁμαρτίαις 
΄ Ἅ .“- , ᾿ “ - 

ποιούμενος, ἢ τῷ πλούτῳ τὴν αὔξησιν ἀπὸ τῶν 
ΜΗ ὩὉ ΄ Ὶ Ὁ Α 

τόχων ἐπινοῶν ; Καὶ ὃ μὲν “ ζητῶν τὸ δάνεισμα, μέ- 
7 Ἱ } 

σος ἀμηχανίας ἀπειλημμένος, ὅταν μὲν πρὸς τὴν 
᾿ ΕΣ πενίαν ἀπίδη, ἀπογινώσχει τὴν ἔχτισιν, ὅταν δὲ 

.-» , ον τὦ 

πρὸς τὴν παροῦσαν ἀνάγχην ; χατατολμ τοῦ δανεί- 
ΞῸ προ ἢ ΤΈΣΣ ἢ ΝΟΥ ΟῚ σματος. Εἶτα ὃ μὲν ἥττήθη ὑπιει ἧς τῇ χρεία 

φύλζα ἕα... δὺς Η ὉΕΌΝ ΕΣ 
ὃ οξ ἀπέρχεται γραμματειοις αὐτον χαὶ ἐχεγ- 

΄ 3 , 
γύοις ἀσφαλισάμενος. 

Ὁ ΜΆ]ΟΥ Ῥὰγ5 Μ55. ἐμνήσθη. Ηατπ ἰοπρο ἰθριταν τὰ 
(01. «υανίο ἐν αὐτῷ τοὺς τόκους. [πἴτὰ τάοπι οαοχ 

αὐθαίρετον ἐδέξατο. 

» (015. «ιάαγέι5 ὥσπερ γάρ. ΠὈ᾽6 πὴ 56χ Νῖββ, οἵπὶ 

οαπέίοπα ΒΆ5}}, τίς ἰατρῶν, ΒΘΘῚ βθοιπάτι5. οἱ «πιανξας 

οαιπὶ δαἀποηο Ραν 5. τίς ἰατρός. Παπά ργοσὰ] 11, οὕτω 

χαὶ σύ, ἀοδιιπε ἴῃ Ο1|15.: 56εἰ τορουαηΐιγ ἴῃ ἤορ. 

10 ῷ» 

Ρ 
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[ρα ποῖ απ, ΡΘυβθν θυ ηΐο ποραΐ. {πινὰϊ, ἂὸ 5100] 
Ὠ]Ὰ]6 ῬΓΘΟΔΠ5 5) Δ Πα  ΘΑΥΘΓΘ 56 ρΘΟΙΠΪὰ ΟΠΠΏΪΠΟ, 

ΒΘΘΘ 6116 ΟἸΓΟΙΠΒΡΙ ΘΟ. ΠῚΠῚ {6 πὶ 1056 “πο Ήτι6 
[που ἴογθηι ᾿ηνοπϊαξ,, ἃο πάθη [οὶ η5 πη πήδοϊο 

ΡΟΙῚ ΠπνΡπηθηΐα, ΡΘυ] γι σθῖι τ] 1} ΕΘΗ] ἈΠ] 

οἱ δάἀνθπε τη 1Π|λτιπ Π1Γ8 [15 (ππιοοϑίπιημ. δου] ΥἹ. 

564. ὉΠΡῚ {πὶ τπτιἔιιιιηὶ ΠπιφοΥἸΐ , ΤΠ ΘτΉ 11 [ῈΠΟΥ5 , 

δὲ ΠΟΠΊΘΗ ΡΙΘΠΟΥΙ5. ΡΓΟΙΕΪΠ, τπππῸ ἀΘΠη1550 5106 }- 

ΟἸΠῸ σα θνιάθὲ., αἴθ ραΐθυποβ Ἀπ] Ε185 το ΡΙοαΐ 

ΠΙΘΙ ΟΡ 5 80 [ΔΠΉ]Π] ΓΘ ΘΕ ΔΙ ]Οτι ΠῚ ΔΡΡΕΙΪα ; 

οἵ, ὙἹΔΘΡίηιβ,, ᾿μπ1ξ, 5100] «φυτὰ π γθοοη- 

ἀαἴαν ἀΥσ ἢ ἀριἃ ΠΟ5. Ῥδροβίξιιμ πΠῸΩῖΘ νἱν 

ΔΙΉΪΟτ5. ΠΟΪ5. “τι θϑ[π|8 ΘΓΡῸ ΘΟΠΟΡΘΠ 1. για 

116 σγνᾶνθδ τ511Γἃ5 τητιτιϑθ. ᾿ΘΟΙΙΠΪδ5 ΘΧΙΘΙ : 568 

ΠΟῸ5 Ριοίδοϊο ΙΠπ164 ΤΘιη ἔθ ητι5., οἵ τ] ΠΟΥῚ ἀἃ - 

[αυὶ ϑιηγιι5. ἴθ ΠΟΘ. ΤΆ ]]ὰ σΟΠἤΠσΘη5., νου 5 τι6 

Θ]πϑιηοάϊ Β] Π ἔτι5. τηΐἶβθῦῸ ἃ 6 ΠΟΟΙ Πα ΐτι5 5 ΠΡ] 
11Π|Π} ΒΥ ΠΡΤΆΡ 5. ΟὈΒΕΡΙΧῚ,. ἴα πι6.. ᾿Ρυθίθυ τιι"- 

ΘΘηΐθ ΠῚ ̓ΠΟΡΙ ηι, Π|γΘν αΐθι δἰ] πὶ ν]1Ὸ 5.11, 

4010. ἘΓΘΉΪΠῚ οἴη} [6 ΠΟΥ, ΟΠ] 5 νθπμ ὁ ΠΟη οϑὲ . 
ΟΌΠΟΧΙΙΙΠῚ 56. ῬΡΘ ΘΕ, νοι Αγ απ, «ποδά νἱ- 

νοῦ, γϑοθρὶῦ βθυνιπἴθϑπι. ῬΘΟΙΠ]85., ἀ1ς τη], οἵ 

αιιοοϑίπιη. , ΘΧ 1715 ἃ0 ἱπορθὴ 564 81 16 ἴθ 
γϑάάθνο ροιιϊϑϑοι ἀἸΠουθη , {πππἃ δ 5 7 Πτιὰ5 

ατιοοϑιν ϑϑοῖ ᾽ θη: σα 51 ἀΠπππὶ ᾿πνθηΐαγι5 : 564 

Πιοβίθπι Γορου. Ἀθπιθάπιπη. ἄπ τ Πα οΡοῖ,, ἴπ 
γΠΘπτΠ} ἱποῖά1:. ΟΥ̓ οῖπιι ἔπτη [πϑυαΐ, νἹ} 510-- 

Ιενᾶγὸ ἱπορίδηι : δὲ ἔπι 1ΠΠ|π|8 δἀδτιρο5 Θσθϑία θη 

ΠοτηΪ η58. ἀθϑε! αι} [δου ! αἴθ5. {{πξο Ρ6 5 ΘΧΔΙΠΊΓΡΟ. 

ΘΠ] 51 {τ||5. ΤΠ Ποῖ5. φοσΛΟΙΟ5 ΠΥ 156 15, ΟἸΙΠῚ 

οἰ5 ἀθθογοῖ γοϑιι πο γ6 ϑαη]ζαΐθ, 6. σΟΠ ΡΑΡΙΟ οἷ5 

γ6] δχίστιαϑ ψιλὴ ΓΕ 1185 Δα Ιτηθγδὲ : 516 δὲ ἔπι 

ΠῚΪΒΘΓΟΥ ΠΏ ΘΑ] ΔΤ ἴα [65 ({π|ϑ651π|5 ΟΟΟΑΒΙΟΠΘΠῚ [Δ 615. 

Ἐλπ 5ἴσιιξ ΘΟ] πὶ ἃ ΒΘ ΠΏ. Π11}} Π}]1Π}0 1 ΘΔ ἸΟΠΘῺῚ 11- 

Ὀγδ5 ὄθχορίδηϊ, 11ἃ οἱ τὰ δσθϑία!θηι οἷ Ἱπορίδηὶ 

ΠΟΙΙ ΠπιΠ} Ορία5., ΠΠῸῚ τιῦ “ιιϑοϑιπϑε8 51π| ΡΘΟΙΙη1:6. 

Αἢ ἸσΠΟΡᾺ5 [ΔΟΘΥΘ ἴδ ΔΟΟΘΘ5Ι ΟΠ Θ ΠῚ Π]Δ ]ΟΥΘ ΠῚ ΡΘοσᾶ- 

τἰ5., {πᾶτπη ΟΡ δϑὶ ἱποΡ οι θη τὴ 46. [6 ΠΟΙ οχ- 

βρθοΐδίπῃ ὃ ἘΠ σα! 46 πη} Δυσθηΐιηι ἴπ ἴδηιϊι5. {τὶ 

“αθουῖΕ.,, ΘΟΠ51ΠῚ ΠῸΡ5. Περρθὲ τηθάϊι5. ΕἰθηΪπὴ 

οἴιτὴ γΘβρΙοἷΣ δά ραιιρονίαϊθηι,, 46 βοϊπποπο ἐ6- 
ρου : σα ΨΘΙῸ ΡΓΘβθῃίθηι οοηϑιἀθυδὲ θϑοϑία- 

ἴθ, ἴθ ΠΟΥ 6 ῬΘΟΙΙΠΙΔ ΠῚ 51.1Πη1{. ΤΠ ΘΙ π6 Δ] θΡῸ νἱοῖο, 

Ὧ6 προρθϑϑιίδ! οθάθηϊΐθ, αἰτοι ΡῈ, ΘῈ 1115. σδιι-- 

ΠΟΠΙτι5πι6 ΘΟΠΊΠ.Π ΠῚ 118. 

Ῥύμηο, οἱ ἴῃ Ἀθρὶϊ {πᾶρὶϊ τπᾶυρῖπθ, 51. ποὴ οδθπι 

τπᾶπιι, αὖ ἀπίϊψαια απο. διθῖπας Ἀθρ. ἰθγέϊιβ. τοὺς 

ὄυδρους. 
Ὁ Γϑουιρϑίπιιβ τοῦ ρΓῸ τὴν οαπὶ (οα, δα, 110. 1 

ὁ Βορ. τονίλι5 ζητῶν τὸ δάνειον. 

ἁ γὸχ αὐτὸν 5οΥἸ ταν ἴῃ δα ομο ῬάΓ 5, οὐτπὶ ΒρΊ Γι 

ἈΒρεῖο : ἴπ οὐϊίοπο γοιὸ ΒΆ51}}, Ῥονιη 6 0 ἴῃ «πἰπς 

Αναγοιτπι 

Πλϊβθγα αἀ15- 

δ᾽ πη] το. 



νον. 

13. 

Ῥηον.5. 

ΤΑ] τ α 5 

20. 

ἤν 

βογψναπίία, 

Τνον. 

27. 
23. 

-᾿ 1δ4 5: 

2. (οπίνα, δισθπίτηι 41| Δοσορὶῖ, ΡΥ ΠΊΙΙΠῚ 

«αϊ θη 5ρ θη τι5, ἢὰς ΠΙ]αγ 5. εϑὲ, δὲ ἃ]16ΠῸ 
ον ΟΡ] θοΐαιιιβ, πηι! ηθ γἱΐαθ ἱπο]αγθβοῖϊί. 

Τιαυιῖα ΘΗ} ἸηΘηϑ8ἃ δϑί, ψϑϑ[15 Ρ ΡΘΕ] Ο510 7, [αγη}} 
ΒΡ! 61 ἤτον παίει. ᾿πά τι, ἀπ] αίο 65, ΘΟ ρο- 

[ΟΓ65 ; [πο] “ΟΠ ΠΟ ΠῚ ᾿ΠΠ1ΙΠ6}]. 564 ΟΠ 56 Π51ΠῚ 

ἀΠΠατιης. ᾿Θοιιηδο., ἐθΠρ βΈ1ι6 ΡΡΟΡΡΘ ἴθ η5. 86- 
οὐμ ἔθητιϑ Δάν! , ἔπη οἱ ΓΟ αΪΘῚ ΠΟ ἃἰογιιπὲ 
Προΐθ5, ΠΟῊ εἶ65 []]γ]5 Θϑὲ., ΠΟΙ 50] ᾿ποιιηάιι5., 

566 δἴιπὴ νἹΐα [δ οι. Π165 δα ΘΟ ϑε[π{ιπὶ ἔθ ΠῚ ρτι5 
[δϑεϊηδηΐοϑ μα οὶ οὐϊο, ΘΧ ΕΠ θβοῖῈ ΠΊΘΠ565 Δ η-- 

4αδπὶ [Ὁ ΠΟΡ5. ρᾶγοηΐθβ. Οτιοα 51 ἀουμηϊαΐ, νἱάθε 
[δ πθυ[Ο ΘΠ ἴῃ 50 ΠΊΠΪ5., 4ποεἱ ΠΊΔ] 1 ΘΟ ΠΊΠΙΠΠῚ 

658, Θαρ"Π Δ βία ΠΙΘ ΠῚ : 5] γ6]Ὸ υἱσῖϊοῖ, οοσίίαϊ ἃς 

50]]ΠΠΟτπ|5 οϑὲ 46 ἔβὺπουθ. Ζλεηι Κοπογαίοτ, ᾿παϊ:, οἱ 

εἰον τον ἱπέθι 56 σοπυυοημτιῖ, οἱκίἐαἰϊοιιθηι πἰτὶτι5- 

41π| {(αοῖξ 7)οπείτις. 1116 4αϊάοπ ατιὰ5] σα 5 ἴπ 

Ρ Θὰ πη. ἰΡΡΕΠῚ : Πΐς γΘγῸ ἴσας ραγαΐα σαρίαγα 

ΟΟΟΌ 5111) ΘΧΠΟυγοῖ. ΑἀἸ πη δηΐπι οἱ Ἰοιθπαὶ [-- 

ἀπιοϊατη ρϑιροῦίαβ. {Π͵54π|ὸ ᾿πεϑὲ οαϊο]5. ἴπ 

αἸρῚ 5; 110 ΓΘ ΠΟ ]5 ἀοοθϑϑίοπθ σαπάθηίθ,, πόα τηϊ- 

ΒΑΒΙΠΙΠ ΟΕΒΑΚΕΙΞ ΘΟΑΡΡΑΏΟΟΘ. 

109 
ΘΘΥ ΑΓ ᾿ΠΟΓΟΙΘηΪΟ Ἰησοπηθηΐίθ. βίο ἀφιιας εἶθ αὶ 

{μἰ5 υαϑδῖς, ᾿ς Θ5ϊ, ῬΓΟρ 5 οοηϑίάθγα [οι  τὰ-- 

165, δαὶ [605 [Ὁ η165 πθ δοοθήθ, 564 δχ ΡγΟΡΥ 5 
ἸΔΈ ΟΊ τι5. ΕἸ ρ56 νἱΐδο ϑδοϊατϊα σοπιρανα. ἨΔῈ 5 

ναϑὰ δι ἃ, ψϑϑίθι , Π|6 Ππ1ΠῚ., αἰ  ο 581 ΘΘΠΘΙ]5 

566 ]] ΘΟ Π]|6ῖὴ ἢ δα νθ πὰ : ργθῖον ΠΙουἑαΐθπι., 

ΔΙΏΪΕΙ ΟΠΊηΪὰ μᾶΠΠα 6. 564 τὴὸ ριιάθε, ἱπάαΐϊ, 

Ἰ51Π880 Ὑ06] ῬΓΔΘΟΟΠΙ5 5110} 16 606. ΟἿ Ἰρίταν ρᾶθ]ο 
Ροϑβί ἁἴππ|5 δὰ θχροπδῖ, {που τι6 θΟΠουῖιμη [ἀ-- 

οἷδθὲ Διο! Π6 ΠῚ, οἱ ὙΠ} Ργθίῖο ΟΡ Οοι]ο5. ἔπιο5 

νοηάοιῦ Νἕ φσυδήϊανθ δὰ [ὉΓῸ5. 4|16π85. Β]ΔΠ6 
ΘΠΪΠΊ “Ζπ|ϑιιδίτι5 δ5ὶ αἰΐδητι5. ρτιέδιι5. ϑαἴιι5 οϑ., 

ΑΥἴ6 δὲ 1πα πιβίγα ραυ] τη} ποοθϑϑιξαίθηι ἰθνάγα, 

4ιδπι Δ]16 15 [ἀοα] Γἀ ΠΡῈ15. Βα το δ]αΐιπι, ἀοίη- 

Μ35, συτη Ἰοπὶ, Οοα 51 {ϑρίατη συ ο]1ξ βουθογο αὐτὸν 

οὐτῃ 16 πὶ, δαπηπ6 γόσοπ δα ἀἘΡΊΓοτ πὶ τοΐοστο, απο 

Ἰοσῖιπι 516 Ῥοίθυῖ Ἰηουρυείασι : “6 ν ὐϑγοὸ {πιο αὐ τέ 

Ροδίψιαπι εἰενίζονεπε σοϊιειαιίς αἰψιιε σαμϊοτγεῖντι5 

οἰρίπαϊ, 5 οὐϊίσανίι. ὰο 

λίζομαι πβατραΐαν Αοξ, 16, 34: 

λίσατο, Ῥεΐῖες δογιπι οἰγίπαῖί. 

γραμμιατίοις. Ῥαι]ὸ ροβὲ Βερ. 

πολυτελεστέρα, ἐσθὴς φαιδροτέρα. 

ε Ἑδτο Ῥαγῖβ. εἴ Ῥδσ. ἰογίιαβ χηφῆνες ἄπραχτοι 

ὸχ υἱτίπηα ἀδοβῦ ἴπὶ 8115 βορίεπι Νἴοβ, (ΟἹ ΡΟ ΠΗ] 56- 
Ῥεμηβ οἵ οοἴαντιβ χυφῆνες οἴχων μυρίων. [πΐγὰ ΘΠ1ΠῸ 
Ῥατῖβ. δανειστοῦ γάρ. Π)οεβὲ γὰρ ἴπ Μ55. εἴ ἴπ βποπα 

451}. 

4 Διο Ῥατίβ. στενάζοντος ἐπὶ τῇ. Πεῆτ ἐπὶ ἴῃ πο- 
5[Ὁ15. βθρίθμη Νίββ, ρουίπάς αἴψιο ἴπ δ ποπο Β651]. 
Ῥϑυΐο ἀπίο Ἰθρῖειν ἴῃ οΠΠ]οη6 Ῥαγῖβ, χαίροντος ἐπὶ τῇ : 

56 Π8511 σψουρπὶ ἀσφα- 

τοὺς πόδας αὐτῶν ἦσφα- 

ΠΡΊάοπα (00}}». «πιατέτι5 

Βθοι 115. ἀνειμένη χαὶ 

1-:} 

ΑΆΟΘΠΙΕΡ. 

᾿ ρας Ὑὶ ᾿ ὩΣ ἢ Λαδὼν δὲ τὰ χρήματα, τὴν μὲν πρώτην λαμ-- 
" 

πρὸς ἐστι χαὶ περιχαρὴς, ἀλλοτρίῳ ἄνθει γεγα- 

γωμένος, ἐπισημαίνων τῇ μεταδολὴ τοῦ βίου. 'Γρά- 

πεζα γὰρ ἀνειμένη, ἐσθὴς πολυτελεστέρα " οἰκέται 
᾿ " ἘΣ ΗΠ , - , , 

πρὸς τὸ φαιδρότερον ἐξηλλαγμένοι τῷ σχήματι, κό- 
, - « » 

λαχες, συμπόται" “ χηφῆνες οἴχων μυρίοι. Ὥς δὲ 

τὰ μὲν χρήματα ὑποῤῥεῖ, ὃ δὲ χρόνος προϊὼν τοὺς 

τόχους ἑαυτῷ συμπροάγει, οὗ νύχτες ἐχείνῳ ἀνά- 

παυσιν φέρουσιν, οὐχ ἡμέρα φαιδρὰ, οὐχ ἥλιος 
τερπνὸς, ἀλλὰ δυσχεραίνει τὸν βίον, . μισεῖ τὰς 
ἧμέ ἔρας πρὸς τὴν προθεσμίαν: ἐπειγομένας, φοδεῖται 
τοὺς μῆνας ὡς τόκων πατέρας. Κἂν χαθεύδη, ἐνύ-- 

πνιον βλέπει τὸν δανειστὴν, χαχὸν ὄναρ, τῇ χεφα-- 
- ,ὕ “ -ν 2.“ δ 

λὴ παριστάμενον χαν γρηγορη; εννοια αὐτῷ χα' 

Α ’ , οἷ Ἁ 

φροντὶς ὃ τόχος ἐστί. Δανειστοῦ, φησὶ, καὶ χρεω- 

φειλέτου ἀπαντησάντων ἀλλήλοις, ἐπισχοπὴν ἀμ.-- 

φοτ ΕΙϑὴ ποιεῖται ὃ Κύριος. 
’ 

επ ἰτρὲχε 

Ὃ μὲν ὥσπερ χύων 
δ τῇ ἄγρφ' ὃ δὲ ὥσπερ ἕτοιμον θήραμα 

χαταπτήσσει τὴν συντυχίαν. ᾿Αφαιρεῖται γὰρ αὐτοῦ 

παῤῥησίαν τὸ πένεσθαι. ᾿Αμφοτέροις ἢ ψῆφος 

δαχτύλων " τοῦ μὲν χαίροντος ἐπὶ τῇ αὐξήσει 
“ ᾿-Ὡα “Νι Τὴ 4 ΕἾ ' Ν - δ ς 

τόχων, τοῦ δὲ στενάζοντος ἃ ἐπὶ τῇ προσθήκῃ, 

υμφο ρῶν! Πῖνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων "που- 

τὰς ο ἀν ἀφορμῆς, περισκόπει, μὴ ἐπ᾽ ἀλ-- 

πηγὰς βάδιζε, ἀλλ᾽ ἐξ οἰκείων λιθάδων σύν-- 

Ἔχεις χαλ- 
΄ς ν. ’ “ Ὁ ᾿ΑΑ͂ 

ὑπο-υγιον,) σχευὴ παντοῦαπα: 

- Ἷ ᾿-τ 

αγε σεαυτῷ τὰς παραμυθίας τοῦ βίου. 
, ἐ 

χώματα, ἐσθῆτα, 
᾿ - ,ὔ ΓΝ ὦ Α 

Γαῦτα ἀπόδου - πάντα προέσθαι χατάδεξαι, πλὴν' 
ΩΣ τ᾿ ͵7 εὖ ,ὔ 

τῆς δλευ νυ σοι Ἀλλ᾽ αἰδχιγόμαι αὐτὰ δημοσιεύειν, 
“Ρ 

φησίν. Τί οὖν ὅτι μικρὸν ὕστερον ἄλλος αὐτὰ προχο- 
}} }} δ. ὦ 2 “ 

μίσει, χαὶ ἀποχηρύξει τὰ σὰ, χαὶ ἐν ὀφθαλμοῖς 
7ὕ Ἁ ΄ 3 

ἐπευωνίζων αὐτὰ διαθήσεται : Μὴ βάδιζε ἐπ σοις 

δὰ ( ἀλλοτρίας θύρας. Φρέαρ γὰρ τῷ ὄντι στενὸν “ τὸ 
ἀλλότριον. Βέλτιον ταῖς κατὰ μικρὸν ἐπινοίαις τὴν 

, 7 μι ΕῚ , τι ᾽ὔ - 

χρείαν παραμυθήσασθαι . ἢ ἄθροως ἐπαρθέντα τοῖς 

{πὸ νοχ, ἐπὶ, ἄθοβῇ ψιοάαο ᾿π {105 Μ55, δὲ ἴῃ 641- 

τόπο Β.51]., 564 ἴῃ 8115 τητ} 15 Ἰορστταν, ῬΊΩΡΟΚΙ ΟΠ πὰ 
ἐπὶ απ ἴα αἴτοφας ἰοσο το] πα πο π44π| 6586. ἀυθ γα- 

ταττ, πὶ ἐχ αἰσόχιο το] πάαπη, ϑᾶπε πῖ}}} γχοίοσί, 

ἢος 8η 1110 πηοᾶο ες βου]. 

Ρ 81 βάτο Β651}, οἱ Νἴ55. βεχ, ΕΔΖΊο σοσὸ Ρατῖβ. δὲ 

ἄπο Νί55. ὑποζύγια. ΠΡΙἄετα οἀ1ο Ῥαγῖβ, ἀπόδος. ἘΠ41- 

Ἐο σότὸ Β4511, εἴ οοΐο ποβίτὶ Ν55, ἀπόδου. Μοχ Βερ. 

ἰογίλπ5 τί οὖν ὅτι μιχρὸν ὕστερον ἄλλος αὐτὰ διεημοσιεύσει. 

τί οὖν εἴα, δα ΡΠ 6 Ἰοστέατν ἴῃ εἀϊέουο Ῥατὶβ, τοῖς σοῖς. 

Τ)εοϑῦ πἴὸ ἀυίοα]5 τη Νῖβ5, οἱ ἴῃ δἀϊοπε Βα531, Ηος 

1ρ50 ἴῃ ]Ιοθὸ (Ο]  γ εἰ βαρ τπιι5 εἴ οοἴαναϑ διαθήσεται, 
οὖκ αἰσχύνῃ ; ται τε ριιει 8 

ς Ἐ4ΠῚ οἵ πόηπα}}1 Μ55, τὸ ἀλλότριον, ΤΠ ο5ὲ ἀυποι- 

1ι5 ἀραᾷ ΓΙΧΧ εἰ ἴῃ φαδίμου Νῖ55, Μοχ Βδρ. βεοαπάιι5 

χρείαν παραμυθεῖσθαι. 



ἨΟΜΙΠΙΑΊ[Ν 

ἀλλοτρίοις, ὕστερον πάντων ὁμοῦ τῶν προσόντων 
ΕἸ τ ἈρῚ " “ ΝΥ οἱ » ΩΣ , 
ἀπογυμνοῦσθαι. Εἰ μὲν οὖν ἔχεις ὅθεν ἀποδῷς, τί 

οὐχὶ τὴν παροῦσαν ἔνδειαν ἐκ τούτων τῶν ἀφορμῶν 

διαλύεις; Εἰ δὲ ἀπορεῖς πρὸς τὴν ἔχτισιν, χαχὸν 
- , Ἂν ἐγ ως ΠΩ , καν Ἵ 

χαχῷ θεραπεύεις. Μὴ δέξῃ πολιορχοῦντά σε δανει-- 

στήν. Νὴ ἀνάσχη ὥσπερ ἅ ἄλλο τι θήραμα ἀναζη-- 
“- ἐν νν ὁ ἈΝ Ρ ΦΣ ρέει. τ ν ΞΠ 

τεῖσθαι χαὶ ἐξιχνεύεσθαι. Ἐψεύδους ἀρχὴ τὸ δανεί-- 

ζεσθαι " ἀχαριστίας ἀφορμὴ, ἀγνωμοσύνης, ἐπιορ-- 

χίας. Ἄλλα ῥήματα τοῦ “ δανειζομένου, καὶ ἄλλα 
τάδε ας : ΤΥ ἜΡΕ ΤΕ τς , γα, τοὺ ἀπαιτουμένου. [εἴθε σοι μὴ ἀπήντησα τότε, ἤδη 

ἂν εὗρον τὰς ἀφορμὰς πρὸς τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς 

ἀνάγχης. Οὐχὶ δὲ ἄχοντός μου ἐνέδαλες τῇ χειρὶ 
7ὔ “ε . ,ὔ ΝΗ Νὴ Μ 7ὔ Ἁ 

τὰ χρήματα; Ὑπόχαλχον δέ σου τὸ χρυσίον, χαὶ 

παραχεχομμένον τὸ νόμισμα. ᾿εἴτε οὖν φίλος ὃ δα- 
ἢ ᾿ πος, ον ῃ γος ἈΦ Δ 

νείζων, μιὴ ζημιωθῆς αὐτοῦ τὴν φιλίαν " εἴτε ἐχθρὸς, 

ἡ γένη τῷ ὃ ἴ ὑποχεί Μιχρὸν ἐγχαλλ μὴ γένη τῷ δυσμενεῖ ὑποχείριος. Μὲιχρὸν ἐγχαλλω-- 

πισάμιενος τοῖς ἀλλοτρίοις, ὕστερον χαὶ τῶν πα- 

τρῴων ἐχστήση. Πένης εἰ νῦν, ἀλλ᾽ ἐλεύθερος. Δα- 
, ᾿ “ 7 ᾿ λ Α ΕῚ “ 

γεισάμενος δὲ, οὔτε πλουτήσεις, καὶ τὴν ἐλευθερίαν 

ἀφαιρεθήση. Δοῦλος τοῦ δεδανεικότος ὃ δανεισάμε-- 

νος, χαὶ δοῦλος μισθοφόρος ἀπαραίτητον φέρων 
ι ͵ « , , « τω 

τὴν λειτουργίαν. Οἱ χύνες λαμόάνοντες ἡ μεροῦνται" 

ὃ δὲ δανειστὴς λαμόάνων προσερεθίζεται. Οὐ γὰρ 

παύεται ὑλαχτῶν, ἀλλὰ τὸ πλέον ἐπιζητεῖ. ᾿Εὰν 

ὀυνύης, οὐ ἶ πιστεύει " ἐρευνᾷ τὰ ἔνδον, τὰ συναλ-- 
λάγματά σου πολυπραγμονεῖ. ᾿Ιϊὰν προΐης τοῦ δω-- 

ματίου, ἕλχει πρὸς ἑαυτὸν χαὶ χατασύρει" ἐὰν ἔν-- 

δον σεαυτὸν χαταχρύψης, ἐφέστηχε τῇ οἰχία, χαὶ 
θυροχρουστεῖ, ᾿Επὶ γαμετῆς καταισχύνει, ἐπὶ φί- 
λων χαθυύρίζει, ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἄγχει" χαχὸν συν-- 
ἄντημα ἑορτῆς" ὅ ἀδίωτόν σοι χατασχευάζει τὸν 

βίον. ᾿Αλλὰ μεγάλη, φησὶν, ἣ ἀνάγχη, χαὶ οὐδεὶς 

πόρος χρημάτων ἕτερος. Τί οὖν τὸ ὄφελος ἐχ τοῦ 

τὴν σήμερον ὑπερθέσθαι ; Πάλιν γὰρ ἥξει σοι ἣ πε- 

νία ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεὺς, χαὶ ἣ “ αὐτὴ ἀνάγκη 

μετὰ προσθήκης παρέσται. Τὸ γὰρ δάνος οὐχ ἀπαλ-- 
᾿ - “5 ΑΥ Ε Ἂ “ εὐ 'ς. λαγὴν παντελῆ, ἀλλὰ μικρὰν ἀναδολὴν τῆς ἀμη- 

7. “Ὁ 

γανίας παρέχεται. Σήμερον πάθωμεν τὰ ἐχ τῆς ἐν- 
δείας δυσχερῆ, καὶ μὴ " ἀποτιθώμεθα εἰς τὴν αὔ-- 

ἃ Ἑηϊο Ῥατιβ. ὥσπερ ἀλλότριον θήραμα. Αἱ Θἀ πο 

ΒΑ511, οἴαπι ΟΠΊΠΊ 118 ΠΟΒ 5 Νῖ55, ὥσπερ ἄλλο τι θήραμα. 
ΟΟἹΡ. φατέ δανείσασθαι, 

6 Ἑδτίῖο Βα451}, εἴ {παΐπον Μ55, τοῦ δανείζοντος. ἘΠ1- 

το Ῥαγῖβ. εἴ φααΐπον ᾿Π4οπὶ Ν55. δανειζομένου, Ηαυάᾶ 
Ῥυοοι! Βορ. βθοιπτι5 φίλος ἡ ὃ. : 

ΓΝΟΠμ1}1 Ν55. ἐὰν ὀμνύῃς ἀπίστει. Ηος 080 ἴπ Ιοοο 

118, ἅμιοι ὀμνὺς ἀπαιτεῖ, Ἰοστπίαν ἴῃ (1}». ψαατίο εἰ ἴπ 

Βορτβ ρυΐπιο οἷ βοχίο, 586 φαΐη Δα] ουῖπα βἰπέ, ποθὴ 

γνα]46 δαπηοάτπιπ απ 1απητι5, ἔππὶ «οα ἴῃ Κορ, βοχίο 

αἀάτϊία διηΐῦ βοοαπήα πηᾶπιι, ἔπτη «πο «αὶ θυιβαην 

Ῥαποί5 ποίαΐα βιπί ἴῃ Ῥσρ, ῬΥΠΙΟ : {π|6 ἄτιο ποῃ 

ΡΘΑΙΜΌΜ ΧΙΥ. 

ν 

00 

ΠΘΡ5. ΟΠ Πι15 51 Π}1}} 015 ρυἰν αν. 51. ᾿σίταιν πὰ- 

Β65 τιη6 8οἶναβ, οἵ" ΡΥ ϑθηΐθη ορθϑίαϊθιη Πϊ56 6 

ΔΠΧ1}15 ΠΟ 60 6}}159 51 80] 9 η60 ΠΟῊ 65, μιᾶ-- 
᾿υππη π]α 0 οτιγᾶ5. ἘΦ ΠΟΥ ΑΙΟΡΘ ΠῚ {π| [6 ΟΡΒΘΒΒΈΓΙΙ5 

511), Π6 Δ πητ6. Τὸ ψϑὶτξ Δ]1ὰ πὶ ΔΙ᾿] π8Π} Ρ  δοΔΠ} 

ΘΧΟΙΠΡΙ ἃς νΘΒΠΘΑΥῚ 116 51Π85. [ἴϑιιρα ΠΙΘη 801] 

ῬΥΙΠΟΙΡιΠι οϑὲ ; οσοᾶϑῖο ᾿ΠσΡα ] ΔΗ], ΡΟ ΡΠ 126-- 

416 δ ρϑυ]αν. ΑΠ]ὰ διπὲ νουθὰ ἀὐσθπίπμπῃ [6- 
ΠΟΙ 51Πη 6} 15 : 4118, ΟἸ1} ἔθ πιιθ ἃ 050 δχίρίταν. 

{{π|πᾶπΔ ἔπππὸ {ΠῚ ΠΟΤ ΟΘΟΙΙΡΡΊ556ΠῚ 5, ΕΠ 116 78 Π| 

5 51 418 απο δὰ ἀιηονθπ ἂμ) προδβϑιαἴθπὶ 

᾿ΠΥΘΏΙ5561η. ΝΌΠΠΘ ΠῚ ἰην10 ΡΘΟιηϊδιὴ ἴῃ 

ΠΊΔ Π1|5 6151} ΡΟΥΓῸ ΔΕ ΕΠῚ ἔππ1Π} ΘΓ 586 γὰ-- 

[πΠ| 2. οἱ ΠΠΠ15Π18 Δα ΠΟ. Ὶ Πτιμ. 51ν 6 Ἰστεπν ἴδ π6- 

ΡΆΪΟΡ 51} ΔΙΏΪΟΙΙ5.) Π6. 6]15 Δ} [8 ΔΠΊΙΟΙ ΤῊ : 

51γ06 1ΠΙΠ]Οῖ5.9 Π6 ἢδ5 Δα γυϑα 0 ἃς. ΠηΔίθνοο 

ΒΕ 4Πτπ|5. ῬΑΓΕΠΏΡ ΘΙ [π΄ Ἀ]Π16Π15. Θ] ον Ἰαΐτιβ., ροϑίθα 

ῬΑΓΡΠΟΠ]Ο ΘΠ 1 Θυθυίο 5. ῬΑθοι 65 πιιη6, 566 

᾿ΠΡῸΡ. ΑΥρΘΠ ΠῚ 51 [ὉΠΟΓΙῸ 511Π|56}18. ΠΟ αἰίο- 

5665, 5664] ΠΡου αἴθ ΘΡΟ ΠΡ ΓΘ. Οὐ] ρθοιμ 8 1 511Π}- 

511 [6 ΠΟ ΓΘ, [που αἴου 5 ΘΟ τι δϑὲ, 1Π10 56 ν τι5 5{1- 

ΡΟΠαϊαΥ5. 4] ἸΠΘυ]4}0}}186 5ΘΥΥἹΓΠΠ} 511010. 
ΟλπΠ65. ΔΟΟΙρΙ ΘΠ 0. τη Πϑιιθβοιηΐ ; [Θ ΠοΡ αἴ} νΕΙῸ 

ΓΘΟΙΡΙΘΠ 0 1ΡΡ αῖτι". ΝῸΠ ΘΠ] ΠῚ Δ]]α ΓᾺΡ 6 ἀἰ651η1Ὲ, 

566 μ᾽ τπγα ΘΧροϑβοῖί. 51 7 ΓΑ ΎΘΥΪ5 5 ΠΟῚ ΟΡΘΕΙ : {π|88 

1π| ΘΠ τι5 Πα }065., ρϑυβουαίαϊαν πὰ ΕΠ σΘΏΓΟΡ 

ἱπάαρσαί σοπηηθΡοῖα. ΕῸ σαΡΊου]ο 51 ΡΥΟΡ ΓΘ 6γ15, 

{ΓαΠ}11 ἴ6 δά 56, οἱ δά άιιοι; 51 1πἴπ|5 ἴ6 ἀρβοοπήοθ- 

ΕἾβ, ἀπίθ ἀοπλτη) 5ἴαϊ, δἰ [ὈΓ 65 ρΪδαῖ. Ῥγεϑθηΐθ 
ὌΧΟΡΘ ἰοῦ ἴ6 Ριιάογ6 5, ΘΟΡᾺΠῚ ΔΠ]Ο15. ᾿ΠΠΡΟΠΙΐ 

ΠΟΙ ΘΙ] ΠῚ : [π΄ [ὉΓῸ ἔδιιοθβ σΟηϑ Πρ : τηᾶ-- 

115. ἴθϑιι ἐἴθὶ Θσουγβιι5 : νΊατὴ {101 γα {1ὲ 1η1π|-- 

σππάδηῃ οἱ ᾿π το] ΘΠ] θη. Αἰ τηᾶσπᾶ, ᾿Ππΐ, 6ϑὲ 

Προρϑϑιίαβ, ΠΟῸ ἃΓΠ1ἃ ϑϑὲ ραγαπδο ᾿ΘΟιΠἶδθ ΓΔΠ1Ο. 
Οἷδο, 4τι550.,. {1185 ὁχ Ποάϊου πα (Πα 06 9 

Ἀτιγϑιι5 ΘΏΪΠπῚ γε ποῖ δ [6 ραιρουίαϑ ᾿ἈΙ 18 1 

ΒΟΠτι5 ΘΠ Γ50, Θὲ ϑδάθπι Ππϑοθϑϑιίαθ ΟἹ διιοίτια-- 

ΓΟ δάοθγιξ. ΕΘ ΠτΙ5. ΘΠ]ΠῚ ΠῸΠ ΟΠΊΠΙΠΟ ᾿ρογαΐ, 5ϑά 

ΘΟΏ511 δὲ ΠΊΘΠΙ5 ἸΠΟΡΙΔΠῚ ἰδ} Π5Ρ 6. ἰαγάαϊ. Ῥὰ-- 

ΓΑΤῸ Δ]Ιοπαχῃ Ζαϊ ἄδπι οἵ Ρουθ συϊπισ ᾿πα]οαπὲ, Α11- 

«πδπΐο ρΡοβὲ βαϊο Ῥατνῖβ, οαπὶ ἈΠ ΠΙΡι5. Μ95, ἐφέ- 

στικε τῇ αὐλαία. 564 ((ο15]. οἴιπὰ 4115 5ὸχ Νῖββ, οἵ οἴιπῃ 

ἐἀϊοπο Βα511, ἐφέστηχε τῇ-οἰκία. 

8 Βερ. βεοιιπι8 ἀδίωτόν σου. 

ὁ Γϑουιρϑίπητβ αὐτὴ ῥτὸ αὕτη οἵπὶ (ο΄, 4706. 1 

"5 δὶς φαΐηψαις ΝΊ55. οαστῃ ΘΠ οπ 6 Β45311, ἘΔ το Ῥαὰ- 

εἶβ. οατη ππὸ ἁπΐ Ἰΐοστο Μί5, ἀποθώμεθα, Μοχ (]Ρ. 

οσίατιιβ εἰς τὸ ἐφεξῆς. Ῥαι]ο ροβὲ Ῥδσ. ἰογίι5 προσε- 

πιχτείναντος. ΒΟΡῚΙ ον ἴπι5 οἱ βοχίαβ. ἐγχαλέσει σοι, 51- 
πᾶς Ἀδρ. βεσιητι5 σοῦ τὴν ἀθουλίαν. 

ΟἸ σαι "ο- 

ΤΪΠῖ5 ἃσοτ- 

γὰ σοπαϊιῖο. 

Ριον. 2ήη. 
3η. 



1δ0 5. ΒΑΘΒΙΠΙΙ ΟΕΒΛΒΕΞ ΘΑΡΡΑΏΟΟ. ἈΑΚΟΗΙΕΡ. 

(ἰαηλιι" πο 16 ἀιιν θην ραι ρου Δ Ε15, δὲ Π6 Θὰ πὶ 1 ᾿ς πεν Μὴ δανεισάμενος μὲν δμοίως ἔση πένης χαὶ 

Ῥοϑβίθυιιηι αἰ] 61 ῬΡΟΙΑΠΙΠηι5. ΕἘτθηΐπὶ 51 ἃύσθη- κ σήμερον καὶ πρὸς τὸ ἐφεξῆς᾽ δανεισάμενος; δὲ χαλε- 

[1 [ΠΟΘ ΠΟΙ 511Π|15., Ποάϊθ δὲ ροβίθα 51Π}}}} 

040. ΟΥἾ5 ρδιροΥ : 8ϊ ΨΕΙῸ 511Π}15.5 [ἘΠΟΙΘ μθδιι- 
Ρογίδίθηι ἁιισθηΐθ, ΔΟΘΡθπ5 ν χά θ ΓΘ. Νιιηο {8]- 

ἄθιὴ παι}Π|5 ΠῚ ν ΡΠ ῬΡΌΡΓΟ Ραπρου θη ; 51- 

4αϊάθπν. Δ] τ οοὲ μαι ν ΟἹ ΠΑΡ ΠΤ : 51 γ6]Ὸ 
[ὉΠΟΡῚ {ΠΟ .15 ΟΌΠΟΧΊΙ5.,. ΠΟΙΙΟ ΘΡῚς {{|ὶ ἴ6 518]- 

{ΠΠ|28 ΠΟ φοπαάφθιηποί. 

5. Τίααιιθ π6 ποϑβίγα δ] {14 πη }15 ΡΥ ϑοίου νὸ- 

᾿υιπία θη ΘΟΠΓΠΠσΘΏΓΠ]}}115. δια ΠῚ. ΠΔ] πη} γο]τιΠ-- 

ΤΡ Π1Π} ΔΟΟΘΥΒΔ ΠΊ115. 5011 Θϑὲ ΔΉ] 56 ὈΓῸ ΟΡ ΠῚ 

ῬΑΙΟΠΘ. ΠῸΠ ΘΟΠΊΡΟΠΟΘΙΘ, 566] ᾿ποθρΐδο 5061 56 

ΘΟΙ 6.6, ἃ ΤΠ] Δ Π]}Ὀϑίιιη οἱ θυ θη5 θυ 6η-- 

τη Δ ΘΧΡΘΙΙῚ. 7141 ρΟΡΡΘΠ 6. τ1Π6{6 515 50} 11{Π||115. 

ΝΝιιη ΟΧ 115. ῬΘΟοιμΠ115 {185 ΔΟΟΙρΙ5 ἢ 564 πὸ οἱ δά 

πϑοθϑϑιίαίθπι οοἢΠ ΡΟ πάλη δὲ δ 5010 Π 6} ΠΟ 

56{Ποῖητ. Οτο 51 τι} 85. ΘΙ]ΔΠ} ΓΘρΡι αν  . 15. 

ἀπ 6 πιϑάτιθ 60. τλα] ΠΡ] 1οα  υιητιι ΡΘοιμΠ]ᾶ»., τοῦ 

ΘΧ ὑπΠὰ ρμᾶγθ ΠΘΟΌββια τ ἔπ τη θα ἔτ", οχ ἃΪ- 

[6 Ρ'ἃ γ67Ὸ βοῦίθιη δυρίθαηϊ, μ᾽: ἴθ 6. [Ὁ γη-- 

ΒΘΟΙΙΒ τ|511ΓᾺ5 σἸσπδηΐ ἢ ΑἹ ΠΟ] τὰ ΠῚ ΘΧ 115, {1188 

ΔΘΟΙΡ15, πητιτπαπιη τ 465. π΄ ἁἰπππά 6 9 Π|ὰ5 ἰρὶ- 

ἴπ|Ὲ7' ΘΧΘΡΘΟΙΘΠη15 5065.» Π66, [ΙΓ 181} 5065, δά 

ποτὰ. ΡΙΌΡΘΡΘμητι5. Οπθιηδ  πιοάτιηι οπΐνγη {ΠΠ] 

ὉΠᾶ ΟἸΙΠῚ Θ80ἃ ΠΔΠΔΠῈ γΟΡΔΗΐ : 510 ΠῸ5 μ6" ρθ- 
ΟἸΠΠ]Δ ΠῚ [ΘΠΟΥΘ ὑγα Π5[Π πηι}. ῬΑ ροΡ 5. Ἰσ ΠΟ ηΪ-- 

Ὠΐδη Πα] τὰ αἰονε. Οὐ] ορσὸ ΠΟ Ϊ5 ̓ρ5ῖ5. ορ- 

ΡΙΟΡΡΙα ΟΧ 866 Δ[|16Π0 βάν ιητι5 ἢ γα] πογὰ ψπ]-- 

ΠΘΡῈ στρα ΐ ΠΘΠ]Ο, ΠΟΩΤ6 ΠΙΆ] 11} ΠΊ8]0 ϑαπαΐ : ΠΟῸ 
[ἜπουῈ. ϑι}]ναίι" ραιρονίαβ. ΠΙν 65 659 Αὐρθη- 

{πη} ΠΘ. 516 ἔδθπονθ. ῬδιροΡ 659 Νδ ϑδιιπιὸ [6-- 

ΠΟΘ ἃὐσθηἕιη]. ΕἸ ΘΠ ΠῚ 51 ἰθοιρ]65. 65, ΠῚ 81] ἘΠῚ 

[ΠΟΙ Ορτι5 Θϑί 1: 81 γ6Ὸ ὨΪΠ1] [μ4]065, πὸη ρθη- 

(65. τιϑιιγᾶ5. ΝΟΙΪῚ {πιὰ πὶ 10.515. ν 18} 56185. ΡΟ ηἷ- 
ΘΠ 185 ΟὈ]]ΟΘνΘ., ΠΟ ιΠ40 (165 {11 [Ὲπιι5 ργο- 
ΟΟϑϑουηΐ, Ὀθαΐοβθ. ΘΧ]βι1Π165. ΠΟ τιηὸ ἀνθ ιι5 

Ῥᾶιρονοθ. ὩῸ5. Ρ ϑϑί 115.) ΟΕ ΑΡΠῚ Ὑ δου] αἴο. 

ΤΠΠ|ο05 {πη ὙἹρΊ] ἢ 6 5.5 ἔπη} ΟἸΡῚ5 56 ΠΡΟ ἀἰσίθηἴο5 

ἃ 501Π|01105 ἀδυ] ἀθηλιι5. ΠΟ5, 411 «ΟΥ̓ ΠΠ Πη115, 4{]-- 

ἃ 510 Π]Δ]0Γ ῥρᾶγ5 Νῖβϑ, οἵπὴ δ Ποπς Βα51], ἘΔΊ ο 
γονο Ραυῖβ. οὐ 4 ϑάατη 55, ἐπισπώμεθα, ΠΟΙ ΔΕ πὰ 

εὔϊο Ῥατγῖβ. νηπίας ἐστί, Νοχ ἐστὶ ἀδεβί ἴπ μη πῖθιι5 
Ν55. οἵ ἴῃ δάϊμοπο Β851}, ΠΡΙ4οπὰ ἑαυτὸν περιστέλλειν, 

ὦ ψουθῦπη,, Ρ7Ὸ Ορτιπι γαϊΐοηα ποη 56 ϑεῦσ θῇ 

ποπ 56 οοαγοίανε. Ἐσο εβῖ, ἐπιρεπδας ξαοιιιαινιι5 γον 

πιδεὶ»ῖ. 

Ρ ΤΗΓογΡιμ οἴ {π| ΠΟ ΙοΘῸ τ151 51ΠΏ1|5, 1π ΠΟ5 15 
δῖ55. υϑρουῖταν : 4πῶ πο ΟΡ βογγαία ᾿πίθυρυο5. ψοΐιι 

ἃ 56 Πϑι1 ἀπο ΟΥἹἽ5 οπσο ἈΡουγαυ, Ῥαι]ο ροσὶ Ἀςρ. 56- 
εαπάιι5 ἐπὶ τοσοῦτον. 

Ρ 

πώτερον ἐχτρυχωθήση, τοῦ τόχου τὴν πενίαν προσ- 

επιτείναντος. Καὶ νῦν μὲν οὐδεὶς ἐγκαλεῖ σοι πτω- 

χεύοντι ἀχούσιον γὰρ τὸ χαχόν - ἐὰν δὲ τόχοις ὑπεύ- 

θυνος ἧς, οὐχ ἔστιν ὅστις οὗ μέμιψεταί σου τὴ ἀδουλίᾳ. 

ψῳ, " - , -» 
Μὴ οὖν πρὸς τοῖς ἀχουσίοις χαχοῖς ἔτι καὶ αὐθαί-- 

- ΓΑ 

ρετον χαχὸν ἐκ τῆς ἡμετέρας ἀνοίας " ἐπισπασώ-- 
- “- , 

μεθα. Νηπίας φρενὸς μὴ ἐκ τῶν παρόντων ἑαυτὸν 
περιστέλλειν, ἀλλ᾽ ἀδήλοις ἐλπίσιν ἐπιτρέψαντα φα- 

νερᾶς βλάδης χαὶ ἀναντιῤῥήτου χατατολμᾶν. Ἤδη 
ἢ 2 - 

βούλευσαι πόθεν " ἀποτίσεις. Ἀφ’ ὧν λαμόάνεις: 
9...ν9 2 5. εὖ ᾿ " ΕῚ ᾿ , Ν ν 

Ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαρχεῖ χαὶ πρὸς τὴν χρείαν καὶ πρὸς τὴν 
“ 31.) ἈΛΙΝ ᾿ δὴ ᾿ , , 

ἔχτισιν. ᾿Ιδὰν δὲ δὴ καὶ τοὺς τόχους λογίση, πόθεν 
}} τ 

τὰ χρήματα εἰς τοσοῦτον πολυπλασιασθήσεται, ὥστε 
ΡΥ ΕΞ ἜΠ η ν ἣν." εἴ 3» δὲ 3 ) ἰδία μέν σου θεραπεύειν τὴν χρείαν, ἰδία δὲ ἐκπλη- 

Ὡ» ᾿ Α ΄ -᾿ ροῦν τὸ χεφάλαιον, ἔξωθεν δὲ χαὶ τόχους ἀπογεννᾶν : 
« πὰ , , 

᾿Αλλ᾽ οὐχ ἐξ ὧν λαμύάνεις ἀποδώσεις τὸ δάνειον. 
ΑΖ, ὙΠ , κ ΝΡ. 7, δ τἶ ΄᾿Ν 

“Ἑτέρωθεν δέ; ᾿Ικείνας οὖν ἀναμένωμεν τὰς ἐλπίδας, 
ἔλθῃ Ἑ [ { . Ὰ θύς αλλ ΘᾺ δέλ Ῥ 

χαὶ μὴ ἔλθωμεν, ὥσπερ οἵ ἰχθύες, ἐπὶ τὸ δέλεαρ. 

“Ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνοι μετὰ τῆς τροφῆς τὸ ἄγκιστρον 
ς - } 

καταπίνουσιν, οὕτως χαὶ “ ἡμεῖς διὰ τὰ χρήματα 
- “ 

τοῖς τόχοις περιπειρόμεθα. Οὐδεμίαν αἰσχύνην τὸ 
΄ ΄ - ΚΟΥ ἘΠ “-“. " ἄς ἄξησας 

πένεσθαι προξενεῖ. Τί οὖν τὰ ἐχ τοῦ ὀφείλειν ὀνείδη 
« - ἃ ’ Ὁ Ν ᾿Α Ἕ 

ἑαυτοῖς προστιθεμεθα: Οὐδεὶς τραύματα τραύματι 
- .-“- Α ΄ 

θεραπεύει, οὐδὲ καχῷ τὸ χαχὸν ἰᾶται, οὐδὲ πενίαν 
-ῸὋὉ 5 » " 

τόχοις ἐπανορθοῦται: Πλούβιος εἰ: Νὴ δανείζου. 
5 

Πένης εἰ ; Μὴ δανείζου. Εἰ μὲν γὰρ εὐπορεῖον οὐ 
} “ 

ρήζε'ς δανείσματος “ εἰ δὲ οὐδὲν ἔχεις; οὐχ ἀποτί- 
Ὁ ᾿ 

σεις τὸ δάνειον. ΜΙ] ἢ δῷς σεαυτοῦ τὸν βίον εἰς ὗστε- 
εἶ ᾿" - , 

ροδουλίαν, μήποτε μαχαρίσῃς τὰς πρὸ τῶν τόχων 
ει" ,ὔ - , 

ἡμέρας. ὁ νὶ τούτῳ διαφέρωμεν τῶν πλουτούντων 
- Ἁ --᾿ 

οἵ πένητες, τῇ ἀυεριμνία. Καὶ χαταγελῶμεν αὖ- 
- ν᾿ Ω αὐ “- 

τῶν ἀγουπνούντων, αὐτοὶ χαθεύδοντες : χαὶ τῶν ( 
ὦ Ἁ 

συνεστώτων. ἀεὶ χαὶ φροντιζόντων, αὐτοὶ ἀφρον-- 
- ᾿ 5» ΄ « ΄ 2 , 3 

τιστοῦντες χαὶ ἀνειμένοι. Ὃ μέντοι ὀφείλων, χαὶ 
Ἅ ͵7ὔ 7.9. , ΕΟ 

πένης ἐστὶ χαὶ πολυμέριμνος" ἄνπνος νύχτωρ, ἀῦ-- 

ς 516 πηΔ]0 ρᾶγ5 Νῖσβ, Πθοϑί χαὶ ἴῃ 115, 

ἃ Ἐ4ΖπΠῚ οππὶ Ἀδρ. βοοιπῆο περιτιθέμεθα, Ἀδρ, ΡΥ. 

ΤΉ1Ι5 προτιθεμεθα, ΑἹ φαίησαο δΝῖβ5, πὰ τπ τοχίι, ΠΡΙ θὰ 
Μ55. οπιποϑ τραύματα. ἘΝ1Π τραῦμια. 

ΓΜ αχαη. Αἀάεπά. δ ἘΣΣῚ ἴομα! Πα} 115, εξ ποῖ, 
αα ϑγπι. Τόροῖ ἢ, ἱπῆνα (.3,Ρ.495,μνὴ δάνειζε σομ] ΘοἰΕ, 

Βε4 μὴ δανείζου παροῖ οἴϊατῃ Οοα, 416, Οἴν», Γιοχ σμθε. 

ἴῃ ΒΕΚΚον. ἀποοά, ».339,2,6εῖ Ετγπι. Μάρη. Ρ.248,28, 

«π Ἰαπάαι Γ,. ΠΙμα οΥἵ, τὰ σίορα. ΤΠο5, ΠΙάοῦ,5, νυ. 

ς Ἄδα. τογετι5. ἐπὶ ργὸ ἑνί, Μοχ (0]}», «παγέιι5 οἐ 

Ἀορ.. 5οχίιι5 ἀνιέμιενοι, 

πκναπδι, ὐλααβον κοοτ,, 



ΠΟΜΙΠΙΓΔΊ ΙΝ 

3 ,ὔ ,ὔ ὦ 
πνὸς μεθ᾿ ἡμέραν, σύννους πάντα τὸν χρόνον " νῦν 

᾿ δ᾿ ἕο ΟΝ -Σ , - ᾿ } μὲν τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν ἀποτιμιύμενος, νῦν δὲ τὰς 
ΟΝ δὰ » δ ΕῚ οἵ -» Ἂ ,ὔ 

οἰκίας τὰς πολυτελεῖς, τοὺς ἀγροὺς τῶν πλουσίων ; 
}} - - 5» , - 

τὰς ἐσθῆτας τῶν ἐντυγχανόντων, τὰ σχεύη τῶν 
᾿ ξ , Εἰ - ΕΝ τ μόνον ΕἸ »7 ἑστιώντων. Εἰ ταῦτα ἐμὰ ἦν, φησὶν, ἀπεδιδόμην 

, ,ὔ Ἅ ᾿ οω ,ὔ 

τόσου χαὶ τόσου, χαὶ ἀπηλλασσόμην τοῦ τόχου. 
ἼΞω - -Ὁ “ 

Ταῦτα αὐτοῦ χαὶ νύχτωρ ἐγχαθέζεται τῇ χαρδίᾳ, 
Α ΡΤ ἣ, }} 5» 7 " 3 ᾿ χ 

χαὶ μεθ᾽ ἡμέραν τὰς ἐννοίας κατείληφεν. ᾿Ιδὰν τὴν 
θρύ ἘΣ ἀὐος γῆξ Σ- σιν Δ λί τ 
ύραν πατάξης, ὃ χρεώστης ὑπὸ τὴν χλίνην. Σφο-- 

δρῶς εἰσέδραμέ τις" τοῦ 

ὙὝλαχτεῖ ὃ χύων;: Ὃ δὲ 

8 3 , σ᾿ .-“- μ 

επαταζςξεν ἢ χαρόια. 

ἀγωνία συνέχεται, χαὶ περισχοπεῖ πόθεν φύγη. 
Ὅ θε ἽΣ ζς Ε .ο , τ 

ταν ἣ προθεσμία προσάγῃ, μεριμνᾷὰ τί ψεύ- 
μὰ ἐ ᾿. 

σεται: ποίαν πλασάμενος πρόφασιν τὸν δανε!στὴν 

διαχρούσεται. Νὴ μόνον λαμόάνοντα σεαυτὸν ἐννόει, 

ἀλλὰ χαὶ ἀπαιτούμενον. Τί " πολυτόχῳ θηρίῳ 

σεαυτὸν παραζευγνύεις: Τοὺς λαγωούς φασι χαὶ 

ΡΘΆΓΜΟΜ ΧΙΥ. 

4116 5011 0 ππ 4 1πΠ|6 Θ ΓΘ Π.115..,. ἃ ΠΠΠΘΥῚ ϑιιμητι5. 1)6-- 

ὈΙ1ΐοΥ τ {πι6 δὲ ῬᾶσρΟν δῖ, δὲ Οα1}15 ΤΉ Μ]115 σΟΠΙ-- 

οἶταν : ποοίοϑ ἃ6 ἦ165 “πποῖῖ ἸΠΘΟΠἼΠ65, ΟἸΠΠΙ ἰ6η1-- 

Ροῦ σοριταΠοηθ ἐοἤχιιβ. Ναιπο «πα! ἀθιη βοϑιπηδὶ 
ΓῸ5 511855 ΠΠΙΠῸ ὙΘΙῸ (ΟΠη05 511ΠπἸ|0 {π|0585., αν 1 Π1Π} 

ΑΘΤΟῸΒ.., ΠΟΘΙ] ΘΕ ἴῃ ΘΟΠΒΡΘΟΙΠΠ) ὙΘΠΙΘΠ {ΠΠ1ΠῚ 

γεβίεβ,, ναβϑα δὲ ϑιρο!]Π θοῦ] θη θοῦ ἃ Πα ιι5 

ΘΟ ΙγΙΟ ΘΧοΙρ ταν. Ηδθο. 51 πηθὰ βϑϑϑηΐ, ᾿π0π||. 

ἴῃ] δὲ ἴδπε ἀἸνοπάθγθηι, ἴθ ΠΟΥ [6-- 

ΠΟΙΘ. 51 Πεθο δὲ ποοῖτι σου αἱ 6]1|5 Ἰηϑιἄθηξ, δὲ 1π- 
τορ ππι 1Ππ||8 οσοιραπί τηθπίθιη. Τα ητιᾺ Π} 51 ρΡ1]-- 

Αγ ΟΥ 5, ἰΓΘΡΙΣ 510 ἰθοίατη ἀδθιῖον. Ὑ 6] οῖίον 

ΔΟΘΕΡΥΙ {π|5.,. 68 {ΠΠππ|5 0} ρα! ριταῖ. δ η15 ἰαΐραι ὃ 
ΤΠΠ|6 βιιάονο ἀπΠπ|ιξ., δὲ δηχιθίατθ σου ρ ταν; ἀπιὰ- 
4πὸ νἱὰ [πρὶαΐ, οοπϑρίοῖτ. ΤΠ0Ὶ ἀ105 ῬΥΘ βου ρίι5 
ἰπϑίαϊ,, δῆχίθ ϑϑοῖμ τΘραΐαὶ σι  Πάτὴ “Ἰοἴαντιϑ 

510 τηϑπδοίπη., δὲ {πὸ οοηῇοίο ργρίθχαι ἀ6ρπ]- 
τίχτειν ὁμοῦ χαὶ τρέφειν καὶ ἐπικυΐσχεσθαι. ΚΚαὶ τοῖς 111 51:ιγιι5 ἃ 56 51} ΟΡ Βα Ογ ΠῚ. ΝΟ ἁπιθη οορΊία 50-- 

Δ Ἴππη ἴδ ἀροῖροιο, 564 ἴον, τι διίδηι 14 «μιοῦ δο- 
΄ ΠΡ ΥΝΤῚ ἘΝῚ τὸς ΟΝ ῃ ᾿ 

τοχογλύφοις τὰ ἃ χρήματα δμοῦ δανείζεται χαὶ γεν- 
φον αὐ 7. ΨῚ “ Α 5Ν.ῃ 5 -» 

νᾶται καὶ ὑποφύεται. Οὔπω γὰρ ἐδέξω εἰς χεῖρας, 

χαὶ τοῦ παρόντος μηνὸς ἀπητήθης τὴν ἐργασίαν. 
32" 

Καὶ τοῦτο πάλιν δανεισθὲν, ἕτερον καχὸν ἐξέθρεψε, 
5 " ο ᾿ Ν " 3 “ λ “- 

χαχξεινο ἑτερον, χαὶι τὸ χαχον εἰς ἀπειρον. Διὰ τουτο 
ἢ 

ὦ 

καὶ τῆς προσηγορίας ταύτης ἠξίωται τὸ εἰδος τοῦτο 
“ , ,ὔ Υ ε “" ΟΝ λ 

τῆς πλεονεξίας. Ἱτόκος γὰρ, ὡς οἶμαι, διὰ τὴν πο- 

λυγονίαν τοῦ χαχοῦ προσηγόρευται. Πέόθεν γὰρ ἄλ- 

λοῦεν; Ἢ τάχα τόκος λέγεται διὰ τὰς ὠδῖνας χαὶ 

λύπας, ἃς ἐμποιεῖν ταῖς " ψυχαῖς τῶν δανεισα- 
ς Ψ" ἐν Α '6. 5. Ἂχ Ὁ Ἃ εἴ 

μένων πέφψυχεν. Ὥς γὰρ ἣ ὠδὶς τῇ τιχτούσῃ, οὔὕ-- 

τως ἣ προθεσμία τῷ ὑποχρέῳ παρίσταται. Τόχος 

ἐπὶ τόχῳ, πονηρῶν γονέων πονηρὸν ἔχγονον. Ταῦτα 

λεγέσθω γεννήματα ἐχιδνῶν, τὰ τῶν τόχων ἀπο- 

χυήματα. Τὰς ἐχίδνας λέγουσι τὴν γαστέρα τῆς 
Ν τ , ,ὔ ων, ε , ᾿ 

υνητρὸς διεσθιούσας τίκτεσθαι. Καὶ οἱ τόχο! τοὺς 

οἴχους τῶν ὀφειλόντων ἐχφαγόντες ἀπογεννῶνται. 
[δ Ὁ 7ὔ 7 74 ΝΥ ων 

Τὰ σπέρματα χρόνῳ φύεται, καὶ τὰ ζῶα χρόνῳ τε- 

λεσφορεῖται" ὃ δὲ τόκος σήμερον γεννᾶται, χαὶ σή-- 

ἴδ᾽. Βορ, βοχίτπϑ δὲ (10. βορίϊμηιιβ πὶ ΟἸῖν. 
ἘΜ ΠῚ οὐπὶ τ} {15 Ν85. ἐσθιόντων. Ῥαι]ο Ῥοϑβὲ Νῖβ8. ποὴ 

Ῥᾶπιοὶ πατάξῃς ὁ. ἘΔῚΠ γεγο πατάξῃ τις. 

5 ἤιιης Ἰοοηι οὐπο ἀπ ππ 6556 σδθηβιῖς (οι ο- 

ἤδιπι5, 5ου 1 οπάπη 6 ἐπτόησε ρτὸ ἐπάταξεν : 564] 6718 

οπποπἤδομὶ πα]}}π5 Νῖ5, ἔανεῖ, Μοχ (Ιου πὶ ἦτο 

δεῖται. ϑαθιπς Ἀδρ. βεοαπάϊι ψεύσηται... . .. δια- 
κρούσηται. 

μι ἘΜΙΠ οἵ πιοϑὲυι Νῖβ5, πολυπλόκῳ θηρίῳ. 564 γοοία 

ἡπαϊοανι σαν “οοἰἸβδίτηιιβ Πλιισθοιιβ Αῃρ]οαηι ἰθοίῖο- 

ΠΟΤῚ πολυτύχῳ ΔΡΕΙΟΡΘΙΩ 6556, ἰοσπσθάιο παῖ Ἰοοο 8ο- 

Θομη πα οτοιη. [{ὰ Θητηι ἸΘροη τιτ 6588 οἵ 1ρϑ8ὰ τιϑιι- 

νῷ ποίϊο, δὲ ΘΟ ΠΊΡ]τπὶ ἰΘΡΟΥ 5. ἃ ΒΆ51110 Δ᾽] αὔπιηλ ΟῚ 

ΘΡβοιτο οδίοηπηΐ. Νοο ΑἸ1ον Ἰορῖθβο σἱἀθίπν Ἰηΐου- 

σΘρουΐβ, ἃ ἴθ θχϊσαξι". Οὐ [6 1ρ86 βεϑες [6- 

ΟΠ Ἰ551 185. Δ ]ηρὶ5" ΓΘΡΟΓΕῈ5. ἃπιηΐ 51Π}1] οἱ 

ῬΆΓΕΙΘ., δὲ πα.) δἵ ΒΡ θυ αν. 510 ῬΘΟΙΠΗ]85 

[Θ που υ τι5 5᾽ 1} οἱ ἀδπίτν δ] ρο πάθη 85 τιϑιι- 

γὰ5, δὲ σι σππιηίαν, δὲ ρα Π]ὰπ|. Νοη πη ΘΗ] 1π 

ἸΠΔ Πτι5 ΔΟΟΘΡ 511, δὲ ᾿ἈΠΊΘ ἢ Ῥ  ΘΘΘΠ 5 ΠΠΘΉ515 ἰτι-- 

ΟΠ «“πϑρϑίπηνθ ἃ 6 ΘΧροβοιηΐ. Ε1 δὸς Ῥβαιι- 

Πα ΓΠΓ5115 [ΘΠΟΥΘ. Οὐοσιραΐα,, ΤηΔ]πΠ} ΔΑ] ΘΓ ΠΤ 

αἰσις,, δὲ ΠΠπ|ὰ αἰτθυιιτη, αἴσιιθ 516 τηδπτη ἴῃ 1πῇ-- 

πἰξιιπι. Οὐ Ο ΓΘ ΠΟΟ ἀνΑυ 188. ΘΘητϊι5 60 πο- 

τΪπ6 ΔΡΡΘΙ]αΐτν. ἘΓΘΠΪπῚ , ΟΡΙ ΠΟΙ, τόχος , 1ά 6ϑέ, 

Ρανίτιϑ., ΟὉ Ἰῃσθπτθ ΠῚ Π1Δ]}] [δου ἀξ 6 πὴ ΠΟΠΉ]ΠΔ8-- 

ταν. Τπάθ οπῖμι ἁἰϊππθ 9 Απὶ [ον τόχος, Πος 

εϑῖ, βαγίπιϑ., «Ἰοἰ πιν Ο]0 ἀΟ]0 165 ἃ0 ΠΟ 5185, {185 

ΔΠΗΪΠἶ5 ΘΟυ τ 4π|| [ΒΘ ΠΟΥ ΔΟΟΘρΟΡ ΙΓ, 5016 8 ΟΥ̓ΘΑΙΘ. 

ΤΠ δηΐπὶ ρυιθυρθυΐτι ραν πιγ88., τὰ 165. Ἰηάϊοία 

ἀοθίτουῦῖ ᾿πϑίαϊ. ἘΘπτι5 [6 ΠΟΙῚ ΔἸ τπππη, ΡΑΥ ΘΠ ΠῚ 

ΠΠΔΪΟΥ τι ΠῚ ππα]ὰ δὲ 500 0165. ΗῚ 1581 τπιϑιιγδτιηι [δἔτι5 

ῬΓΟ5, {π| ψογίουις : Κεοισιάῖα ὑοϑίϊα. 

« ἘΔ οἱ ται] Μ85. τὰ χρήματα ὁμοῦ δανείζεται 

χαὶ εἴο. 864 11, ὁμοῦ δανείζεται, ἀοβιπξ Ομ ηἶηο πὶ 

Βορ. τογο. Βορουιαπίιν 4αϊάοπι ἴῃ ἤΘρ.. βοχίο, 564 

βοοιπᾶα τηᾶππ “ιπίαχαξ. Γιοσαπέθι ᾿Π4θτὰ τη ΒΘς. 

βθοππήο, 564] γαυπ5 Ραποῖῖβ ποΐαΐα βαπηΐ : {πὲ Ραποῖο- 

τι ΔΘ οἴ]οπ 6 τποανῖε ΠΡΓανΙ5, {5615 οϑ, Θὰβ 

πόρος 46] οπαβ 6556. Οἴιᾶγο 5ῖ {{|5 Πὰϑ Θχριηρονο γος 

Ἰτὲ, ῬῸῚ πὸ5 ᾿ἰοθῖ, δοάτι τη 15, 4πο4] ᾿ς γουθα δε 

βοητοηεῖοο ἐπ οσυϊΓαΐθπι Π11}}} [ΔΘ ΤῸ γι οαπίατ. 

»( 01}. «πατέιι5 ψυχαῖς τῶν δανειζομένων. Μοχ 65. 

βοοιπτ5 ὑποχρέῳ καθίσταται. ϑαθιπάς. τπα]ε Μ55, 
" 
εγγονον - 

(οαβηαπι 

Ρτ πα η}. 

[ΠῚ Ὸ 

τόχος 
αϊσαίατ. 

Το 5 



Οἱ 5᾽ηϊ φὰϊ 
αὐ [δὰ τ18 

οομ[αριαπί, 

5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΔΒΕ ἘΞ 1δὃ 

ἀϊοαηΐι" 6856 ῬΓΟΘΘΠΪΘ5 ν]ρούδνιπη. Αἰπαπξῖ νρ6- 
Γὰ5., (ἀἴπΠῚ σἸ παι ἔτ") ΘΠ ΓΙ ΘΠ. ΠΑ 15 ΘΟΥΡΟΑ ΘΙ: 
ἔδητι5. {πο π|6., ΘΙ Οϑῖ5. ἃ0 ΘΟΠΒΙ1Π}115 6] ] ΓΟΥΊΤ 
Φ 0 ΠΠ 115, ΠΟΙ ἔπ. Κ'ΘΏ Πα [ΘΠΊΡΟΥ 5. ὈΡΟΘΡΘΒ51 

ΘΘΡΙΏΪΠΔΠ 5, δὲ ἈΠΙΠΊΔ]Π1ὰ [ΘΠΊΡΟΙ 7) 605 π|ῖὸ [Θἔτι5 
Θάτιηΐ 5ῖι05 : τιϑιἃ νΘΓῸ ΠΟάΪΘ σοπουδίαν, οἱ Πο- 

416 Ῥᾶγοῦδ ἱποῖρῖε. Οὐδ ἃΠΙμηΔ}1ἃ ΟἷΤΟῸ Ραν πη, θὰ 

ἃ Ῥάγία οἷἴο ἀδϑιϑίαπε : αἵ ρδοιμΠη185. ΘΘΙΘΡΘΩῚ τι811- 

ῬΆΡΙΠΠ ΟΥἸΘῚ ΠΘ ΠῚ ΘΟΠ5ΘΩΠΙΐ86., 1Π|ΠΠ1ΓΔ 1 ΔΟΟΘΘ510 - 

ΠΟΙ ΠΊΔ 915 ἃσ Π)Δ 915 ΟΥ̓ ΕΒΟΘ [ΘΠ] 5150] ρ᾽πιη. Οτ]ά- 

44 ογθβοῖε, πΠῚ δα ῬγΟρυᾶτη. πη ΠΕ] Π 6} 

ΡΟΥΘ ΠΟΙΓ, 6511 ἁπσΘΡῚ : ΔΥΔΓΟΡΙΠ ὙΘΙῸ ἃ}- 
ϑοηἴτη. ΟΙΠΠΪ θη ΡΟΥΘ. ἀπ θ50 11. ΑΠΙΠΉΔ]1ἃ., ΠῚ 

51186 5000011 γ]Π} ᾿ΠῚ ΡΘΕ ΘΓ Π ἢ ραν Θ Πα], 5 ρ6156- 

ἄοπὲ ρυθσπδιοπο : δὲ ἐθπθρα ον ῬΘΟιηΪς οἵ 
Δα ΠΑ 5ΟΘη [65 Ραγηΐ, οἵ νϑίθυ 5. ὕϑηονδηία". Νἧἕ 

τπ ρου θη οϑβϑ ἢτι}115 θΘϑ.185. ῬΘΡ Ιου] πη ἔθου 5. 

ἡ. ΤΑΡοΡο ν᾽ 465 5016 πηι. Οὐ ΕἸ] 1056. ΠΡ Ρ  ὰ-- 

[61 [86 Ἰην 1659 ΡιΘῚ] πα}}1π|5 ὅθ τι6 Δ νου βα "Ἱ] 

ΡΙασαβ βιιθ ου σὶῖ, ἂὸ ἀθθ. ΟΣ ΟΥ̓ ΠΟΥ 5. Οσοιι-- 

51}... ΟσουΠ] αἴ ΡῬῸΠ6 ΘΟ] ΠᾺ5 ὯΔ ΠΠΠΠῸΒ5. σΑΡΙ[Ο. 

Αὐ, ᾿π6|τ|5,. ΖΘ Ο0. πα 1ὰν ἢ ΜΙαπιι5. Πᾶρ65., 

Πα ]γ65. ἃνίθηι ; Ιοοὰ ΟΡΟΡἃ πὶ ἔπᾶμι [πποΡῚ σγαῖία, 

ΤΩ] ΠἸδίρα : ΠΉΠΓὰ δ11πὲ ΡΡΆ ΠΑ νἱοῖτ5 ΘΟΠβ Πα, 

ΟΟΟΔΒΙΟΠ65 Πηα186. Τά πὸ [ἌσουΘ ΠῸη ροΐοθ59 Ροῖΐδ ἃ 

ῬΟΒϑ: 4Θη11]15. ΑΠ ἔπ ΡῈ δὲ ροϑίμ!ανο ἢ ΤΊ ρ τι5 

ττίιθ ἤπιουὶ ογθ Ἰτοροπν ἐαι5. ΓΘ πμουὶ ῬΘοιη115 

ἀοξναιιάαγθ. ΝΟ πθθο ἄΐοο ρνοίδοϊο, Ιθσϑηὶ πὶ 

ἔδγαιη, 564 πιῦὲ οϑίθ πάδηι, ομηηΐα ΕΠ] ἰο] να ΠΟ Ρα 

6556, “ἢ ΔΡσΘηἴπ [Ὁ ΠΟΡΘ. 511Π|6}6. ἘῸΡΠΙΪοὰ 

οἶδ πθάτιθ πιθηήϊοαξ, ΠΘήτ6. ΠΙΙΠΠ]Ο5. [Ὁ ΠΟΓΘ 

ΔΟΟΙΡΙ , ρΡοίθϑε. ἰδ θ ἢ τ 1 : ἃΡ]5 ΠΠάθιὴ γο- 

ΒΙΡῈ15 ἸΑΡΘῚ τα ΑΙ. ΘΠ] 5111 ΓΘ  υϊὰ5 : σαί θιι5. ἴὰ- 

ΠΊΘΠ ΠΘῸ ΠΊΔΉϊΙ5., ΠΟ ΓΘ 5 ΘΟ ΠΟθϑϑῖ παίπγα, Τὰ 

ΨΘΙῸ 1Π6Ππ|5 [1 π1Π} ἃ πη] ΠΟΙΠ]Ο, ᾿ΠῖΘῚ' Γἴο5 ΟΠ Π 65 

πΠᾺΠῚ ἃ ὑρδηβι θη ἀλη} ΥὙἱ τὰ ΠῚ ΠῸΠ ΓΘΡΟΙΪ65 ὃ 

Φυ τὰ ΠῈ ν]ἀθιητι5. ὩΟῚ ΠΘΟΘΘΒΆΓΙΟΥ ΠῚ ̓ Παἶσο5 
44] [6 πτι5 ΘΟΠ[ΠΡΟΡΘ : ΠΟΙ 6. ΘηΪη ϑππ| “πὶ οἰ 
οὐθάδηϊ : ἃΐ [θ ΠΟ. διιπητιηΐ ρθοι ἴδηι ΠΟΠΪΠ65., 

ΟὟ Οχ πλεονασμὸς ἴῃ 5δοτῖβ ΓΑΓΓΟΥῚ5. οἰσπίποαϊῖ, 14 
«ποα Ῥγαΐον βουίοπι ἀοοϊρίπιν, Ὑ 1846 σᾶρΡ. 22 ἘΖοολτο- 

115. Μοχ Βερὶϊ βοουηάτι5. εἰ βοχίῃβ αὐξομιένων. Πηΐτα 

(Ο1Ρ. οοἴατνιιβ ἐπιγενόμενα. ΠΡΊ Θὰ πλτ} 1 Μ55. εἰς πεῖ- 
ραν ἔλθῃς. 

4 Ἐ41Ὲ οἱ Μί85. οπηποϑ ἐλεύθερον. 564 Ἰοσοπά τι πὶ 6556 

ἐλεύθερος ναϊαπέ νἱτὶ ἀοο 551 πη], πάοιηπ6 46 ΠΆ511Π10Ὸ 

ὨΟΒΙΓΟ Ορἔη6 τη Υ 1 Τ)ιοξθιι5. οἱ (Ομ θοῆβὶαβ : 4πο- 

ῬῈΠῚ βοηϊθη 126. ποβίγιιπη. σα] ] πὶ ἀἀάογειηις παπᾶ 

Ἰη ΠΕ, 51 γ6] απὶι5 Μ5. παῖ Ἰθοϊίοηὶ [ἀνογεῖ. 564 οἴμπὶ 

ἨᾺ]]5 οἱ (σή οχ βυραρείε, γοοο πὶ ἐλεύθερον γοῖ!ποη- 
4 ἀγ 4υϊἄοπι σοηβυΐπιι5, 56 ἰΐα, αὖ οαπὶ Δ γον  α]1- 

ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ἈΠΟΘΗΙΕΡ. 

-Ὁ , “ ΜΗ Ὁ ΠΕ ΄ Η 
μέρον τοῦ τίχτειν ἄρχεται. ᾿Γῶν ζώων τὰ ταχὺ 

ΩΣ ο , 

τίκτοντα ταχὺ τοῦ γεννᾶν παύεται" τὰ δὲ χρήματα 
ταχεῖαν λαμόάνοντα τοῦ “ πλεονασμοῦ τὴν ἀρχὴν, 
ἀτέλεστον ἐπιδέχεται τὴν εἰς τὸ πλεῖον προσθήχην. 

-“ "Κ ΄, . » ΠῚ . γα ὁ ΑὙΡΗΝ Τῶν αὐξανομένων ἕχαστον, ἐπειδὰν πρὸς τὸ οἰχεῖον 
Ε») ΄, 0 “ ᾽», σι: “.-. ΝΕ ΜΝ ἀφίχηται μέγεθος, τῆς αὐξήσεως ἵσταται" τὸ δὲ τῶν 
πλεονεχτῶν ἀργύριον τῷ χρόνῳ παντὶ συμπαραύ-- 
ξεται. Τὰ ζῶα, παραδόντα τοῖς ἐχγόνοις τὸ τίχτειν, 
αὐτὰ τῆς κυήσεως παύεται: τὰ δὲ τῶν δανειστῶν 

ἀργύρια καὶ τὰ ἐπιγινόμενα τίχτει, χαὶ τὰ ἀρχαῖα 
- - » ,ὔ 

νεάζει. δὲ ἡ σύγε εἰς πεῖραν ἔλθοις τοῦ ἀλλοχότου τού- 

του θηρίου. 

4 ᾿Ελεύθερον ὁρᾶις τὸν ἥλιον. Τί φθονεῖς σεαυ- 
τ τὭω ΕῚ ,ὕ τ , ἄν ,ὔ [ 

τῷ τῆς παῤῥησίας τοῦ βίου; Οὐδεὶς πύχτης οὕτω 

τὰς πληγὰς τοῦ ἀνταγωνιστοῦ ὑποφεύγει, ὡς ὃ 

δανεισάμενος τοῦ “ χρήστου τὰς συντυχίας, πρὸς 

χίονας χαὶ τοίχους ἀποσχιάζων τὴν χεφαλήν. Πῶς 

οὖν διατραφῶ, φησίν : Ἴχεις χεῖρας, ἔχεις τέχνην" 
τὼ Ν , ὁ δ "ἢ ,ὔ τὩο , 

μισθαρνοῦ, διαχόνει" πολλαὶ ἐπίνοιαι τοῦ βίου, 

πολλαὶ ἀφορμαί. ᾿Αλλ᾽ ἀδυνάτως ἔχεις; Τροσαίτε! 

παρὰ τῶν χεχτημένων. Αλλ᾽ αἰσχρὸν τὸ αἰτεῖν - 

Αἰσχρότερον μὲν οὖν τὸ δανεισάμενον ἀποστερεῖν. 

Οὐ πάντως νομοθετῶν ταῦτα λέγω, ἀλλ᾽ ὑποδει- 

χνὺς, ὅτι πάντα σοι τοῦ δανείζεσθαι φορητότερα. 
ε , τ " .»"ὔ , εἰν ͵ 
Ὁ μύρμηξ μὲν δύναται, μήτε προσαιτῶν, μήτε 

δανειζόμενος, διατρέφεσθαι" καὶ μέλισσα τὰ λεί-- 

Ψψανα τῆς οἰχείας τροφῆς βασιλεῦσι χαρίζεται" οἷς 
“ .Σ “ , ς , “ὌΝ ἀἰ ἣν 

οὔτε χεῖρας, οὔτε τέχνας ἣ φύσις ἔδωχεν. Σὺ δὲ 

τὸ εὐμήχανον ζῶον ὃ ἄνθρωπος, μίαν: τῶν πασῶν 

μηχανὴν οὐχ, εὑρήσεις πρὸς τὴν τοῦ βίου διαγω- 

γήν; Καίτοι δρῶμεν οὐχὶ τοὺ: τῶν ἀναγχαίων 
δὲ δῶν νὰ ΕῚ ͵ὔ α΄.Ὁ ΠῚ , ΕΝ ᾿ » 

ἐνδεεῖς ἐρχομένους ἐπὶ τὸ δάνειον (οὐδὲ γὰρ ἔχουσι 
. πος 5. " “ 

τοὺς πιστεύοντας), ἀλλὰ δανείζονται ἄνθρωποι, 

δαπάναις ἀνειμέναις καὶ πολυτελείαις ἀχάρποις 

[6 ν ̓π οτρυ ἴουηπγ. 

ς Ηϊο νανϊαπὶ θα οὐ Νί58. πίον 56. Ἐδιο Ῥανὶς. 

οἵ (0153]. τοῦ δανειστοῦ. Α111 Μ85, χρεώστου,, ΔΙΓΟΥ χρεῖ- 
στου. (ΟἹ]Ρ. 4παγίιι5 χρηστοῦ. Ἀδρ, 4ααγίι5. ο (]}. 
βορτ πη τι5. οταπὶ ΘΠ οπο Βα51]}, τοῦ χρήστου. ϑδοῖο φυὶ- 

ἄοπὰ π1}}}} ἃ 5θημβι πὰ ΤΘΙΌΡΓΘ, τπ1Ὸ {|58 τηοο ἰεσο- 

ΥΓ, δανειστοῦ ἀῃ χοήστου : ἉΓΡΙΓΓΟΓ ἕάτηοπ Ἰο οὶ ορουῦ- 

ἴογο χρήστου, ποὸ ΔΠῈῸΡ ΒΆΘΗ] πὶ 5οτΊρ51556. ἸΝα μη, τ 

ὃχ ἡ1οτ5 ραΐοι, τα} 1 Νῖ55. απαὶ δάση γόσοτη Ρο]ᾶπο οχ- 

Προ ηΐ, ἁπΐ σον 1181, {τι ἃ 1058 ποὴ ἴα τη α] Γππτὰ 

γϑοοῆ!ε. 



ἨΟΜΙΠΙΔΌΊ ΙΝ ΡῬΘΑΙΜΌΝ ΧΙΥ. 10:9 

ἑαυτοὺς ἐπιδιδόντες, οἱ γυναιχείαις ἡδυπαθείαις γῇ 411 56 ἴῃ ἸΆΧΙΟΡΘ5 ἹΠΊΡΘη585 δὲ 1ῃ ἰπιχῖιπι ᾿πιι{1}6 πὶ 
δουλεύοντες. ᾿Ιμοὶ, φησὶν, ἐσθῆτα πολυτελὴ χαὶ 

χρυσία, τοῖς παιδίοις χόσμον ἃ αὐτοῖς εὐπρεπῇ 

τῶν θά ἀλλὰ χαὶ τοῖς οἰκέταις ἀνθινὰ 

καὶ ποικίλα τὰ περιδόλαια, τῇ τραπέζη δαψίλει- 

αν. Ὃ τὰ τοιαῦτα λειτουργῶν γυναικὶ, ἐπὶ τὸν 

τραπεζίτην ἔρχεται, χαὶ πρὶν χρήσασθαι τοῖς 

ληφθεῖσιν, ἄλλον ἐξ ἄλλου μεταλαμθάνει δεσπό- 
τὴν, καὶ μετενδεσμῶν ἀεὶ τοὺς δανείζοντας, τῇ 

συνεχείᾳ τοῦ χαχοῦ φεύγει τῆς ἀπορίας τὸν ἔλεγχον. 

Καὶ ὥσπερ οἱ ὑδεριῶντες ἐν ὑπονοίᾳ πολυσαρχίας 

εἰσὶν, οὕτω χαὶ οὗτος ἐν φαντασίᾳ περιουσίας 

ὑπάρχει, ἀεὶ λαμόάνων, χαὶ ἀεὶ διδοὺς, καὶ ἐχ 

τῶν δευτέρων " διαλύων τὰ φθάσαντα, τὴν πρὸς 

τὸ λαμόάνειν ἀξιοπιστίαν ἐκ τῆς τοῦ χαχοῦ συν- 
Χ - Ξ « 

εχείας περιποιούμενος ἑαυτῷ. Εἶτα ὥσπερ ἐπὶ 
ε - , ε ἜΝ Ἐτ πὸ ᾿ τ, ἂν 

τῆς χολέρας οἱ τὸ ἀεὶ προϊστάμενον « ἐξερῶν- 

τες; χαὶ πρὶν παντελῶς καθαρθῆναι δευτέραν τρο- 
ΑΙ 3 , » - -Ὸ ΕΛ ΑΥΕ, 

φὴν ἐπεμόαλλόμενοι, πάλιν ἐμοῦσι μετ᾽ ὀδύνης 

καὶ σπαραγμῶν: οὕτω χαὶ οὗτοι τόχους ἐχ τόχων 
οὁο } - μεταλαμύανοντες, χαὶ πρὶν ἐκχαθᾶραι τὰ πρῶτα, 

᾿ , 

δεύτερον ἐπεισάγοντες δάνεισμα, μικρὸν χρόνον 
-» λ λ τοῖς ἀλλοτρίοις ἐναδρυνόμενοι, ὕστερον χαὶ τὰ οἰ- 

χεῖα ὠδύραντο. Ἂ πόσους ἀπώλεσε τὰ ἀλλότρια 
5 ᾿ , » ΄ ε ἴχς ἀγαθά: Πόσοι ὄναρ πλουτήσαντες ὑπεραπήλαυσαν 

τῆς ζημίας; ᾿Αλλὰ πολλοὶ, φησὶ, καὶ ἐχ δανει- 
Υ ᾿ , 

σμάτων ἐπλούτησαν. λείους δὲ, οἶμαι, καὶ βρό- 

χων Σὺ δὲ τοὺς μὲν πλουτήσαντας βλέ- 
Χ ἘΞ ὥρῃ δὲ ἀπαγξαμέ ἔγους οὐχ φῦ ψο ς; οἵ τὴν 
Ἧ 

ἐπὶ ταῖς " ἀπαιτήσεσιν αἰσχύνην μὴ φέροντες, τὸν 
δι᾽ ἀγχόνης, θάνατον τοῦ ἐπονειδίστως ζῆν τες 

τίμησαν. ΕΝ ὁ ἐγὼ ἐλεεινὸν θέαμα, παῖδας ἐλευ 

θέρούς ὑπὲρ ἃ “ρεῶν πατριχῶν ἑλκομένους εἰς τὸ 

πρατήριον. Οὐχ ἔχεις χαταλιπεῖν χρήματα τοῖς 
,ὔ λ “ ᾿ Ἰ ΞΆ, Ζῶ, Δ Ἦ 

παισί; Μὴ προσαφέλη χαὶ τὴν εὐγένειαν. “Ἐν 

τοῦτο διατήρησον αὐτοῖς τὸ χτῆμα τῆς ἐλευθερίας, 

τὴν παραχαταθήχην ἣν παρὰ τῶν γονέων παρέ- 
ἧς 

λαόες. Οὐδεὶς πενίαν πατρὸς ἐνεκλήθη ποτέ" ὄφλη- 
ΩΣ “, ἢ 

μα δὲ πατρῷον εἰς δεσμωτήριον ἄγει. Μὴ χατα- 
-»" ΑΥ̓͂ » λίπης γραμματεῖον ὥσπερ ἀρὰν πατριχὴν εἰς παῖ- 

δας χαταδαίνουσαν χαὶ “ ἐγγόνους. 

ἃ Ὗοχ αὐτοῖς ἀδεβὲ ἴπ Ρ]ουίβαις Μ55, Μοχ οοἴο ΝΜ855. 

οααὰ δἀϊίίοπο Βα51}. καὶ ποικίλα τὰ. ΕΔΙΠο Ῥαν5. ποι- 

χιλτὰ περιό. 

"» (1Ρ. οοἴανιι5 διαλύει. 
ς 81. ΒΘΡῚ ἰθρί15 οἱ βοχίαβ. Ποσ. {πανία εἰ (]}. 

βορ ϊπαιι5 ΡΓῸ ἐξερῶντες Πα] πὶ ἐξεμιοῦντες, ποη 41551- 

11}1 56 ηβιι, ΕΑΓ ἐξαιοοῦντες, τηὰ]6. ΑἸΙΦαδηΐο ρμοβι 

ΒοΡρ. τον 15 πρὶν ἐχκαρθῆναι. ΜῸχ Ἰἄοιη (οήοχ ἀπώλε- 

οἰξαπάπιηιξ, 11 νἸ ἀθ]]οθὲ {τ 56. πηι] 16 Ὀγ  τι5. νοι-- 

Ρίδαιι5 τη πορᾶηξ. Τηάϊσθο,, ᾿πτ10 118, Ὑϑεϊτ 
ΒΕΠΊΡ [050 Θὲ ΔΠΡΟΙΒ γα 515 : ορθπὶ ΠΠῚ ἀδοθπεὶ 

δὲ 51:01 σοηνθηί θη νΘϑ ΘΠ ΟΡ ΟΥΠΑΠΙΘΠΐΟ : 
ατπὶ Θἔϊα πη ἕδη α}} ΠΟν 415. οἵ γαυῖο σοῦ ἀἰϑιϊη-. 
ΟΠ 5. ψ ΒΕ θι15 51 ΠΕ Π 6 Π4Π] : Ἰατια πηθ π8ἃ δα ϑέσιι- 
Θηα δϑί. Οὐ [Ἀ}1ἃ πηι] 16 γ] τηϊ πἰϑίγαΐ, δά {γὰ}06- 
Ζι [ἅν γΘηΙ,, δὲ ΡΥΪΙΒ Δ] δοσθορία πίαξαν θΘοιι-- 
ΠΪᾺ 5). ΠΠπ1Π} ΘΧ 8110 ἀομηϊπιιπ τητιαΐ,, αἴσιιο [6 η6-- 
ῬΆΓΟΡΘ5. ΔΠ05. 4115 56 Π|ρ6 1 Δα] ΠΠσ ΘΠ 5, σΟΠΙΪ τὰ 
1118 Π1Δ}} ϑιιο  ϑ5ῖ0Π6 δϑθϑίδίθμ ἰθοῖτ. Ἐξ σαθηιδά- 
τηθάτι) ΠΥ ἀΡΟΡ Οἱ 515 ρΡ 6011 διης 46 θ]ρίπια ο0)6-- 

βιἴαῖθ, 516 δὲ ἰδῖθ ν] θέ 6556 αἶν 65, 56 ρῸΡ δοοῖὶ- 

Ρίθη5, δὲ ϑ6ρ6}" ἀδπ85, δὲ δχ ροβίδυουθιι5 

ΡΥΪονὰ ἀἸββοίνθπβ, ἀἴαιιθ {π|6] ΤΩΔ]1 βιιοοθϑϑίοηθ 

ΡΘΩαΙβ᾽ ἅτ δ ΔοοΙρΙ θη τιπη ἤθη 510] 1056 οοηι- 
Ρᾶγδη5. Π θη 68 5ϊοι 11 {πὶ ΘΠ ο]θΡα ἸὩογαπε, τὰ 
56 ΠῚ} 6} 404] ΔΘ διιηλἔπιη Θδὲ 6] ]οπιπΐ, δὲ πιθπι- 
Δα πιο τιπ) 51 ἀπΐθ πίοσ δ η θτΓσ ΓΟ ΠΘῊῚ οἰ στη 
ΑΙ ΓΘυ τ σαρίπηῖ, πη ΓΈ ΒΕ5. οἴαπὶ ἤο]ογ, οἱ 
ΟἸΠΠ ΘΙ ΟΡ ΘΟΠν τ 510Π 6 Θυοηληΐ : ἴΐὰ οἱ πὶ 
ἔδητιβ ἔθ που 6 ΘΠ. ΓΔ ΠΘΒ. 5 Θὲ ΔΗ ΘΙ ΙΔ ΠῚ ῬΓΪΟΡῸ5 
ἘΤΠ 86 ΡῈ ΘΘῊ [1, ΑΙ ΓΘ ἅμ Δ Π]ΟἸ ΘΠ 65. ῬΑΡΕΙΠΡΟΥ 
1Π 4]16 15 Θ᾽ ον ατ]., τὰ πὰ ἀθπητιη Γοὶ δἰϊαπη. [ΆτηΪ-- 
ΠαΡῚ5. 1 σἔπιγαμ Πισϑηΐ. Ὁ 4ιο ΠοιηΪπ65 ρϑραϊ46-- 
γιπηΐ ΔῈ Πἃ πάϊον Οτοῖ [πη 50) η15 ἀἰἴδε!, ἰπ 
ΘΘΡΕ ΠΏ Π 85. δὲ ΟαἰαηηἸαΐοθ. ΠΑ ΧΙ δ 5. ἹποΙ ϑγιηΐ. 

ΑἸ(Ὸ, ᾿Π6{||5.,. ΤΠ] ΘΕ" ἴΌΠΟΡῸ [μοι σαηὶ ἀἸ-- 
ὙΠῸ : ἃξ ὙΘΡῸ ΡἢΠΡ65., ΔΡῬΙΕΡΟΥ,, δα Ιλ |605 Ρεν- 
γΘΠΘυηΐ. Τὶ ῬΟΡΓῸ αΠαῖο5. «τι 6η} γοβρίοῖβ, 
5 ησ] [05 ΝΕΡΟ ΠΟῚ ΠΕΠΊΘ. 85. «{ ΘΧΔΟΙΟΠΪ5 

«ἰθάθοιιβ ΠΤ] 1 Π16 [ΘΡθ ἴθ 5, 510] πη ογ ἔθη τα] πθρη ἢ 
ἰαιιθοὸ ἃϑοίβεθυθ, Π“πῈΠ} ΡΙΌΡΓΟΒΟ γίνογο. ὙἹΩΙ 
660 Π]ΒΘΡΆΡ1]6. Θρθοϊ δου], ᾿ΠΘΘΠΊΙΟ5. ΡΈΘΡΟΒ, 
4] 5 τὸ νθπάθυθη αν, 1η [ΟΡ ον ρα νῖ5 ἀθ τα 
ΡΘε γα θα ητιμ". ΝΟμ Πα 65 ῬΡΘοιιΠΪ Δ) 4πδπ τὸ- 
᾿πππὰ5. Π]Π5} αν ἱησϑηιηταἴθιη οἷ ΔΠΙΟΓᾶ5. 
ὕπᾶπι| πᾶπο Ἰρ515. σοηβουῦνα ΠΠΡθυ τα 5. ροβϑθϑϑίο- 
ΠΘῊῚ 5, ἀδροϑίτιιη {Ππ||, σιο ἃ ρανθ εἶ τι5. ἀςοο- 
ΡΊ5Ε1. ΝΘΙΜΪΠΙ τη {ππ8 Δ θα 115 ραιιρογέας ἄαία δὲ 
ΟΥ̓ΊΠΏ]ΠῚ : ἃ ῬΑ θυ πιιη} 6 ὈΓ τ ἱπ ΘΓ ΟΘΡΘΙῚ ἄπιοῖ!. 
ΝΘ γΘἸΙΠ 1185 ΒΥ ΠΟΤ ΔΡΠΔΠῚ σθῖι ρα θυ Πδιῃ Ὄχβθοχὰ-: 
ΤΟΠΘῊῚ ἴπ ἢ]105 ἃς Ποροΐοβ ἀθβεθηάθπίθμι. 

σαν. 

ὁ [ἀπαντήσεσιν παρεῖ Μείδρῃν. τηἴγα ἐ, 8, Ρ. 490, 
1), 4φιο« ργωίονε Π). Μαγαῃ, 1014. ποῖ. 6, οἱ Αἀἠάδεοπή. 
Οὐάοχ 410 παροῖ ἀπαιτήσεσιν. 1 

ἃ (9]Ρ. οοἴαγιιβ χρεῶν πατρῴων. 
ε ΜΠ Μ85. ἐγγήνηγο. ἘΔ ἐχγόνους. ΟΡ ίξον Πὶς 

ΤΊΟΉ ΘΙ Προΐ, Ὑ Ο ΘΠ ἔκγονος ΚᾶΤΟ ἰπ 55. Ἰοϑὶ, ΠΡΙἄθηι 
«υἱάδπι Μ55. οἷα. ΑἸ ποῖα. 

Οοπίϊηπα 
Π18}1 5ιισ 0 8- 

510 ἔθπιι5. 

Τυῖσιῖς [της 

ἔφηουῖς. 

ϑροοίδλοιι - 

ἴπττὰ πιῖϑὺ 

γα ι]6. 



Τ)αίαπι σοη- 

5.1 πὶ ἀϊνῖ- 

{015 ἃ )0 - 

ΤῊΪΠΟ, 

Ζμο. 6. 3η:- 

Ῥνον. τ. 
17: 

Ἑςαὶ. 5. 20 

“παῖς. τή. 

τή. 

Λ]αίιλ. 7. 

ι6. 

Ἑδπογαίο -- 

ΤΠ ἰἰοτ- 

τοηάαᾶ μπο- 

Ὠλϊηᾶ. 

100 ,., ΒΛΘΙΒΙΙ ΟἸΒΑΒΕΙΒ ΘΟΑΡΡΑΘΡΟΘΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ὅς Απάϊιθ, ἀϊνιτθθ, «παᾶῖθ μαι ρουῖθιι8. ἀθηλτι5 
σΟΠΒΙ πα. Ο νεβίγαπ 1Π τ] Π Δ ΠΪΓ ΘΠ. , ΠΘΙΠΠΡΘ . 

τὶ σΡαν Ἰϑϑίπηᾶ Πππ26 116 ΘΟΠβ[α Πρ" [ἢ  ΘΟΙ5, 

{{π|ᾶπ οΔΙ ἃ ΠηϊΓαἴ65 ΘΧ [ἘΠΟΡῸ ῬΥΟΥ θη] θηἴθ5. ρθΡρο- 

ἰὰπῖπ. ΜΌΓΘΙῚ δἱ Το πΠῸ σοΡΘΡ 5, «πα ἢΙ5 
ψΟΡΡῚ5 οϑϑοῖ οριιβ ἢ Οποπᾶπη} ἁτιΐθηι ΤΠ) ΟΠ] ΠῚ 60Π-- 

51Ππ|Π} δϑὲ ἢ ΜΙ ατπππιπὴ αἴθ 115... ἃ {|| 0115 ΠῸῚ 50Ρ6- 
ΓΑ ΤΙ5. ΓΘΟΘΡΓΠΡΟΒ γ05 6556. ΕΓ 4πᾶ}6... πα π|}, πος 

Π}11  πΠπ1}}} 5 Οἷα] ΚΘ ΠΟ Π15 5065 ΘΟΠ] Ποῖα ΠΟῊ 6ϑῖ ἢ 

ΤηΓ6]Π1.6 56 η ΘΠ 188. γΊμη , οἱ ᾿θοἸ 5] ΓΟ ]5. ΠΉΙΓΑΠΘΙ 

[Δ] [α 6 πη]. ΤΠ01 Ρα.ΡΘΡῚ ΠΟΠΉΠΙ σγαπα (6646- 

5; Ἰἄθιηὴ δὲ ἀοπιῖμ 6ϑΐ δὲ ἔδηϊιϑ ; ἀοπτιη {|-- 

ἄδιη., 4ποἀ γϑοθρεινιμ [6 Π1Π}1] 6556 5ρΡ6γὰ5 : [6-- 

ΠϊΙ5 γΕΙῸ 5. Ο ΠΟ ΠΏ] ΠῚ ΡΓῸ ἴΠῸΡ6 ῬΘ ΒΟ] ΓΠΡῚ Πη11-- 

ΠΙ ΠΟ ΘΠ ΙΔ}, {1Π|.. ᾿ᾶιιΟΙ5. ΡΘΙ Ραιρ ΘΙ ΘΠ ΔΟΟΘΡ 5, 

πᾶσ ΘΟΙΙΠῚ ἰοοῸ ΤΠ πιρτι5 δϑί. Ομ θπίτη τηῖ- 

δΟΓΘέτ" ραιιροτὶς, (όπογαὶ 7260. ΟΝ νἱβ πηῖνον- 

ΒΟΥ ΠῚ Τ)ΟΠΉ  Πτιη ΟΡΠΟΧΊΙΠ. 1101 ᾿ρ51 Παρ ρ δά 
ΡΘΥΒΟΙ 6 Πάπιη} ὃ 51 {115 1η οἰντατο ἀϊνο5 βροπάθαϊ 

᾿Αχούετε, οἱ πλούσιοι, ὁποῖα συμϑουλεύομεν 
τοῖς πτωχοῖς διὰ τὴν ὑμετέραν ἀπανθρωπίαν " ἐγ- 
χαρτερεῖν μᾶλλον τοῖς δεινοῖς, ἢ τὰς ἐχ τῶν 

τόχων συμφορὰς ὑποδέχεσθαι. Εἰ δὲ ἐπείθεσθε 
τῷ Κυρίῳ. τίς χρεία τῶν λό ὅτων; Τί } Κυρίῳ, τίς χρε γῶν τούτων: Τίς 
δέ ἐστιν ἢ συμθδουλὴ τοῦ Δεσπότου: Δανείζετε 

Ε παρ᾽ ὧν οὐχ ἐλπίζετε ἀπολαύεῖν. Καὶ ποῖον, φησὶ, 

τοῦτο δάνεισμα, ᾧ τῆς ΓῚ ἀποδόσεως ἐλπὶς οὐ 
΄ Τ τ ο 

συνέζευχται; Νόησον τὴν δύναμιν τοῦ ῥητοῦ, 
,ὔ Α τ 

καὶ θαυμάσεις τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ νομοθέτου. 
“ - ΄ , ΣΕ Ὺ . 7, 

ταν πτωχῷ παρέχειν μέλλῃς διὰ τὸν Κύριον, 
Ν 2 Ἁ νὴ δου , 5 , Ἄου 

τὸ αὐτὸ καὶ δῶρόν ἐστι καὶ δάνεισμα " δῶρον 
Α ὃ αἵ ) ΕῚ Ἅ ΠΕ, - ΕῚ ") Ν, 

μὲν διὰ τὴν ἀνελπιστίαν τῆς ἀπολήψεως - δάνει- 
ἄπ, ἀξ ῃ ν Η τῬ , ο 

σμα ὃὲ διὰ τὴν μεγαλοδωρεὰν τοῦ Δεσπότου τοῦ 
Ψ , ΄ , ΕῚ -Ὁ ΑἹ “ οὗ ῸΝ ἀποτιννύντος ὑπὲρ αὐτοῦ, ὃς μιχρὰ λαδὼν διὰ 

- “ , [. ᾿ 8) ἐὰἷἷν - , « 

τοῦ πένητος, μεγάλα ὑπὲρ αὐτῶν ἀποδώςει. Ὁ 

γὰρ ἐλεῶν ὅ πτωχὸν, δανείζει Θεῷ. Οὐ βούλει τὸν 
[ -Ὁ 

πάντων Δεσπότην ὑπεύθυνον ἔχειν σεαυτῷ πρὸς 
“ ᾿ τ 

τὴν ἔχτισιν: Ἢ τῶν μὲν ἐν τῇ πόλει πλουσίων 
56. ΠΡῚ ΡΡῸ 8115 50} 1{π|}0 11}... ΠΟΠΠ6 ἢ 6} 55] ΟΠΘῺῚ 118 ἐάν τις δμολογήσῃ σοι τὴν ὑπὲρ ἑτέρων ἔχτισιν, 

15 ΔοοΙρ᾽5 3 ἃι ΤλθιιΠ) Θθῖῖ 5ΡΟΠΒΟΡΘΠῚ (|| ΡΓῸ 

ῬαιρΟΥΊθτ5 50] {τι} 15 511, ΠΟ ΔΉ 15. Γππι1}}6 

ἘΠῚ ἀὐσθηίιη) ἄὰ., ΠΟ σΓαγδη5 ΠΠπ| ἀΟΟΟβϑί οηϊ- 

Ῥθιι5; δὲ θθὴηθ6 αὐρίπι σοπϑα!ιμι [θυ]. ΤΊΡΙ Θπτη 

ΟΘΡίΟ 5ΘΡ ΑΙ γ : οἱ ν61Ὸ, {π| ΔΟΟΘΡ ΟΡ, ΠΟΥ ΠῚ 

ΘΧ τιϑιι δοοθάθιε. Οιτιοὰ 51] δ! πηθη τι ΘἰἸ Δ ΠῚ 

ῬΘΩ{1015, 115 {τι ρεπάθηδα βι1ηξ ἃ Πομΐηο, οοη- 

ἰρθηΐξιι5 θϑίο. [056 βϑύβοϊ νοι ργῸ ραιρθυ]θι15. τιϑιι-- 

85. Α 60 41 γϑῦα θθηΐσητι5. οϑὲ, ᾿ ΘΠ ἢ] [ΓΘ η 

Θχϑρθοίδ. Οτιδθ ΘΠ1ΠῚ ΔΟΟΙΡΙ5 ἃ βᾶτΡ6 ΓΘ, Θὰ ΟἸΏΠΟΙῚ 

1Π Πα Πα 15. πηοάτιηϊ βιρογαηΐ. Ἐδοὶσ ἡπ- 

5π|Π} ΘΧ ΘΔ] ΔΙ ΓΔ ΕΠΡ115., ΘΧ ἸΔΟΡΥΠῚΪ5. Θ0]Π15]5. ἃγ- 
Θϑηΐιιη, Πυμ τ 5 [ΓΔ Π στ} 5, γΘΡθΘΓἃ5 [ἀΠΊ 6] Του τὴ ; 

ΠιΙΒ ΠΙᾺ ἢ]. Π]5Θ.ἸΘΟΡ ἴα : ΘΟσ ΠΑ ΟΠ5. 6]115, {185 
οἴη ἀἸνθχαΐο Πα θθει", οοσιίαῦο πα} ἈΠ ΠΤ 
5ΒῈΡΙ : ἸΠ10 485 ἴπ46 ργουθηῖιηξ [ποῦ ἨΔ Πὰ 

ΔΡΡ6Ι|1α5. 8, 4] ἀϊοιηξ ἀιηάγιτη ἄπ]ςθ, δὲ ἄπο 8 

ΔΏ)ΔΥ}. ΠΠΙπ|6 ἸΠΠπΠη Δ ηἸαἴθιη ἢτ Δ ΙΓ ΓΘ ΠῚ 

γοοδηΐ. ΝΘάτι6 γ67Ὸ ῬΓΟροβίία ἃ Θἃ ΠΠ50Π6 σΟΠῚὈ]- 

ΒΟΠΙθθτι5 δ πἰσμδῖα, ΘΡΆ ΠΕ 6115 τη α  ; “423 δοπιδεϊεηῖο 

ὀχῖνιϊ οἰδιι5., οἱ « ζοτεΐ οαϊτίξ ἀπεῖσε : οἵ ἃ} 1πΠτι- 

ΤΏΔΠῸ ᾿τιΠ Δ Π1185 ΡΥΌΘΠ:. ον οοἰ ἰσιιτιξ ἦ6 ςρίτιὶς 

πραβ., τιθηιι6 δ ἰγιϑιἰϊς ἤοτι5., πΘτιθ ἃ [ῈΠΟΙῈ 

Ῥοηϊρηϊαΐθηι. ΟΠ. ΠΪ5. ΘΠΪΠ ΔΥΡΟΥ πηδγοϊ α. ἔ{τ|-- 

δέν: 5 Ὁ Δ ΕῚ χ: ἑ Θεὶ ὌΠ «ἃ ἧς ΤΑ ἔχη αὐτοῦ τὴν ἐγγύην; Θεὸν δὲ ὑπερεχτιστὴν 
τ τ ν - 

τῶν πτωχῶν οὐ προσίεσαι. Δὸς τὸ εἰχῇ χείμενον 
, - 

ἀργύριον, μὴ βαρύνων αὐτὸ ταῖς προσθήχαις, 
Ἁ -ι ᾽ὔ, ΟΞ -ὉὉ Ἁ Ἁ δὶ « ΓΑξ αι οἱ χαὶ ἀμφοτέροις ἕξει χαλῶς. Σοὶ μὲν γὰρ ὑπάρξει 

᾿ ΕῚ ΩΝ ΩΝ ΕἸ ,ὕ “Ὁ ΠΥ , ι 

τὸ ἐχ τῆς φυλαχῆς ἀσφαλές. Γῷ δὲ λαόόντι, τὸ 
"» τ 7 ΉΡΝῚ “ ᾿ Α ᾽, 

ἐχ τῆς χρήσεως χέρδος. Εἰ δὲ χαὶ προσθήχην 
- » οωὭ , 

ἐπιζητεῖς, ἀρχέσθητι τοῖς παρὰ τοῦ Κυρίου. Αὐτὸς 
-ν μ᾿ Ν 7 

ὑπὲρ τῶν πενήτων τὸν πλεονασμὸν ἀποτίσει. Παρὰ 
ὍΝ ἐν , ΕΣ , Α , 

τοῦ ὄντως φιλανθρώπου ἀνάμενε τὰ φιλάνθρωπα. 
Δ “ , οω ,ὔ, 9. ζ 

Ἃ γὰρ λαμόδάνεις, ταῦτα μισανθρωπίας οὐδειιίαν 
2) Α "“Ὃ.5 ᾽, .} , -Ὁ ΝΕ ἀξ 

ολὴν ᾿ ἀπολείπει. Ἀπὸ συμφορῶν χερδαίνεις, 
“Ἔ ᾿ Ε 

ἀπὸ δακρύων ἀργυρολογεῖς, τὸν γυμνὸν ἄγχεις, 
, Υ' ΩΣ 

τὸν λιμώττοντα τύπτεις" ἔλεος οὐδαμοῦ ἔννοια 
- Ὁ ΄ δ 

τῆς συγγενείας τοῦ πάσχοντος οὐδεμία " χαὶ τὰ 

ἐντεῦθεν κέρδη φιλάνθρωπα ὀνομάζεις. Οὐαὶ οἵ 

" χαὶ τὸ γλυχὺ πικρὸν, λέγοντες τὸ πιχρὸν γλυχὺ, 

χαὶ οἱ τὴν μισανθρυυπίαν φιλανθρωπίαν προσαγο- 
, 2. }} “ Ν Χ ΓΟ “ 

ρεύοντες. Οὐδὲ τὰ τοῦ Σαμψὼν αἰνίγματα τοιαῦτα 
ἘῊ ΑΥ με - , ΤῊΝ ΨΥΞ , 
ἦν, ἃ προεθάλετο τοῖς συμπόταις" ᾿Απὸ ἐσθίοντος 

ἐξῆλθε βρῶσις, καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ ἐξῆλθε γλυχύ: καὶ 

ἀπὸ μισανθρώπου ἐξῆλθε φιλανθρωπία. Οὐ συλ-- 
λέγουσιν ἀπὸ ἀχανθῶν σταφυλὰς, οὐδὲ ἀπὸ τριδό- 
λων σῦχα, οὐδὲ ἀπὸ τόχων φιλανθρωπίαν. Πᾶν ᾿ 

δ Ν - 
γὰρ δένδρον σαπρὸν χαρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. 

οἴτι5. ΠΊΆ105 ἴδ ο1ξ. Οὐ] ἀπε 5.1} σογιἐοσίππαίογ65 οἱ α Ἕ χατοστολόγοι χαὶ “ δεχατηλόγοι τινὲς, φριχτὰ 

ΓΒΘρ. ββεουμιι5 ᾧ τῆς ἀνταποδόσεως. 

8 Πδρ. [ογίι5 ἐλεῶν, φησί. Νοο 1ξὰ πλα]ῖο ροϑί Μς5. 

{γ658 ἑτέρου. ΑἸ φαϊπααο ἑτέρων. δαθίηο δα. [ον τι 

ὑπάρχει το. 

4 Ἄδερ. ἐογίϊα5 χαταλείπει. 5[αςπι (010. «πατία5 πέ- 

νητα, ἄγχεις. ΤΡΙά δια Ἰάοιι οἄοχ πνίγεις ῥΥο τύπτεις. 

Ρ,ΠΠα, καὶ τὸ γλυχὺ πικρὸν, Δα ΔΙ ἄπει ὁχ ἈΘσ 115 56- 

οαπαᾶο οἱ βοχίο. Παρὰ μθσ. βθοιπάτιβ ἀπὸ μισανθρωπίας. 

Νδς «ἴπἴὸν Ἰοϑῖταν τη ἤςρ. βοχίο,, 566 βοοιιπα τηδηιι. 
ἘΔῚΠ νερὸ εἰ 8Π1| 56χ Νί55, ἀπὸ μισανθρώπου. 

ὁ 516. Θ1Π|ὸ Β451., «πᾶπη βουρίασαπι ΘΧΠΙοὲ {πὸ- 

46 ες. βοχίαϑ, ποη 4Ό] 61} ΡΥΪπηὰ τηᾶπιι, 564 ἀηἰῖ- 



ἨΟΜΙΠΙΔ ΙΝ ῬΒΔΙΜΌΝ 

χαὶ ἀχουσθῆναι ὀνόματα" μηνιαῖοι ἀπαιτηταὶ, 

ὥσπερ οἵ τὰς ἐπιληψίας ποιοῦντες δαίμονες, χατὰ 

τὰς περιόδους τῆς σελήνης ἐπιτιθέμενοι τοῖς πτω- 

οἷς. Πονηρὰ δόσις ἑκατέρῳ, χαὶ τῷ διδόντι, χαὶ χοις- ἢρ ς ρῷ; ἱ ᾽ 
τῷ λαμᾷόάνοντι " τῷ μὲν εἰς γρήματα, τῷ δὲ εἰ ΠΠΔΟ, ἀπ ευθ, ὑξὺς γα το ο στ ΟΞ στ 

ἄρ ιας τὴν δὴ δ ΄ ᾿Ὶ ,ὔ « 
αὐτὴν τὴν Ψυχὴν φέρουσα τὴν ζημίαν. Ὃ γεωρ- 

ἈΝ ᾿  φ Ν᾿, ἈΝ ὔ , « Χ γὸς τὸν στάχυν λαδὼν, τὸ σπέρμα πάλιν ὑπὸ τὴν 
«! ΕῚ 3 .- Χ Χ λ ε Χ ΒΕ δίζαν οὐκ ἐρευνδὲ “ σὺ δὲ καὶ τοὺς χαρποὺς ἔχεις, 
χαὶ οὐχ ἀφίστασαι τῶν ἀρχαίων. Ἄνευ γῆς φυ- 

΄ τ τς ο-“: “ ΝΑ Ν, , ἃ " , 
τεύεις ἄνευ σπορᾶς θερίζεις. Ἄδηλον, τίνι συνά- 

«ες λὶ Ν ͵ ΦΌΡΑΝ, - , 7 

γεις. Ὃ μὲν δαχρύων ἐπὶ τοῖς τόχοις, πρόδηλος" 

ὃ δὲ ἀπολαύειν μέλλων τὴς ἀπὸ τούτων περιου- 
σίας, ἀμφίδολος. Ἄδηλον γὰρ εἰ μὴ ἑτέροις τὴν 

ξπὶ τῷ πλούτῳ ἣἧ γά ἀφήσεις, τὸ ἐκ τῆς ἀὸ ἐπὶ τῷ πλούτῳ “ χάριν ἀφήσεις, τὸ ἐκ τὴς ἀδι- 
Ψ' ΩΣ - 

κίας χαχὸν σεαυτῷ θησαυρίσας. Μήτε οὖν τὸν 
, ων “ 3 ΕἾ τ λ δ τας πε , , 

θέλοντα δανείσασθαι ἀποστραφῇς, χαὶ τὸ ἀργύριόν 
λ ων» ΞΡ 7, . πὶ δ᾽ Χ , 

σου μὴ δῷς ἐπὶ τόχῳ, ἵνα ἐκ παλαιᾶς καὶ νέας 

Διαθήχης τὰ συμφέροντα διδαχθεὶς, μετ᾽ ἀγαθῆς 
- ε ΄Ν Ν δὶ σῇ ΓΡῸΝ ὁ 3 " Ἀ 

τῆς ἐλπίδος πρὸς τὸν Κύριον ἀπίης, ἐχεῖ τοὺς 

τόχους τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀποληψόμενος, ἐν Χρι- 
ΣΡ -“αἀ᾿σκκι ὦ , ΝΣ ἘΠ πο ἴον ἀέσεν 

στῷ Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ 
, Ἢ -“ ἘΞ ΝΗ 

κράτος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

4πᾶ ἔδπιθη. ἘΠ ΊΠ10 Ῥανῖβ. ΠῚ 56 οι 0 ΝΜί58. πηῈ}1 δὲ- 

κατολόγοι. ΑἸ11 ἄτπιο Μ85. δεχαστολόγοι. Μοχ Βοδ. ριῖ- 

τητι5 τὰς ἐπιλήψεις. δα πο. Βορ, βοοαπάπι5 ἐπιθέμενοι 

πτωχοῖς. 
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ἐἰδοϊτι αἰοτος : πουηῖηὰ ν6] ἀπ Ππι Ποῦ Ρ πὰ ; πηθη-- 

ϑίγα! 11 γΘΡΘ.ΓΟΥ65., γϑὶπὲ ΠῚ ἀφ ΠΟ Π65 {{| ο0- 
ΤΉ 8115. ΠΊΟΡΌΙ Διο 5. δι1ηξ, Δ4 ᾿πππ85 ρου ο5 

ἴῃ Ῥδιιροιθ5 ἰηνδάππι. Οιτιοά ἄδίαν, 1ἃ πἰρίατιθ 
μ18}6 ΘΠ, δὲ ἀἄδπι, δὲ σοι ριθ πη : πιο ΄υμάθην 
ἴῃ μθοιιηΐα8.5 1] γ 6ΓῸ ἴῃ ᾿ρϑ88Πη ΔΠΙΙΏΔ 1 “Δ ΠΊΠΙΙηῚ 

1η[ογῈ. ΑΡΥΊΟΟΪΑ,. 5ρ1οὰ δοοορία, 56 ΘΠ ΓΕ] 5115 

511} γδά]ο8 ΠῸἢ δοραἴαΐθν : τ γ6ΓῸ οἱ ἔνρτιιοίτι5 Πὰ- 

65, δὲ βουθῃ ΠΟΙ ΓΘ] Π 15. Ῥ]Δηἴα5 51Π6 [ΘΓΓὰ : 

5176. 58 10Π6 Π]6 115. (ΟἿ σΟΉΘΘΓ 5... ̓ ΠΟΘΡίτΠη 6ϑ. 

Οἷ ΟὉ τιϑγ5 ΟΡ ΤΏ [111, ΘΟ [Ο ΔΘ ΠΟΘΟΙ ΓΕ : 611] 
ὙΘΙῸ ΘΑΙΓΙΙΠῚ ΘΟΡΙἃ [γυ]ταγτι5 δϑί 5 ΠΟ ΟουΟ. ΝΠ] 

ἸΠΟΘΡ ΠῚ Θϑΐ τ} ἘΠῚ ΠΟΠ 515 4115 αἸν 1 ΠΔΥ ΠῚ 1511} 

γΘ]οἴαντιθ,, δὲ δηθη. ΠῚ 1056 ΠΊΔΙ πὶ 1ΠΙ(τ{αῖ6 

ϑοῖν 5. Δίοφιιθ Ἰσῖταν οἰ θτιίθπι τητείτιτεπι αοοῖ-- 

ΡῸΓ6., ἀνθγϑοῦ δ, ΠΘΩ 16. ΡΘΟΙΠΙΔΙῚ ἔπι [6 ΠΟΙ 

ΟΟΟΠρΑγ 5. Εχ νϑίθυ! οἵ 6χ ΠΟΥῸ Ταβίδιηθηϊο 

σΟΠ πο Ὀ1Π| δἀοοίτι5, ΟΠ ΟΠ 506 Δ Τ)ΟΠἸ]Π ΤΠ] 

ΑΡΘᾶ5., ὈΟΠΟΙΠῚ ΟΡΘΙ ΠΩ τι501 85 116 ΤΘΟΘΡ ΓΒ: 

ἰπ Ομεϊϑίο 1651 ΠΟ ΠΟ ΠΟΒΙῸ., ΟἿ] φ]οῦα οἱ 
ἸΠΊΡΘΥΠ1Π1 1 5861} 56 ΟἹ] ΟΥἸ1η}. ΑἸΏΘΗ. 

ἃ 5]ς. οοἴο Νί55. οὑπὶ δἄϊίοπο Βα51]. Ἐδιῖο τοῖο 

Ῥατὶβ. πλούτῳ χάραν. Μοχ Μί58. πο ῥῬᾶτοὶ ἵν᾽ ἐκ. δῖα- 

ἀπ οατ1ο Ῥαγὶβ. συμφέροντά σοι. ΟΧ σοι ἃ)ρεδὲ Ὁ 

ΟΠ ΠΙθιι5 Ν85. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΠΗ΄. ΨΑΛΜΝΟΝ. 

“ Ψαλμὸς τῷ Δαδὶδ ἐξοδίου σκηνῆς. 

Ὃ εἰχοστὸς ὄγδοος ψαλμὸς ἔχει μὲν χαὶ τὸ 

χοινὸν τῆς ἐπιγραφῆς: ἰϑαλμὸς γὰρ, φησὶ, τῷ 

Δαόδίδ - ἔχει δέ. τι καὶ ἰδιάζον- πρόσχειται γὰρ; 

᾿Εξοδίου σχηνῆς. Τί δὲ τοῦτό ἐστι; Νοήσωμιεν 
,ὔ λ 5 7ὰ ᾿ 7 Φ Ἃ [, ΕῚ υχὲ 

τί τὸ ἐξόδιον, καὶ τίς ἣ σχηνὴ, ἵνα ἐν τῷ βου- 
λήματι τοῦ ψαλμοῦ δυνηθῶμεν γενέσθαι. Πρὸς 

ΙΝ ΡΘΑΙ ΜΗ ΧΧΥΙΠ. 

ΡῬεαίηιιις )αυϊά ἱπὶ οχίξι ὦ ἰαθον παρσιιῖο. 

1. Ῥϑα]μητ5. ψ]ΟΘϑ1ητι5 Οοἰαγιιθ Παοὶ “] 61 
Ῥᾶγίο πη ΠΟΥ Ρ ΠΟ Ι5 ΘΟΠΊΠΠΠΙΠΘΗῚ ; 7) 5αἴηιτι5 ΘΗΙΠΏ, 

ἴηψαι, 2Ζανιαϊ: Ὠαδὲ νϑιῸ δὲ δἰχαϊα Ρροὸ- 
ΡυΪαη ; πᾶ ΔἸ πι, .1χ. Θαϊέιι ὦ ἑαθογπιαοιεῖο. 

Οὐά δαΐθηι μος οϑί ἢ (ΟΠ Πβ᾽ ἀθυθπητι5 (115. 51} 1116 
ΘχΙπ8., δὲ φαοάπδηι 510 1Ππ|| τ Πα οα 1 5 τιῦ 

μὲν οὖν τὴν ἱστορίαν, δόξει τοῖς ἱερεῦσι χαὶ τοῖς 114 ῬΒΔΙΠῚ1 1Π|6]ΠΡ ΘΠ 18 Πη1 Δ556 1 να] Π1185. Οιτοά 

λευΐταις ἀφεμένοις τοῦ ἔργου τὸ παράγγελμα δί-- 
δοσθαι τοῦτο, ὥστε μεμνῆσθαι τῶν ὀφειλόντων 

ΕἸ - -Ὁ δ , ᾽ 

αὐτοῖς παρασχευασθῆναι πρὸς τὴν λατρείαν. Εξο- 

δεύουσι γὰρ ἀπὸ τῆς σχηνὴς χαὶ ἐξιοῦσι λοι- 
Χ λό ὃ « Σ Ν 

πὸν ὃ λόγος διαμαρτύρεται ἅτινα αὐτοὺς ἕτοι-- 

9. ΠΙα, ψαλμὸς τῷ Δαδὶδ᾽ ἐξοδίου σκηνῆς, ἰοστιπίαν 481- 

ἄθι ἴῃ ΟΟΙ ΡοΥ 115 βθοιηο οὗ βορίϊπηο οἵ ἴῃ οἀϊίοπο 

ΤΟΝ. 1. 

Α Ἰρίταν ρογποι δα Πἰβιουίδηι, 1 Ῥυδοθρε ν]ά6- 

1υἱτπν βου οι ι15 οὐ [θυ 5 ἢ ΟρΘΓΘ {ΠΟ Ε15 ἀὰ- 
{πη} 6556, τιὖ ΘΟΥΠ {π|88 ἃ 56 δα χ] 5 ΓΘ. ΠῚ 

ῬΥΘΡΑΓΑΡῚ ἀθθθηΐ, ὙΠ] ΠΙΒΟΔΠΠΙ). ἘΧΘαΠΗΡιι5 

δηΐμη 6 ἱαθθυπδοιο, δουρίαγα πιοχ ἀθοϊανδῖ, {τι 

Ῥανίβιοηϑὶ : 564 ἴῃ 8115 οοἴο Νί55. ἀοϑιιηΐ. 

ἘΕΓΨ. Ναγδηὶ Αἀάοπάα. 1 ᾿ 

1: 

αι. 
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͵Ρ505 Ρᾶγαβ86 ΡᾺΓ 511, δἵ {85 ορουῦίθαϊ ΠΡ γ, τὶ 
αὐ βθαθηίθμ 4ἴ6 ΠῚ) σΟΠυθηϊαηῦ, ΠΙΓΏΪΡΙΙΠῚ {105 
ΑΥΊθιπιη1, σ]ΟΥ Δ ΠΙ., ΠΟΠΟΙΘΠῚ, δὲ β]ουία τη ΠΟΙΉΪΗΙ 

675 ; 161, Πιιβ πιά τη Ἀ]1}0} ΠΙ5] 'π ἀπ ΠΟΙΠΪΠΙ οἱ 
58 ΠΟΙ [4115 060 σα] πππ| ΘΧΊΟΡῚ ἄθθογθ. Οιιοά νεγῸ 
Δ νἱπὰ ἱπίθ! ΠΠσ 6 Π 4} Ποϑίγδ ΠΏ βρθοΐαξ,, ϑ.Ὀ] 1 πηϊὰ 
σΟΠ ΘΠΙΡ] Δ ΠΊΘΤΩ., Δἴ Π|6 τπασηϊῆοα σαδάδῃ ἂς ἐἸ-- 
ὙΙΠδ8 ΒΟΥ τι }88. ΘΟΠ  ΘΠΪΘΠΕΙ 116] ]ΠΠσ πὰ ἸΘσθιη 
ΠΟΡῚ5 [Ἀπ] αγθπ γοἀἀδπίθμμ, {4 ποῖα. οσςι- 

Γαΐ, τι ΠΘΩΙ6 Δ}165 Πη85 1ΠΊ6 Οὐδ5 οὶ θ᾽ δι", 

ὨΘΊτ6 ἐθογΠδΟΌ]τ1ΠῈ ὁ ἸΠοῖτ πη Θχ πᾶς ᾿παπίπηαΐα 
Τωνοκηαοι. Πα θνῖα σΟΠηρΡδοξιΠ, ΠΘΩπ16 Θχ τπι5 ἃ ΓΘ ΡΠδοι0 
Τυτς.ς ρτὸ (50 655115 ἃ [6 ΠΊ0|0 : 564 πος ΠΟΘ ΓΤ ΘΟΓΡ 5. ἴα-- 
σΟΓΡΟΓΟ δὰ π ΠΡ ΔΟΙ] Τὴ ΠΟΙ5 δϑὲ : πὶ ΠῸ5 ἀθοι ΑΡροβίο]ιϑ, 
Ῥηϊίατ. Σ ᾿ ἣ Ε 
5. ον. 5. ἀἸσθη5 : Οὐ βιίπιις ἐπ ἤοα ἑαϑογτιασιῖο ἵπι56-- 

5. ΒΑΘΊΤΠΗΙ 

4. ηυϊξοίπιι5. ἘΠῚ Ἰζθυτιπὴ ῬϑΆ]Ππη5 : δὲ Παροϊζαπι 

ἘΤΕΡ: 90. ποτὶ ἀρρτορίπφιαῦτε ἐα ογτιαοιιῖο ἐμο. ἙχΊτιι5. ατι-- 
1 

ἕξις [6] ἃ ἔθ ΡΠδοῖ]ο., ἰβοθϑϑιιθ ἃ Πὰς νἱΐα οϑὶ, αὐ 
“Χιΐ5 6 ἴα. 

Βδγηᾶσαϊο ({{16Π1] [88 γΌ 685 ΠΟΘ ὈΓΟΘΡΑΓΔΡῚ 1 6 ηὲ ἴα, τὶ οἵ 
τροΣδ εδι, ΠΡρο, δὲ 11 ῬΟΠΊΪΠῸ Δ [ΘΑ ΠΊτι5 : 5 1] 461 “τα: 

ΠΠΠΟ ΔΊ [1], ὙΠ ΠΟτ τὴ δα [Γαΐ Γα ΠῚ ν 8 ΠῈ ϑιιηΐ. 

Ἐπ αὶ κἰἷς β] ον πὶ οἴ ΠΟΠΟΡ ΠῚ Τ)ΟΠΉΪΠῸ Ρ6. ΒΟπὰ 
ΟΡΘΙἃ αἴονε, 15. 5101 σ]ουϊα πη δὲ ΠΟΠΟΡΘΠῚ δχ {πιϑία 
7 1015 θυ τ ΠΡ ΠΟ Π6. ΘΟ σουῖτ. Τη τι} {15. ἀπ 6 ΠῈΊ 

ΘΧΘΙΏΡΙΥΊθτι5 Δα Ἰτιιπ ΓΘρ θυ  πηι5 1Ππῶὼ : 4Ζ277γῖ6 
Τοπιῖπιο, {{{| 1) ἱ. ἘΠ᾿ ψοπ]δπη Ποπ οὐ] π5νὶ5 ἀο- 

Ππτ Π6Ὸ ΔοσΘρίαΠη δϑί, 564 6115, 7] {Ππ4 ον ο 
τον. 19. ΡΕΠῸ α[ενε : δἴοσι θπὶπι., Ἰπ τ, ρίγα οί εἴα 
τ τή εἰ ποτ 6 Ἰπογθ Τὶ οἷς ; ΘΓ ΥὙΓ5115 ΤΟΡΘΠηΪὰ5 : ΔΊμηι-- 

τ. ιιϊά σπνη΄οΐα, Ἰπηαϊξ, δέ σα 65 δαποία αἰι[δγοτιΐ 

πιαϊϊτας {π|α5, αἰ ρῥΓΟΡίδτ' ἰδία ρτιτιις οτὶς " Ἰάθο 
ῬϑΑ]Π.τ5 να] ΠΟΘ ὈΓΠΠ5. ἢ]Π1Ὸ5 ΘΙ 6556 : ἐἠδίπάο 
τὰ πάθπὶ δά αἰουθη ἦα Πθοὸ ἄοπᾶ δοοθάθυθ, πρὸ 

4ΌΦΠ06ὲ., 56 ἃ ατιὲθ ᾿ρ56 Ῥ βου ρβουῖε. Ῥυΐτς ἄἰς, 
Ῥαῖθι", ἀθπ46 ρεὶβ {118 δθζππιπειι". ἘΧΡΘΠάδ δἷι- 
[6 Δ ἴθ ἸΡ511Π1 5. 6Χ 4114}} νἱΐα δοσϑδϑ : ἃ αἰ ητι5 

515 411 βᾷποίτιπ) ΠΘΙΠῚ., ῬΑ ΓΕΠῚ {{Π1ΠῚ ὍΡΡεΙΙ6ϑ. 
Ἐβι ΠΟΡῚ5. οἴμΠ βᾷ Ποῖο Ρ6 1 βὩ ΠΟΙ ΠΟ ὨἰΔΙ προοϑοὶ- 
ἴπ40., [Δ Π]]ΑΥἸΓἀ5 6. 5] ν]8. ΒΘΠΊΡΟΥ ἢΠΠτι5 σα ποῖ 
6556; 58 ΠΟΙ 85. ἴδ 510] ΡΓῸ {ΠΠῸ δάορίεξ. Αὔογεο 
᾿ζάιιθ ῬομηΪπῸ ποὴ 416, πθαιιθ οχ α θιι51:-- 
Ρδὲ ργοσπαῇ, θὰ ΗΠ] Τ6ὶ. Οἰιεθϑιανιιβ θοὲ ἄοπα 
ΤΉ ἃ : Ἰάθ0 ΠΠΔΡΟ5 ΥὙἹΓῸ5. Εἰ]ρὶς 4] Οἰογδηΐ. 
ἘΓΘΏΪΠῚ ΠΘ ἔπιᾶϑ ΘΟΘἸ ΓΔ ΟΠ 65 ὨπιΠη] (6 ]]1οἷαΐ, πον 
1Π σδιιϑᾶ 511, σῸΡ ἃγΙ ϑίθιη Ὀγαΐατη {πᾷ 4 στρ 65 

ἃ. (ΟΙΡΕΓΠΗΙ βθοαπάτι5 εἴ Ζαδτει5 ἢ τινα ἔχοντας. [ἡ- 
ἔνα (01}5. βεοαῃ ἄτι5 θεωρίας Ργὸ διανοίας. 

Ὁ 516 βορίοπη Μ55. Ἐφ εἰ σονο οτὰ ΒΘρὶϊς ῬΙηο οἱ 
4υαγίο χαλῶν ἔργων. 

“Ὅ.ο 14 41 Πα Ῥγοξοσιιπειιν ἐδϑιϊπηοπῖα, α]ίο- 
ΤΠ 6 ῬΤΟΥΘΓΡΙΙ5, ΔΙ ἔοΓΠΤῚ ὁ Φογ ΠηΪα ἴῃ 55 ποίς ΠΠ|ὰ- 

΄ 

ΟΕΒΑΙΕΞ, ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

μάσαντας προσὴ 8 σίνα ἔ- ς πρὸς τὴν ἑξῇ [ ς προσῆκε, " τίνα ἔχοντας πρὸς τὴν ἑξῆς 
τ ᾿ - 

ἀπαντῆσαι" ὅτι, υἱοὺς χριῶν" ὅτι, δόξαν χαὶ 
Ἂ »ν» δ.» ε - [ "τὶ σφὼ» 

τιμήν" ὅτι, δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ" ὅτι, οὐδαμοῦ 

ἀλλαχοῦ λατρεύειν ἢ ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Κυρίου χαὶ 

ἐν τῷ τόπῳ τοῦ ἁγιάσματος προσῆχε. Πρὸς δὲ 
Ἁ ᾿; ᾿οτὼω Ἁ ΔῚ «ς« , Ὁ ᾿ 

τὸν ἡμέτερον νοῦν τὸν τὰ ψηλὰ θεωροῦντα, χαὶ 
τ ᾿τὉ Ἁ τω 

διὰ τῆς μεγαλοφυοῦς καὶ πρεπούσης τῇ θείᾳ 
“ ᾿ “- - -» 

Γραφῇ διανοίας οἰχειοῦντα ἣμῖν τὸν νόμον, ἐχεῖνα 
ἊΣ ε , “ κ᾿ ν “5 3 - 

ἡμῖν ὑποπίπτει. οὔτε χριὸς τὸ ἄῤδεν ἐν τοῖς 
’ 

ἀψύ- 
ΝΜ 

οὔτε 

ἀλλὰ 
“ὌΝ 
ἀπό- 

οὖωῪ Ὑ “Ὁ 

στολος ἡμᾶς ἐδίδαξε λέγων, ὅτι ΟἱἨ ὄντες ἐν τῷ 

4’ - “ ᾿Ὁ3 - προθάτοις νοεῖται, οὔτε σχηνὴ τὸ ἐκ τῆς 

χου ταύτης ὕλης συμπηγνύμενον οἴχημα, 
ἔξοδος σχηνῆς ἣ ἀπὸ τοῦ ναοῦ ἀναχώρησις, 

σχηνὴ μὲν ἣἥμῖν τὸ σῶμα τοῦτο, ὡς ὃ 

σχήνει στενάζομεν. Καὶ πάλιν ὃ ψαλμὸς, Καὶ 
᾿ - ΕῚ τὶ - - 7 ᾽ ΚΦ ΝΥ 

μάστιξ οὐχ ἐγγιεῖ τῷ σχηνώματί σου. ᾿Εξόδιον δὲ 
τ τ ͵ 

σχηνῆς, ἣ ἀπὸ τοῦ βίου τούτου ἀναχώρησις, 
Ἁ ἣ " οὁ ΄ 

πρὸς ἣν παρασχευάζεσθαι ἥμᾶς ὃ λόγος παρεγ- 
Ὁ ἐπὶ τς ἦν ὰ ᾿ ᾿Α͂Ν 2 Ὁ 7] 

γυζ, τάδε τινὰ καὶ τάδε χομίζοντας τῷ Κυρίῳ" 
μι τὭω᾿ ») , 2 ΚΨ0ΌΥΨ τὶ Ἁ 

ἣ ἐνταῦθα ἐργασία ἐφόδιόν ἐστι πρὸς 
τὸ μέλλον. Καὶ δ᾽ ἐνταῦθα διὰ τῶν ἢ 
» » 7 “- ’, κ, 
ἔργων δόξαν φέρων χαὶ τιμὴν τῷ Κυρίῳ, οὗτος 

παν τ: 
ἀγαθῶν 

διχαίαν τοῦ 

χριτοῦ ἀνταπόδοσιν θησαυρίζει. Ἔν πολλοῖς μέν- 

γα ς - ᾿ ε Α λ δόξαν ἑαυτῷ χαὶ τιμὴν χατὰ τὴν 

- , "᾿ 

τοι τῶν ἀντιγράφων προσχείμενον εὕρομεν τὸ, 
39 , ω ’ ᾿ ο 

Ἐνέγχατε τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Θεοῦ. Καὶ ἐπείπερ 
Ὁ Ψ Ν Ὁ Ὁ 

οὐ παντὸς δῶρον εὐπρόσδεχτον τῷ Θεῷ, ἀλλὰ 

τοῦ ἀπὸ χαρδίας προσάγοντος χαθαρᾶς" 
ε 

Οὐ γὰ ὖ γὰρ 

ἀγναὶ, φησὶν, εὐχαὶ ἀπὸ μισθώματος ἑἕταίσας" ἁγναὶ, φησὶν, εὐχα μισθώματος ἑταίρας 

αἱ πάλιν Ἵερειλί Μὴ εὐχαὶ, φησὶ ὶ χρέ χαὶ πάλιν Ἱερεμίας, Μὴ εὐχαὶ, φησὶ, καὶ χρέα 

ἅγια ἀφελοῦσί σου τὰς χκαχίας, ἢ τούτοις ἔσῃ 

καθαρός: διόπερ ὃ ψαλμὸς πρότερον ἡμᾶς βού- 

λεται υἱοὺς εἶναι Θεοῦ, εἶτα τότε ἀπαντᾶν ἐπὶ τὸ 

προσχομίζειν τὰ δῶρα τῷ Θεῷ,, καὶ ταῦτα οὐ τὰ 
, 35} : ἄν’. ἢ Ν »»Ἔ ,ὔ ᾿ .,5 

τυχόντα, ἀλλ᾽ οἷα αὐτὸς διετάξατο. Πρότερον εἰπὲ, 

Πάτερ, εἶτα αἴτησον τὰ ἐφεξῆς. Δοχίμιμαον δὲ 
" ὦ ’ 

σεαυτὸν ἐχ ποταποῦ βίου ἀπήντηχας᾽ εἰ ἄξιος 
- - , 

εἰ Θεὸν τὸν ἅγιον πατέρα σεαυτοῦ ὀνομάζειν. 
3 ε .- - ἀπ, Ε- φ " Χ [᾿ 3 Δι᾿ ἁγιασμοῦ ἐστιν ἡμῖν ἢ πρὸς τὸν ἅγιον οἷ- 

᾿ ' 2 

χείωσις. Εἰ βούλει ὁ ἀεὶ 
ἁγιασμός σε υἱοθετείτω 

εχ τ φ :-- 

υἱὸς τοῦ ἁγίου εἶναι, 

᾿Ενέγχατε οὖν τῷ Κυ- 
, 4 ς ᾽ ΧΟ “ἱ - γ΄ 

ρίῳ, οὖχ οἵ τυχόντες, οὐδὲ οἱ ἐχ τῶν τυχόν- 
των, ἀλλ᾽ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ. Μεγάλα μέλλει ἐπι- 
ζητεῖν τὰ δῶρα" 

τοὺς προσφέροντας. 

διὰ τοῦτο μεγάλους ἐχλέγεται 
Ἵνα γάρ σου μὴ ῥδίψη χαμαὶ 

βίγαϊι Πυοφιβ. Μοχ ΔΠ 401 Μ55. ἐπὶ τῷ προσ. 
ἀ γὸχ ἀεὶ ἄεοβε τη (9]Ρ. φιατγίο, [ηΐγὰ ΟΟἸΒογ πὶ 

βοσιπάήιι5. οἵ «παγίαϑ οἴ «1 ἄπο Μί85. ἱλεοῦσθαι τὸν 

χύριον. 564 811] Ξεχ Μ95. ξάιιθ δ 661] ἱλεοῦσθαι τὸν 
θεῦν. τς 
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τοὺς λογισμοὺς, μηδέ σε ποιήση κριὸν τὸ ἄλογον Ἐ δὲ ῬΑΪΔΠ5. ΔΠΙΠΊΔᾺΙ 1ΠΩΙΪΓ5., [ΔΙ ΖΔ δα ἰδία 
τοῦτο τετράπουν χαὶ βληχητιχὸν ζῶον ἐπιζητεῖν, 

ὡς ἐχ τῆς τούτου θυσίας προσδοχδν ἱλεοῦσθαι τὸν 

Θεὸν, ᾿Ενέγκατε, φησὶ, τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Θεοῦ, 
Οὐ γὰρ υἱοῦ χρεία, ἵνα “ :- 
φέρῃ »γ ἀλλ᾽ εἰ μέγα τι ὃ υἱὸς, μέγα τι χαὶ 

ἐπάξιον τῆς τε υἱοῦ διαθέσεως χαὶ τῆς πατριχῆς 

ἀξίας τὸ προσφερόμενον εἶναι προσῆχεν. ΥἹοὺς 

οὖν, φγσὶν, ἐνέγκατε χριῶν ἵνα χαὶ αὐτοὶ οἵ 

προσφερόμενοι παρ᾽ ὑμῶν, ἀπὸ τοῦ εἶναι υἱοὶ 

εχ “΄λ 
υἱον αὑτὸν προῦ- 

κριῶν, εἰς τὸ γενέσθαι υἱοὶ Θεοῦ ἢ μεταδάλωνται 
«ς , , “ 5 Ὁ 8 

Ὁ χριὸς τοίνυν ἡγεμονικόν ἐστι ζῶον, ὅ χαθη- 

ν] ΟΠ ηἃ ΘρΡΟΓΆ 65. ΠΘιιΠῚ] Η] αοδίτιη 11 : 4 {}|ἐτίς, 

ἰπαα, 7Ζοπιῖτιο, {1 1) 6]. Νϑάτιθ 6 ΠῚΠῚΊ Οριιβ 
͵αὰ 8Π|Ὸ, τὖ ΠΠΠὰπὰ Ἰρϑιπὶ Οἴον 5. 564 51 ἢ]1π|5 

δϑὲ φυ ἀρ δ} τη σΉτιΤη ; Θἰ]8πῈ 14 «πιοα Οἰογ ιν, 

4υϊάριαπη ΤΠ] σ ΠῚ, οἱ ΠΠῚΠ ἢν ταῖθ ἀο ραΐθυ πᾶ 
ἀϊσπιΐαῖο ἀἸσητιτὴ 6556 Ομ ΘΓ 85 ῬΓΘΙΠΙΙη οϑί. κ΄ ΠΏΧΩ 

ἐσί ει, Τα}, Πἰϊος5 ατιδίτιπι., αἰῦ 1 ΘΕ] τη {|| ἃ 

γΌΡΙ5 Οἴου πῦ, 6χ ἢΠ1Π15 ΔΊ Θἴπι ΠῚ ἴῃ ἢ]Π105 Π6Ὶ 

ΓΔΠ5Π1ΠΓ}ΘῊ [ΠΓ. 

2. ΑΥΪ65 ΔΗΪΠΊΔΪ δϑῖ ΡΥ ΠΟΙ ραΐι πὶ ἴθ π6η5, {υοά 
γούμενον τῶν προύάτων ἐπί τε νομὰς τροφίμους 115 ογο5 Δητθοσάϊε δα ράβοιᾶ ράθρι]α, δἱ δά δ ψαδυτηι 

᾿ 2 , «7 Υ ,: “8.5.3. ᾿ 
χαὶ ἀναπαύσεις ὑδάτων , χαὶ πάλιν ἐπὶ σηχοὺς 

"5 ,, [2 Ὁ ΑΨ Ἁ ε τὖὦἪ ὔ 

χαὶ ἐπαύλε!ς. 'Γοιοῦτοι δέ τινες χαὶ οἱ τῆς ποί-- 

νης τοῦ Χριστοῦ προεστῶτες" προάγοντες μὲν 

ἐπὶ τὰς εὐανθεῖς χαὶ εὐώδεις τῆς πνευματιχῆς 

διδασχαλίας τροφὰς, χαὶ ὕδατι ζῶντι τῇ ἐπιγο-- ἐώον, ἢ ἜσΕΕΧ. 
ρηγίᾳ τοῦ Πνεύματος ἄρδοντες χαὶ ὑψοῦντες χαὶ 

πρὸς καρποφορίαν ἐχτρέφοντες " ὁδηγοῦντες δὲ πρὸς 

ἀνάπαυσιν, χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἐπιδουλευόντων ἄσφά- 

λειαν. 'Γούτων οὖν τοὺς υἱοὺς παρὰ τῶν υἱῶν τοῦ 

Θεοῦ προσάγεσθαι βούλεται τῷ Κυρίῳ ὃ λόγος. 
Εἰ δὲ χριοὶ οἵ προηγούμενοι τῶν ὅ λοιπῶν, υἱοὶ 
“- ὕ “Ὁ ε Ν Χ “πε ᾿ ᾿ Η 

ἂν τούτων εἶεν οἱ πρὸς τὸν χατ᾽ ἀρετὴν βίον διὰ 

τῆς τῶν ἀγαθῶν ἔργων σπουδῆς ἐκ τῆς διδασχα-- 

λίας τῶν προεστώτων μεμορφωμένοι. ᾿Ἐνέγκατε οὖν 
“ Κ ,ὕ ελ Θ-ε τ - ἈΠΕ. - Κ , 6 

τῷ Κυρίῳ,, υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὺς 

χριῶν. ἔμαθες τίνι διαλέγεται; ἔμαθες " 

τίνων ; ̓ Ενέγκατε τῷ Κυρίῳ, φησὶ, δόξαν χαὶ τιμήν. 
Πῶς οὖν ἡμεῖς, ἣ γῇ καὶ σποδὸς, τῷ μεγάλῳ Κυ-. 

,ὕ , τ ᾽, - ΝᾺ ᾿ έῶὰ 7 

οίῳ δόξαν “ προσφέρομεν; πῶς δὲ καὶ τιμήν; Δό- 
ξανιαἐὺτ διὰ τῶν ἀγαθῶν. ἔνγκυς, ἔξαν 'λάμαξη τὰ αν μὲν, διὰ τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ὅταν λάμπη τὰ 

περὶ 

ἔργα ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὥστε ἰδόν-- 
Ἁ ΕῚ 0 ΙΑ }Ὶ ΑΥ̓͂ ἐς - - ὃ [4 ,, Ἂ 

τας τοὺς ἀνθρώπους τὰ ἔργα ἡμῶν, δοξάσαι τὸν 
Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Καὶ διὰ σωφρο- 

σύνης χαὶ τοῦ ἐπιδάλλοντος τοῖς τὴν εὐσέξειαν ἐπαγ- 
τ “4 

γελλομένοις ἁγιασμοῦ δοξάσαι δυνατόν ἐστι τὸν Θεὸν 
χατὰ τὴν τοῦ Παύλου προαίνεσιν, λέγοντος" Δο- 

ξάσατε δὴ “ τὸν Θεὸν ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν. Ταύ- 

ε Ἑάιο Ῥαυῖβ. ἵνα υἱὸν αὐτὸν προσφέρῃ. ἘΔῚΠΠ0 σογὸ 
Β451}]. εἰ ἄιιο Ν58. ἵνα υἱὸν προσφέρῃ. Ἀδρ. δοσαπάιιβ 
δπηοπδαῖμϑ ἵνα χριὸν αὐτῷ. ΑΔ ΑΡγάΡαπὶ νἱάδίαν Βαβὶ- 
11π|5 τεβρίοοσε. Ηος ἰϑιταν ἀἴσογα ραΐδπάιτι5 δϑῖ, πὸπ 

7Άπι Ορτι5. 6886, αὖ {115 Θχθηρ!ο ΑΡγάμα Π]ΐαπι οἔδ- 
γαῖ: 564 53.115 6556, 8ῖ ΠΠ1Π| ἁγιθίι πὶ οἴδσαηίισ, 

ΓΉΪς ναγϊαηΐ γθίογθϑ ἔπη οα]Ά πλο ποίαι!, ἔπτη ὑυ 015 

ἀεβουρε πρυϊ. ἙΔΙΠο Ῥαγῖβ. μεταθάλλωσιν. ἙΔιο Βα- 
511. οατα ἀποθιβ Μ55. μεταδάλωσιν. Ἀερ. «παγέιι μιε- 
ταδληθῶσιν. Περι Ξεοιπάπι5 εἴ βεχίπιβ οαπη (01}. «πᾶγίο 
μεταθάλωνται, οἱ 1ἴῖὰ εἀεπάτιπι Οἱ ΑΥ ἸΠη115, 

Β 

Ιθνδηηθπ., ΓΟΓΘΌΒΖιΘ δὰ ϑιαθα ππὴ δὲ δά οδι]δ5. 
Ταῖΐθς δἰϊαπη ϑι1πὲ Ζυ148Π| σ’Θσὶ5 ΟΠ 51 ργρίθοιὶ, 

41 1Πππὶ δὰ Πονίἃα δὲ οἀουιθγα ἀοοἼΠ 86 5ρ101-- 
{π|8}15. ραθυϊα ἀδάποιπηϊ, δ ϑΡιπι ϑᾶποῖο [Δγ- 

Βἰθπίθ, ἃ΄υὰ νἶνα ἸΡΡΙσαηΐ, οἱ δυίσιιηξ, οἱ δά 
[ποία ργοάποθπάτπιτη ΘΠ ΡΠ, ΘΟ ΠΟΙ Π ΠΤ 

δά γτεχαΐθηι, 80 διτη Δ) Ἰη5Ι ἀἸ δῖον τι5 οἰ Ποπιηῖ 

ΘΘΟΌΓατη. ότι ᾿σΊ ΠΣ ἢΠ105 ἃ Π6ὶ {115 δὰ Ὁο- 
γηϊπιη δή ἀπιοὶ να]. Οὐοά 51 ἃυΊθίθϑ ἀτιοθϑ διιπὲ 

ΔΙΙΟΓ ΠῚ, ΠΟΡῈΠῚ τ 46 1 Γπουῖηΐ., {π] ΡῸῚ Ρο- 

ΠΟΓΙΙΠῚ ΟΡΘΙ ΠῚ 5] ΠπΠΠῈ ΘΧχ ΡΥ δοίογιπη ἀοο πὰ 
δὰ νἱΐδπι υἱγπιΐθ ΟΥ̓ Παἰα ΠῚ [ΟΡ ΠΊΔΙ βαπί. 4 {[ογίε 

ρίαν Ζ)οπιῖτιο,, Πἰτὶ 1) οὶ, αοτ 6 ]οπεῖπο {10 ς 

ατγίδίπιηι. Ὁ] ]οἾ5 11 δὰ {6 ΠῚ 5ουπ]0 Πα δαῖαν ἢ 41- 
ἀϊεῖϑι 46 «ιρι59 “Ζ29}ἐπῇῖ6 Ποπιῖπο, παι, ρίο- 

τίαπι οἱ ποποόῦθπι. ΟὈΟΙΠΟάΟ ᾿ἸσιταΡ ΠΟ5, «πὶ 

[ΘΓ 5ΌΠη15 οἱ οἰ ηἾβ5., ΠΟΠΉΪΠΟ ΤΠΔΡΊΟ Θ]ΟΥΔΠῚ ὥεη. 8. 

ΔΕ ου πτ15 ὃ Φαοιη0640 δὲ ΠΟΠΟΡῸΠῚ ἢ α]ΟΥΪ πη 411-- 57: 
ἄδθπῃ , ΡῈ θΟΠἃ ΟΡΘΓἃ., ΟἿΠῚ [ΠΧ Ρηΐ Ορογὰ ΠΟ-- γι. 
518 σογ ΠῚ ΠΟΠΊΙΠΙΠ 115, Δ460 τιῖ ΠΟΙ Π65 ΟρΟΥΙΡι5 "Ὁ" 
ΠΟ 115 ΘΟ ΒΡ ΟΙ5 ΡΑΓΡΘ ΠῚ ΠΟΒΙΓΙΠ (|| ἴῃ 660}15 
δϑὲ δἰξβοϊαπε ϑ]ογία. Π{6 ἢ] 6 [ΘΙ ΘΓΔΠ ΔΙ 86 

ΡΕΙΡ ϑΔ ΠΟ Π ΠΟ ΠΙ Δ ΠῚ 115 {π| ρῥ᾽θίαίθηι ΡΙ ΟΠ θη παν 

σΟΠγθηϊθηΐθπη ροίΐεϑι {15 60 9]ογίατη ἄδγο, 
Ταχία ῬδᾺΠ ΔαΠΙΟΠΙ ΠΌΠΘΠῚ, ἀἸοοπι5 : (ἰοτι- 

σαῖς 7])6ιπὶ ἐπ πιοπιδτγὶς πδδίγΓῖς. Ἠδηο θυϊδτη 510-- τ. (.». 
. . 5. Ἀ -" ΩΣ" - 50. 

ΥἸΔπ ΤΟΙ Πτι5 ΓΘ ΖΕΪΡΙ ἃ 115, 4] 1 Ἰρϑῦπη οΓ6- 

8 81. οοἴο Νῖββ. ἘΜ σοτοὸ οὰπὶ (]Ρ. βορίϊπιο χα- 

θηγούμιενος. 

α ΝΟΠΠΏ]}1 Νῖβ5. ἄλλων ΡΓὸ λοιπῶν. Μῖοχ Ἀδς. βϑσπη- 

ἄυ5 μεταμορφούμενοι. ϑ!θ᾽π 46 γοχ οὖν ἀδεβὲ ἴπ Ρ]ου]5.- 

416 Μ88. 
5 ἙΔΙΠο αἰγάσιιθ οὕτη ᾿πίογτοσϑ 1 ποίδ, περὶ τίνων ; 

564 6] πιο] ποῖα ἴῃ πη 1}{15 Νῖ55. Ποη τϑρου αν, 
ς (οαϊΐοεβ5 οοἴο φέρομεν. ΕΔ γ γῸ οαπὰ ἀπὸ δι αἱ- 

(ετο Μί8. προσφέρομεν. Μοχ (ΟΟΙΡΕΡΕΪπΙ βεοιπάιιβ εἴ 

«αατία5 ὥστε εἰδότας. 

ἃ 'ῬΓοχίμυβϑαςον δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν. 

ΕἸ: 

ὃ. 



3 7ὰ, αἱ 

ρον. 8. 0. 

ουι. 2. 2ή 

Πὐιώ. ν. 23. 

Χ. ΘΟΥ» Ὡς 
τῇ 

Πποηι.τ. 53. 

6. 

104 

ἄτι, οἱ δἀοριτοιῖθ λιμοῦ ἀἰσηδ τ βιιηῖ. δ {{πι5 

ὁπῖπι, ἰπάυῖ!, ο,ογίφοαι ραίνομι; οἵ, δὲ ραῖοτῦ' 

Θ6Ὸ 5τίηι; τιὐϊ 65 σἱογία πιθώ ἢ ΠΟΠΟΥΘΙῚ νΘ]Ὸ 

αἰἴουι ὍθοῸ 15, {τ δθοιπάϊμη ῬΡονΘΡ ΠῚ ) ΘΧ 
Τ||5115. 5115. ἸΔΟΎ 15. Τοῖπὴ Ποπούαΐ,, ἃς οἱ ἐθ 

ΤΠ 5 1 {|20. 5116 ΠΡΟ ΠΠτι5 «Ὁ θ᾿. Ἰ 1185. ΕῈ αι Π56 1115 
(6 γϑριι5 αἸν 115 ΟΡ ηαΐθ βοϊ ἔθ τ16 ἀἸββουῖ , 60 

τι 5ΘΠΊΡΟΙ ΓΘοῖο βϑηταὶ 46 Ῥαΐνο, ἐθ {ΠΠ|5 ΘῈ} 
αἸντηϊαῖθ., ἄθάπο ΒρΙν ἔτπι5 58 ΠΟ] σ]ουα, ΠΟΙ ΠῸ 

ἀοἴουιθ σἹονίδηη δὲ Ποπουθπη. (]ΟΡ ἀπ ἀιι 6} δτι-- 

56, 4Π| γα Ποπθη γΡοάἀάθνο ροίοβί {π|ὰ ΟΡ θα [ἃ 51ΠῈ| 

ΟἸ Πα , {πᾶᾳτ|6 ΘΟ ΒΟΥ ν ἢ", Ρουθ ητῖα ᾿ρϑῖ1ι5 

84] τ] Π] ἃ τ5π|6 ρΟΡΕησοηίθ, οἵ {πὲ ροϑὲ ἴθιη- 

ῬΟΡΑΡ Δ ηη Δ 1 15 ΓΔ ΟΠ ΘΠ. 1η {πιά ]ο τι π Δ πολη- 

{πι᾿. Οὐ οἰαν 5. ἸΠΟΟΠ[πϑίϑάιιο σορ ΠΟΙ θῖι5. ΡῸ-- 
ἴοϑὲ δὲ 1056. 5ιπρι!α ΘρΘοι αν. , δὲ Ῥοβίθα 8} 

1056 ϑρθου]αίιι5. {ΟΡῚΓ,. ΘΔ} 1115 ἀνοᾶπὰ ΒΟὨ]- 

[115 ΤΟΙ ἂς 7π|5}} {π|610}} ᾿ρ511|5 ραιοίδοθνο ροίοϑε, 

πο 116 οθῖ, {πὶ Τοϊπὸ Αἰονε σ]ουίη δὲ πο- 

ΠΟΡΘΠῚ , ΓΘ ΠΊ1|6.,. 4 ΘΟΠΡΥΙΘΗΓΟΡ 6] 5Π10 61] 

ΘΟΠ ΘΠ] ΟΠ νἱνιῖ. Ναιη. ὙἹΡ 6] θη [πχ 

ΘἸπο 501} ΘΟΡ ΠῚ ΠΟΙΆ ΠΙθ 15, 54] 46 πη} Ῥαΐθν {πὶ 

1Π 086115 οϑί, οἵ νϑῦθο δὲ Ορϑιθ, δἵ Ῥ6} Ῥυθθοαγὰ 

ΟΠ Πἶ5. σΌΠΟΡῚ5 [ΔοΙπον ἃ σ]ἹουΠοαῖιν. ΝΠ αἰ θη 

Τοοιϊπο 9] ον απ οἵ ΠΟΠΟΡΘΠῚ ΔΓ ΓΘΡΕ.,. 4] ᾿πηρο- 

[6 ΠῚ πὰ Πὸ0 Θ]Ο 85. ἀθϑιθυῖο Πασναϊ : ΠῸΠ «|| 

ἉΡΟΘη ΠῚ Παθοῖ 1Π ῬΡΘΠΟ ; ΠΟΠ {|| ΠΟΡΡΟΙ 5 γο- 

Ἰυηρίατοϑ. ῬΓ αΡΊ Π1 [Δ οἴ, ΠΘτι6 {|| ἀἰ’θ πὰ ἃ μἱθίαϊο 

ἀορηιαΐα. δάμη ρα αν. Οἰιθ πη α τιΠη} ΘΠ] ΠῚ ΡῈ Ὶ 
βόπὰ Ορθιὰ ΤουηΐπΠῸ [ον  Πλ115. σ]ΟΥ Δ ΠῚ : [τὰ ΡῸῚ 

γα α ΟρΟΡὰ Δοο 1 σΟΠΓΡΑΡ τη}. Οὐ] ΘηΪπὶ ἀἸοὶς 

ΡΘΟσΔΠΕΡιι5 ἢ ΔΌπιοτι πιθιίηι ρ61 ὑο5 ὑϊανρἤοηϊα- 

{17 ἐπι 61 σοπίθς5. ἘΠ γανϑιι5 ΑΡοϑίο]ιϑ : δον ργώ- 

ναγιοαϊοποην ἰθοὶς ]λϑιίην ἱπ]ιοπιοῦας. Νάτα 46- 

ΒΡΘΟΙΟ ἰθσιιη αἴχιιθ σοη ΘΠ ἔτι5. ΘΟΠ τ Π16}1ἃ δϑῖ 

ἸορἸϑ!αίουι. Οὐ] ΠΘΕΠΔ ΠῚ 51 (ΟΠ115 Πη8}6 σι! ΒΟΥ Πα ΠΡ, 

ἴπ 4π|ὰ ν᾽ ἀθ!Ποοὲ δϑὲ γᾶ, ΟἰδΠ1Ο ν᾽, ΘΟΠ ΠΏ 6]1ἃ, 

ΥἾΘΙ15.. ΠπΧτΙ5... ΔΒ Ίἃ., 1Π]ρΡιΠ 185. δὲ ρϑιι]θπῖα, 

ΘΟΥΙΙΠ 1188. ππιπΐ ἸσΠΟΠΊ πὰ δὲ ἔπη τ 40 1Π δι ΠῚ 
«τ ἀοηλιμ οσοιραΐ, γϑοϊἀπιηξ. (ΟΠβΘήτ6Π5 δ- 
ἴθι [ἸΘΡῚΓ7,. τις 1Π|6]]ΠΠ τητι8. ΠΟ5., {πο «πιοιη- 

Δαπιοάτιη) Θχ ῬΟΠΙ5. Ορουῖθιι5. Ποπουαῖπν Πριι5., 

[ἃ ΘΧ ΠΊΔ]15 1ΠΙΠΉ]ΟΙΙ5. ΠΟΠΟΙΘἔμ". (ΠῚ) ΘΗΪΠῚ, 

ΠΠΘΗ 15 ΟΠ Ἰ5 11 ΡΠ] Δ Π15., ΓΘΟΘΡῸ ΤΠ] ΘΓ ΓΙ οἷθ. Π]6Π1-- 

Ῥνὰ , β]ουϊαπη 4}0 60 41] 116 56 ύναι, 841 διιπὴ 4] 

ϑ. 

[16 ῬΘΡΕἾῚ, ἐΡΔη568}1. ἘῸ 4] 1ΠηΠ46}15 6ϑξ, β]ου Δ πη 

᾿ποον 110 }}15 Ὁ 6] 1 ἸΠΠ ΘΊΠΘ ΠῚ ΘΟΡΓΡΕ11Π15 Πο-- 

6 Τὰ Βορ. {παγέιβ οἱ (010. βοχίπβ οασῃ (αΐοπὰ (οι- 

ἄου. ΑἹ 611 οὐπῃ σους Νῖ55. ἐπιτετευγμιένως. 

ΓΉΘΕ,. τονε πὸ σοῦθὸ διχαιοχρισίας, εἴ 1[ὰ Ἰοστειιν 

ἀρὰ Αροβεοϊσπη, ἤομι, 3, ὃ. Νοχ (]}. 4πανίι5. φέ- 

ΒΑΘ ΟΥΕΒΑΒΕΞ ΘΟΑΡΡΑΏΌΟΟ. 

Ε 

ἈΒΟΘΟΉΙΕΡ. 

τὴν χαὶ ἀπαιτεῖ παρὰ τῶν εἰς αὐτὸν πιστευόντων 
Ὁ ,ὔ - ΄ 

χαὶ τῷ χαρίσμοτι τῆς υἱοθεσίας τετιμημένων τὴν 
᾽ . ΕΣ Α 

δόξαν ὃ Κύριος. Υἱὸς γὰρ, φησὶ, δοξάζει πατέρα. 

καὶ, Εἰ πατήρ εἰμι ἐγὼ, ποὺ ἐστιν ἣ δόξα μου; 
τ," Α ,ὔ - - λ ᾿ 
Τιμὴν δὲ φέρει τῷ Θεῷ ὃ χατὰ τὴν Παροιμίαν 

-Ὁ Ἁ Ὸὖῃᾳ τὼ 

τιμῶν τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν δικαίων ἑαυτοῦ πόνων, 
, ΕῚ - - τ χαὶ ἀπαρχόμενος αὐτῷ ἀπὸ χαρπῶν αὐτοῦ δι- 

’, -- ,Ν 

χαιοσύνης. Καὶ πᾶς δὲ ὃ “ ἐπιτεταγμένως θεολο- 
- ᾿ τ τὦον 

γῶν, ὡς μὴ ἀποπίπτειν τῆς ὀρθῆς περὶ Πατρὸς 
" , ᾿ Ὁ Ὁ» "Ὁ 

ἐννοίας, χαὶ περὶ τῆς τοῦ Νιονογενοὺῦς θεότητος, 
χαὶ ΑΝ ϑαν φ ἡ σὰ ἢ Π δε γα χὰ ͵ 

ἱ περὶ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος δόξης, οὗτος φέ-- 

ρει τῷ Κυρίῳ δόξαν χαὶ τιμήν. ᾿Επιτείνει δὲ τὴν 
"Ἤ:} - 

δόξαν ὃ δυνάμενος τοὺς λόγους ἀποδιδόναι χαθ’ 
Ἃ ὃ οὺς ἔχτισται τὰ σύμπαντα, καὶ χαθ᾽ οὺς συγχρα- 

τεῖται, τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ προνοίας μέχρι τῶν μι- 

χροτάτων διιχνουμένης, χαὶ χαθ’ οὺς μετὰ τὴν 
ἜΝ 3 ἢ δον τὴΝ ἢ 5 ΄ « 
ὧδε οἰκονοιλίαν ὑπὸ τὴν χρίσιν ἀχθήσεται. Ὃ τρα- 

νοῖς χαὶ ἀσυγχύτοις λογισμοῖς αὐτός τε θεωρῆσαι 
Η 5. ὦ Ν ᾿ κ᾿ ᾿ ᾿ “Ὁ ἡ 

τὰ χαθ᾽ ἔχαστον δυνηθεὶς, χαὶ μετὰ τὸ αὐτὸς τε- 
ὙΡΕΝ τυ ᾿ ᾿ ἡ τ θεωρηχέναι, δυνάμενος χαὶ ἑτέροις τὰ περὶ τῆς 
ΞΖ -Ὗ» τὭ Ὁ 

ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ᾿ δικαίας χρίσεως 

αὐτοῦ παραστῆσαι, οὗτός ἐστιν ὃ φέρων τῷ Κυ- 
, - ι - ς , - ρίῳ δόξαν καὶ τιμὴν, χαὶ ὃ τῷ ἁρμόζοντι τῇ 

- ζ-: ῃςε ἢ ΡΟ ΣΣΝΣ ᾿ Τοῦ - Ἶ ᾿ 

οιἰαύτῃ θεωρίᾳ χεχρημένος βίῳ. Τοῦ γὰρ τοι- 

ούτου λάμπει τὸ φῶς ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
,ὔ κ ᾿᾿ Ἂ ἮΔ" Ν Ὁ “5 

καὶ λόγῳ χαὶ ἔργῳ καὶ διὰ παντοδαπῶν ἀνδρα-- 
, Ὁ Ρ ΄. το ᾿ Ρ » ͵. 

γαθημάτων δοξαζομένου τοῦ ἐν οὐρανοῖς Πατρός. 
ΕἸ ὔὕ ἊΝ - π΄ “} .ο" Ἀ᾿ " 

Οὐ φέρει δὲ τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμὴν ὃ περὶ 
»} , 5 ΄ Ἂῃῃ 5 εἰ Ὁ 

τὴν ἀνθρωπίνην ἐπτοημένος δόξαν" οὐδὲ ὃ τιμῶν 

ἀργύριον" οὐδὲ ὃ τὰς ἡδονὰς τιμῶν τοῦ σώματος " 

οὐδὲ ὃ θαυμάζων τὰ ἀλλότρια τῆς θεοσεύείας 
}} Ψ σω ΕῚ - Ε ,ὔ 

δόγματα. Ὥσπερ γὰρ διὰ τῶν ἀγαθῶν ἔργων δό- 
ῃ -“- , “ .Ἂ}ἱ - ΡῚ 

ἔαν φέρομεν τῷ Κυρίῳ, οὕτω διὰ τῶν πονηρῶν 
ΕἼ »" 2 , "» Ν ες "ον 8 , ἔργων τὸ ἐναντίον. Τοῖς γὰρ ἁμαρτάνουσι ὅ τί 
ΓᾺΡ ΐαὶ Κ᾽ ΄ 1 Ὁ. ἢὴ ἤναι τ. Ε, λέγει; Τὸ ὄνομά μου δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν 

ῷ ΄- , Η - 
τοῖς ἔθνεσι. Καὶ πάλιν ὃ ἀπόστολος: Διὰ τῆς πα- 

οτὼω συν 

116 ραδάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις. “Ὑόρις 
Α .͵ 

γάρ ἐστ! τῷ νομοθέτῃ ἣ τῶν νόμων ὑπροψία χαὶ 

χαταφρόνησις. Καὶ οἰκίας καχῶς οἰκουμένης, ἐν 

ἣ θυμὸς καὶ χραυγὴ; ὕόδρις καὶ γέλως, τρυφὴ 

χαὶ ἀσωτία, ἀχαθαρσία καὶ ἀσέλγεια, ἐπὶ τὸν 

χρατοῦντα αὐτῆς ἣ ἀτιμία χαὶ ἣ αἰσχύνη τῶν 

γινομένων ἐπάνεισιν. ᾿Αχόλουθον δὲ, νοεῖν ἡμᾶς, 

ὅτι ὥσπερ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις δοξάζεταν ὃ 
Θεὸς, οὕτως ἐν τοῖς πονηροῖς δοξάζεται ὃ 

ἐχθρός. “Ὅταν γὰρ, ἄρας τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ 

ποιήσω μέλη πόρνης, μετήνεγχα τὴν δόξαν ἔπὶ 

ρῶν τῷ θεῷ. ν 

6 Ποοϑὶ τί ἰπ Βορ. βοοιπᾶο. Ποοβί με 114 6π| ἴῃ 6ο- 

ἄσιη Μ3. ροβὲ σώζοντος. Μοχ 95. πετεινῶν. ἘΔ γογὸ 

πετηνῶν. 



ΗΟΜΙΠΜΙΑ ΙΝ ΡΘΑΙΜΌΜ ΧΧΥΙΠΠ- 

τὸν ἀπολλύντα μὲ ἀπὸ τοῦ σώζοντός με. Καὶ ; 

ὃ ἄπιστος μεταλλάσσει τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρ- Β 
του Θεοῦ ἐν εἰχόνι φθαρτοῦ ἀνθρώπου, χαὶ πε- 

τεινῶν, καὶ τετραπόδων χαὶ ἑρπετῶν τῶν ἐπὶ τῆς 

γῆς. Καὶ ὃ σεόδόμενος καὶ ὃ λατρεύων τῇ χτί- 

τ τ ί ὖὐ τῷ Θεῷ φέρει τὸν χτίσαντα, οὐ τῷ Θεῷ φέρ σει παρὰ 

δόξαν, ἀλλὰ τοῖς χτίσμασιν. Ὥστε ὃ χτίσμα λέ- 

γῶν τι, εἶτα προσκυνῶν, γνωριζέτω ἑαυτοῦ τὴν 

μερίδα μεθ᾽ ἧς τετάξεται. Φοδηθῶμεν οὖν μὴ 

δόξαν καὶ καύχημα διὰ τῆς ἁμαρτίας ἡμῶν τῷ 

διαδόλῳ 

αἰσχύνην. παραδοθῶμεν. “Ὅτι γὰρ ἣ ἁμαρτία ἡμῶν 
2 {τ ΠΣ τὸν 5 νἴ τ - ,ὔ , 

δόξα τῷ ἐνεργοῦντι αὐτὴν ἐν ἡμῖν γίνεται, νό- 

-» τ ,7ὔ 

προσφέροντες, μετ᾽ αὐτοῦ τῇ αἰωνίᾳ 

͵ -Ὁ 

σον δι᾽ εἰκόνος τὸ λεγόμενον. Δύο στρατηγῶν 

ἀντεπιόντων ἀλλήλοις, ὅταν μὲν τοῦτο νιχᾷὰ τὸ Ὁ ΠιοποΝ: 8.1 1ΠΠπ|5 ἀτιοθ πὴ {γα πϑίου αι". ΘΙ] Γοι αἰ 
τάγμα, ὃ στρατοπεδάρχης αὐτοῦ τὴν δόξαν φέ- ῬΟΠΉ ΠῚ οϑ81 4] 1ῃ ῬοηΙ5 {ι|5 ΟρΘε ιιϑ 8]ονΐα 
ρεται" ὅταν δὲ τὸ ἐναντίον ἐπικρατῇ; ἐπ᾽ ἐχεῖ- Δ ΠΠΟΙταιν : τὰ ἊΣ τοι τ αἰς, ΟΡΟΡΊ 15 ἘΠΕΙΗΙΘῸΝΣ Ει 
νον πάλιν ἣ τιμὴ μεταπίπτει. Οὕτως ἐν μὲν [6 {π|ᾶ80, ΘΧΙ5[{π|65 Ποβίθϑ [Ὁ ΠΡ6 ἃ ἴδ 6680 ἡἰδ55ὶ- 
τοῖς ἀγαθοῖς σου ἔργοις Κύριός ἐστιν ὃ δοξαζό-- ἴω5 ̓  ΠργΘ ἐἰπιοο5 ΡΥΘΟα] ΒΒΕΟΝΣ 3 564 Φ 1056 Ταίπαῖοι τι 

μενος, ἐν δὲ τοῖς ἐναντίοις ὃ ἐναντίος. Καὶ μὴ ᾿θΑριορι οἱ ΘἸΙΠΘΠῚ δἰ ΠΗ ΠΕ α1π|5. γθυϊεέθηι ἴανο- ἀραὶ ἢ φλιὰν 
μακράν μοι 6 περινόει τοὺς πολεμίους, μηδὲ πόῤ- Π165. Νδιη ἀν ΤᾺ [10- Ο11Π} σα ρΙ ἀἸταῖο ποῖαπαιν, 51 

δωθεν ἀποσχόπει τοὺς στρατηγούς" ἀλλὰ σεαυτὸν βθῃ ἘΟΡΗΔΘΉΕΤΗ ΘΓ [ΘΠ ΠΟΠΘΠῚ ψΊΟΘΡ., ἐδ οἷι- 
ἐπίσχεψαι, χαὶ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν τῆς εἰχόνος ΡΙΔΙ τα θ νἹοουἸἅ 1 νοίονε, δὲ θη πεν 56 γοΙα 
εὑρήσεις. Ὅταν γὰρ νοῦς παλαίῃ τῷ πάθει, “ΟΙΟΠΔΙ : ΟἸΙΠ} ΨΘΙῸ ΘΙ ΠΟ Πα δ ΘΟΙ ΠΡ], νοἸρί ἢ 
ἐὰν μὲν δι᾽ εὐτονίας χαὶ προσεχείας ἐπιχρατῇ, ῬΘΟΘΑΓΟΡ ληῚ οἰ ροΐὰ δεγνᾶ, ὁδρνασιθ, Θ᾽ ον Ιλ ΠῚ ὶ 

φέρεται χατὰ τοῦ πάθους τὰ νιχητήρια, καὶ δοιδ ο ποινάς οἱ ΒΡ 188 τη θυ ἢ Δ νου θαυ 

οἱονεὶ στεφανοῖ δι’ ἑαυτοῦ τὸν Θεόν. Ὅταν δὲ Ὁ ΠΟΙΟῚ. 
χαταμαλαχισθεὶς ὑποχύψη τῇ ἡδονῇ, δοῦλος χαὶ 

αἰχμάλωτος ταῖς ἁμαρτίαις γενόμενος, χαύχημα - 

χαὶ ἔπαρσιν χαὶ ὑπερηφανίας ἀφορμὴν προστίθησι 

τῷ ἐχθρῷ. 

Προσχυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγία αὐτοῦ. 5. «Τἀογαίο 7οπείπιπα ἐπ ἀμΐα σαποία ογιι5. 
Μετὰ τὴν χαρποφορίαν τῶν ἐπιζητουμένων, ἀἄναγ- Ροβὲ Δ]]αἴος [γποίτιθ ΘΆΡΙΙΠΙ ΓΘΡΊΓΠῚ {π|ὼ τοαιῖνο- ἀπο οΣ 
χαία ἣ προσχύνησις. Π]ροσχύνησις δὲ ἣ οὐχ ἔξω τῆς »ΔηΓιι", πΠοοοϑϑαγία οϑὲ δάογαιϊο. ΑἸόγΆΓο δι άξττς ΕΞ ΞΕ ἐς 
ἐχχλησίας, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ αὐλὴ τοῦ Θεοῦ τε- ποῃ δὰ σι ἢὲ δχίγα θοο θβίδηι., 564] {18 ἴῃ Ρ588 εἰς υλοὶ 
λουμένη. Μή μοι, φησὶν, ἰδίας αὐλὰς χαὶ ὁ συν- )οἱ Δι] ρενῇοίτιν. ΝῸ τὰϊμ], ἰπαυξ, Ρ νας 

αγωγὰς ἐπινοεῖτε. Μία ἐστὶν αὐλὴ ἁγία τοῦ Θεοῦ. ἅ188 ἀτι1 δοοΙ δία ὀχοορίιθι5. Τ]πὰ δὲ απ]ὰ 
Ἣν αὐλὴ πρότερον ἣ τῶν ᾿Ιουδαίων συναγωγή. ταποία Ὠοϊ. ϑυπᾶρορα {π|| φρο τ θΥ]π|5. ἀπ ΘΡᾺΓ : 

ἀλλὰ μετὰ τὴν εἰς Χριστὸν ἁμαρτίαν ἐγένετο ἢ 564] ροϑὲ Δαμηΐϑδιιπι ἴπ ΟΠ ιν Ἰϑίσιπν ροοοαίιμι [ἀοἰα ρα]. 68. 
ἔπαυλις αὐτῶν ἠρημωμένη. Διὰ τοῦτο χαὶ ὃ Ε ο5ὲ ΠΑΡ ςΓΔΠ0 δου ἠδϑθυία. ΟἸὐαρνορίον εἰ Π)ο-- 26. 

Κύριος" Καὶ ἄλλα πρόδατα ἔχω, ἃ οὐχ ἔστιν ἐκ πηΐπιι5 : ΕἾ αἰΐας ονός Ππαΐθο, ψιιῶ πον διιτιῖ Θὰ χραν, το. 
τῆς αὐλὴς ταύτης. ᾿Γοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν προω-- 

Ψ - 

ρισμένους εἰς σωτηρίαν λέγων, δείκνυσιν ἰδίαν αὖ-- 

4 αν [ΔΟΙΠΠ πο τα] Ρουβιλ θυ} ροβοιῦ, ΠΠι4, 

παρὰ τὸν χτίσανται, Ῥοδιίζιιπη πο 6856 ρτὸ ἀντὶ τοῦ χτί- 

σαντος, ἈΥΡΙ Του 6. ὁ δουρῦιπτο βθηδιι πο ἈΡογραίι- 

γα πὰ 4] 516 1 ΟΡ ΡΡο νοῦν : (λεςφιείς οἰ οοἰϊί εἰ ὑε- 

γι6 γ αἰ" οὐ δαί" α1}}0}Ὸ ΟΡ αἰ01.6, 861, ἔοοο οὐ δαϊουνῖς. 

᾿ιιοδοῖιβ τ 41185, τὰ Πῖο Ζαοίιο ορίϊπια ἐἰοοοί. 

Ρ Ερ, τογίππι5 φέροντες. 

ὁ Ἄορ. βϑοαπαι μοι νόει, ΠΡΙ΄οι. δρ. ον εἶς περι- 

16ὅ 
115, Οἱ νΟ] μου 1} 16. «ιαά νι ρθη οἵ ΒΟΥ ΡΟ ΠΗ, 
ἔπι ἴῃ του Ρὰ ἀθροηετ ἐραπϑηναίαί. Εἰ “υΙβ 415 
ΘΟ] δὲ νυ ΘΠ ΘΓ 11" Οὐ {ΠῚ ἃ ΠῚ γ ῬΥ Ιου ο Ογθαίονο, 
ΠΟ 260, 866] οὐθαμινῖ5. ΔΙΟΡΕ ο]ονίαπι. ΤΠὰάφιιο 
{Π1| οΥθα ΓΔ ΠῚ ΑΙ Πα 6556 αἷξ, ἀδθίπ6 δάἀογαΐ, ἰ5 
Ποδοδέ 5118} ΡΑΡΓΘΙῚ 5, οἴτη} {πιὰ ΟΥ̓ Ἰ Π Δ τι". ΤΊ- 
ΤΠΘΔΠ1Ι5 δ Γι} Π6 σ]ΟΥΪα δἰ δχϑι τ αἰοπθι ἐἴα- 
θο]0 ρθι ποβίνιιηι βρϑοοδίιιηι ΔΙΓΟΓ ἢ ἴ65., τΠὰ ΟἸΠ} 
050. ἸΒΠΟΙΉΪ Πα δοΓΠςὸ ΔΘ ΑἸ ΟΔ Πα. Οιος ΘΗ] 
ΡΘοοδίπι. ΠΟΒΕΡΙηλ ἴῃ ο]ονίαιη σθεϊαϊ 6]1ι|5., ἡ] 
1ΠΠΠπ|8 1 ΠΟΙ15 διιοίον δὲ, 14 δχ δἰ πὸ 1π-- 
16}116.6.. Α ον Ἰ ΘΠ ΕΠ] 15. 56 ᾿ηνίοθπι ἀπο θυ ἀτιο)τι5, 
οἴη ἢθο ἀΡΠΊΘὴ νἱποῖξ, 1] ρ ΟΡ ἴοι ἰρϑῖτι5. τοίου! 
Β]ΟΥΙΔΠῚ : ΟἿ ἈΡΊΠΘἢ ΟΠ ΓΑ ΙΗ 5.6 να, ΤἼΠ 5115 

μοῦ ονῖῖϊ. Οἴτην ἁὐιΐομα. Ἰουδαίαν 6 115 {|| ὃχ 

ΘΘΠΠθι5. δὶ δα] το) ΘΙ ΘΘΟΙ Δ 1 50Π|., ἀ1]|Δ}} 

νόει τοὺς πολέμους. 

ἘΈγιάο Αἀάεπάα. 1 

4 Ἔρος. βϑοιπάιι5 οἱ (ἹΡ. βοχξιι5 ποιρασυναγωγὰς, 

7}ἀἰδας ογπαϑοϑβας. άπ οἴ ΔΠῚ πόνοι Μ85, 5 0} 1ο1- 

ἴεν συναγωγάς. Μοχ εἀτο Ῥαγὶ5. μία ἐστὶν αὐλὴ ἁγία 

τοῦ θεοῦ ἐχχλησία : 5.84 νοὸχ ἐχχλησία ἀθεβὲ ἃ} οἠπηῖθιις 

ποβίσιβ τπηἰθοῖπ Νῖ55. οἵ ἃ εὐϊίῖοπο Βαρι]. 

ιὸ. 



Ῥεῖ “ἱ 

1: 

(ἰῥη. ἴ5. ἤ. 

Εποά. 20. 

ι8., 

7:5αἱ.ἦο, 6 

ψοχ Ποιηὶ- 

"} «αϊὰ 511, 

100 5. 

ΡΙΌΡΥΙΔηΣ ρ ϑοῖον' ΠΤ ἀδθουτιμ αιι]απὶ οϑίθη τ. ΝῸπ 
Ἰθίταν οχίνγα βᾶποῖαπι μᾶπο δυίδηι Δ ογανῈ οροτῖοί, 

864 ᾿π|Γὰ ᾿ρ58 1} ; Π6 {715 δχίγα ᾿ρϑᾶμπη ΘΟ βΕ{π||π|8, 

δι Δ 115 48] θχίγα 1ΠΠ8Π} 5αηΐ, αἰἰγαοίτι5, ἴπ ἃ 

ΤΟΠΉΪΠΙ 6556 ἀεϑίηδί, ΤΠ θυϑιιπ τ ΘηΪΠῚ τη ἰπ 

ΒΑΒΙῚΠΠ ΘΟΕΒΑΒΠΒΕΞ ΘΑΡΡΑΏΟΟΘ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

λὴν παρὰ τὴν τῶν Ἰουδαίων. Οὐ τοίνυν ἔξω 
τῆς ἁγίας ταύτης αὐλῆς προσχυνεῖν προσῆκε τῷ 

γολὸν “ἀλλ᾽ ἔνδον αὐτῆς γενόμενον " ἵνα μὴ ἔξω 

ιἰς αὐτῆς ὦν, μηδὲ ἑλχόμιενος ὑπὸ τῶν ἔξω, ἀπο-- 
«τῷ σῃ τὸ εἶναι ἐν αὐλῇ Κυρίου. Πολλοὶ γὰρ ἑστᾶ-- 

Φ 

ΠΡ τα «α! θη ργθοδιϊοπΐθ, ΠΘῸὺ 5Πηΐ [6 ἢ ἰῃ 117 σιν ἐν σχήματι μὲν προσευχῆς, οὐχ εἰσὶ δὲ ἐν 

ἅπ|ὰ ΟΌ ΤηΘηΠ5 Θναρ [ΠΟ ΠΘΠῚ, οἵ ὩΠΙΠῚΪ ΘΟΥΤΙΠῚ 
ΔΡΘΥΓΔ ΠΌΠΟΙ, ΘΧ γὙὰΠῖ8 ἃ0 ᾿π|{Π|1|}0 115. οἴι15 πᾶ- 

βοθηΐθῃμ. ΟἸ] ΠΘ[]8Π| διὰ 56 η8ιι αἄϊιις 5] Ἰηϊουὶ 
Ροΐοϑέ οδθϑιῖϊβ Βαθιτατο ἰπι6}}1σὶ. ΟἸΔΡΙΌΡ Ιου 
(1 πἶο Ῥίαπίαϊϊ ἐπ ἄοηιο 5ιιπὶ 1)οπιὶπιὶ,, {85 ὁδὶ 

ἘροΙοβία Πεὶ νἱνθηιβ, {Π|Ὸ ἐπὶ αἰγὶὶς [εἰ ποςιγὶ 

Τονοϑιιτιῖ. Οὐ] ἀπιΐθη νθπίγθπι, απ σ]ογίδ πὶ, ἀὰΐ 

ΔΡΘΘΠ [ΠῚ 5, 8τιΐ {πα ν15 ἃ] πιά, ατιοε γο {5 οπι- 
ὨΪ]5. ΡΠ γ15. δοϑεϊμηαΐ, Πθιιη [θοθυϊτ,, ἰ5. ΠΟΘ 
δάοναι ΤΟΙ Πτιμ., ΠΟΘ ἴῃ δια βαποῖα οϑί, 

ΘΠ δπηδὶ νι θαΐιιν 6556 αἀἰσηϊι5., {πἰ δ] 5651} 1165 
ΘΟηνΘηΐπ5. δ πηϊἰδίπιν. 3. Ζοα 7]οπιϊνὶ δσιιρ6 

αφιιαδ. ΝΟΙΏΘΗ γοοὶθ ᾿ΠΥΘηΪα5. Π}1|}115 ἰπ ἸΟοἰ5 

τι ἴππ). Τίδτιθ πἰ 16] ΠΠ σα ητι5. {1186 511 νῸΧ 
ῬΟΙΪΠἰ, ΟΡΘΙ 85 ΡΓΘεϊπιπ) [πϑυὶξ, θὰ η1ι85 (6 νοοθ 
ΒουΙρία 81η1, ΡΓῸ ΥἹΓ 115. 6Χχ βϑδογα ϑουρ νὰ 
ΘΟΙΠΘΘΡΘ : γϑῖας ἴῃ 110 “πο ΑΒ ναπᾶσηο ἀἜαζιπι 

οϑ[ ογάοι]ο : ΕἸ οἰαίίπι υοα Καοία 651 ἀϊσετις : Πήοτι 
μωγοάϊιανίε [6 ἰδΐδ. Τίθια ἴθ Μον86 : Εὲ οπιτιὶς 
Ροριιίμι5 υἱάοθαι νοσοπι δὲ ἰαπιραίο5. Ἐὺ ἀριὰ 

. ἘϑΔΙΔ ΠῚ ΤΌγ5115.: 70. αἰϊοοπιίς,, Οἴαπια. ,οχ 4αϊ- 
ἄδπι δὲ δριι ΠῸ05 δι Δ61' ῬΘΓΟΊΙ55115., ἃτιΐ 5ρΘοῖ65 
«δ ἅτ) ἴῃ Δ6Γ6 ἱπἸρΓοϑϑᾶ ,) {π|8Π} «|| ργΟπιιη- 
ταῦ, ΘΧΡΡΙπιθυ ψα]ε. Οὐ Ἰρίτιν θὲ νὸχ Πομιηὶ 9 
ῬΘΡΟτιβ5]0Π6 1 86 ΓῈ ᾿π|6]ΠΠσὶ ἀθ]θῖ., ἃΠ 6ν ρδὺ- 

Οἴιδ5118, ἃ(1 ΔΠΓ65 Π5ΩῈ6 ΡΟΡΥΘΠΪΘΠ5 6115, ἃ] {61} 

{τ νὸχ ἢ σιμὰ ποϑαξγιιη ΠΟΙ, 5641 ΔἸ [θυ τ5 

ΘΘΠΘΙ5. Π880 ΥῸΧ 6δϑ, {1188 ἴῃ πιθηΐθ Πουιηο6 Ππο- 

ὨΙΪΠἸΙΠῚ {1105 γα} ΤΘιι5 5ιι ΠῈ γΟΟΘΠῚ ἃ ἴγ6, γ6- 

οἸρΡ᾿αἴαν, σοηϑισπθεπ π|6, ἴα τὶ Πθθο Ρῃαπίαβία 

ΟΜ] Θὰ ({π|28 885 0 1115 1Π 50Π1115 ΠΠ , Πα] θαΐ οορπὰ- 

ς Ἄρρ. τονεῖτι8 προσῆκε τὸν θεόν, Π]α, πολλοὶ γὰρ ἐστᾶ- 

σιν ἐν σχήματι μὲν προσευχῆς » 810 νουζογαΐ ΤΠ ΟΡ 8 γε- 

5, Τί" 5 δγιῖπι δρθοίεηι οὐ αἰϊοπῖς ρ» ΘΓ ΡῈ υἱάεη- 

ἔ1ι)"}) ψιιὶ Ἰαπιθη εἴς, 564 σοπαήπονίαν Πιιοροιιβ οπηῖδ- 

511ΠῚ {Ἐ1Π1586 ΘΟΥΡΟΓΊΒ5. 5[αί πη, {π|6 πὶ [απ 6 ἢ ΘΧΡΓΡΟΒΒΕΠῚ 

ορονπιογαΐ, ΟΡ {πιὸ γοῦθὰ 111ἃ 510 ΤΠ νατπὸ γε 1410, 

δ7μἰεὶ ἐπῖπι δίαπίες οὐ αἰίοπῖβ δρεοίετε μ᾽ 86 {δγιιπὲ, 

πϑοὸ ἑαπιθπ οἷς. Αἴ 06 Π5 {ποθὴ ἃ Ὑἶγὸ “οοι ββίτηο, 

ΠῚ 11 5011 Π16 ἀΡσ Δ Πα, 41] 5[α ἢ 65 ΠῸῚ Ρΐ6 γα θαπέ. 
ἴπηο, πῖϑὶ να] 46 4110, ἀυσαπηΐαν πος ἴοσο ἔππῃ 111, 

41 5ἴαπ 85 ΠΟ ᾿ὶ6 ογαγεπῖ, ἔππὶ 4111 {4αν15, 4π| 4πο- 

Θαπη 16 ἴθ ΡΟΓο εἴ “αοοιιπηπ6 ΘΟ ΡΟΥΙ5 Πα θῖ ται τηα]ο 

οἵ Ἰγγο !σῖοσο Ῥγθοαγοπίαν. ἸΝοη ἰρίίαν τ]}τ5 ΘΟΥΡΟΓῚ5 

ἸναῬτειι5 ΘχρΥ πὶ 46] νυ}, οἴιτ ΠῚ15 ΠΟ Τὰ .5. {πᾶ} 

ΑΠ1ον 116 ΠΠΠρ ται", 554 Ομ 05 ΟΠ πἶπὸ θαΥ ΓΟ ΘΟὨΙρΤο- 

Β 

ν 

τῇ αὐλῇ, διὰ τὴν τοῦ νοῦ περιφορὰν καὶ τὸν 
ἀφελχυσμὸν τῆς διανοίας αὐτῶν ὑπὸ τῆς ἐν τῇ 

ματαιότητι μερίμνης. Δυνατὸν δὲ αὐλὴν ἔτι ἃ ἐπα- 
ναῤεδηχότως νοῆσαι τὴν ἐπουράνιον διαγωγήν. 
Διὰ τοῦτο οἱ Πεφυτευμένοι ἐνταῦθα ἐν τῷ οἴχῳ 

Κυρίου, ἥτις ἐστὶν ᾿Εχχλησία Θεοῦ ζῶντος, 

ἐχεῖ ᾽Ἂν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσουσιν. 

ὋὉ δὲ θεοποιῶν χοιλίαν, ἢ δόξαν, ἢ ἀργύριον, 
ἢ ἄλλο τι, ὃ πάντων μᾶλλον τετίμηκεν, αὔτε 
ἘΡΕΌΣΟΝΝΙ τῷ Κυρίῳ, οὔτε ἐν τῇ αὐλῇ ἐστι τῇ 

ἁγίᾳ, χἂν ἄξιος τῶν αἰσθητῶν συνάξεων εἶναι 

δοχῇ. Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων. Πολλαχοῦ 

ἂν εὕροις τὸ τῆς φωνῆς ὄνομα κείμενον. “ὥστε 

ὑπὲρ τοῦ νοῆσαι, τίς ἐστι τοῦ Κυρίου ἣ φωνὴν 

ἄξιόν ἐστι συναγαγεῖν ἡμᾶς χατὰ τὸ δυνατὸν ἐκ 

τῆς θείας Γραφῆς τὰ γεγραυμένα περὶ φωνῆς " 

ὡς ἐν τῷ πρὸς Ἀῤδραὰα χρηματισμῶν" Καὶ εὖὔ- 

θέως φωνὴ ἐγένετο λέγουσα, οὐ χληρονομήσει. σε 

οὗτος. Καὶ ἐπὶ τὸ κήτς Καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἑώρα 

Καὶ παρὰ τῷ 

Ἢ μὲν 
τὴν φωγὴν χαὶ τὰς λαμπάδας. 

Ἡσαΐᾳ, Πάλιν φωνὴ λέγοντος, βόησον. 

οὖν παρ᾽ ἡμῖν φωνὴ ἢ ἀήρ ἐστι πεπληγμένος; 

ἢ τὸ γινόμενον εἶδος περὶ τὸν ἀέρα, » πρὸς ὃ 

βούλεται τυποῦν ὃ ἐχφωνῶν. Τί οὖν ἢ φωνὴ 

τοῦ Κυρίου; πότερον πληγὴ περὶ τὸν ἀέρα νο- 

οἴτο; ἢ ἀὴρ πεπληγμένος φθάνων μέχρι τῆς ἀκοῆς 

τοῦ πρὸς ὃν γίνεται ἣ φωνή; Ἢ οὐδέτερον τού- 

των, ἀλλ᾽ ἑτερογενής τίς ἐστιν αὕτη» φαντασι- 

ουμένου τοῦ ἡγεμονικοῦ τῶν ἀνθρώπων οὺς ἂν 
ἀχούειν βούληται τῆς ἰδίας φωνῆς ὃ Θεός" ὥστε 
ἀναλογίαν ἔχειν τὴν φαντασίαν ταύτην πρὸς τὴν 

μεπάαπίαν. Νοο νὸχ ἑστᾷσιν “ποι {ππᾶτη ταούοτ 46- 

Βεῖ. (ὐοπβίαξ δπΐπὶ ὑογραπι ἱστάναι, ΡΓῸ 60 4{ποά εβῖ, 

αἰἴε556, 860, ἱπίδ᾽᾽ 6586, πὸμ Τάτο ἃρια ορίπιο8 {π|08- 

416 5ΟΥΡΓΟΓΕΒ. ΠΒΌΓΡΑΙΙ, ΙΝδο 4]1{6} 6 γοῦρὸ σέαγα 

ρα Γιαἰτηοβ. 1παά]σαπτιτη,, οἰὰπὶ 1Ππ| ῥσὸ οὸ «ποά 
εϑί, αἰἴ6556, 5611, ἰγι16 7.655. 5:6 Ρ 1115 Ῥοβιξι πὶ ὙἸ Θ Π.115. 

ἃ (ΟΙΡΟΓΕΠΙ ἰογί 15 οἵ {πᾶ γέτι5 ἐπαναδεθηχότας. ΑἸ 

935. εὕτη ε1{1|5 ἐπαναδεθηχότως. 

ΡΒ 51. Μ85. οσἵσὰ δαϊιοπο Βαβι], ἘΜΙΠο σεγοὸ Ῥασίβ. 

πρὸς ὃν, τηαΐο. ϑιαιπη οάοχ (ογάονίαπιιβ πρότερον 

ΡΙῸ πότερον, παπα γοοΐς. ΑἸΠοααῖῃ οπῖπι βουιρίοι αἱπν- 

τηᾶτοῦ {πο πιοχ ποραίαμιβ δῖ, (ον θυῖι5 [α]5ὰ ΒΟΡῚ- 
Ῥἤανα ἀδοορίιι5, 510 τηἰογργοΐαϊίασ : Ρηίπετεηι Ρε ει - 

δίο οἴγοα ἀϑγέτα ἐπίο ἐς αἰχτι", α"δ] ἀϑν εἴς. 
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᾿ Ψ 
ἐν τοῖς ὀνείρεις γινομένην πολλάχις. “Ὥσπερ γὰρ, 

οὗ πληττομένου τοῦ ἀέρος, λαμύάνομέν τινα ἐν 
ταῖς “χαθ᾽ ὕπνον φαντασίαις ῥημάτων τινῶν χαὶ 

, , 2 “«.ῖ.ψἈ" Ὁ ΕῚ - “ φθόγγων μνήμην, οὐ διὰ τῆς ἀχοῆς δεξάμενοι 
λ λ 5. "ὦ - . - 

τὴν φωνὴν, ἀλλ᾽ αὐτῆς τῆς καρδίας ἥμῶν τυ- 
4 - 

πωθείσης" τοιαύτην τινὰ χρὴ νομίζειν καὶ τὴν 

παρὰ τοῦ Θεοῦ φωνὴν ἐγγίνεσθαι τοῖς προφή- 
ταις. Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων. Ὥς μὲν 

Ἀ ΕΥ 

πρὸς τὸ αἰσθητὸν, ἐπειδὴ αἵ νεφέλαι, ἐπειδὰν 
εν » . μὴ ᾿ , - - 
ὕδατος ὦσι πλήρεις, ἦχον καὶ ψόφον ἀποτελοῦσι 

συγχρουόμεναι πρὸς ἀλλήλας, Φωνὴ, φησὶ, Κυ- 

ρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων. ᾿Αλλὰ χαὶ ἃ εἴ που ψό- 
φος ὑδάτων περιῤῥηγνυμένων τισὶ τῶν ἀντιτύπων 

γίγνοιτο, καὶ εἰ ἣ θάλασσα πνεύμασι ταρασσο- 

μένη χυμαίνοιτο, χαὶ βίαιον ἦχον ἐχπέμποι, τὰ 
δένδ... ὁ πο ΜΕ ἘΠῚ “ Κυ , ΕΣ Δ ἄψυχα ταῦτα τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἔχει φωνὴν, 

-ἅζΦ “ -- δεικνύντος τοῦ λόγου, ὅτι πᾶσα ἣ χτίσις μονον- 
οὐχὶ βοᾷ τὸν ἑαυτῆς δημιουργὸν ἀναγγέλλουσα. 

μὴ “ -- .« Κἂν βροντὴ δὲ ἀπὸ “ νεφῶν ἐχραγῇ, οὐκ ἄλλο τι 
γρὴ νομίζειν, ἢ ὅτι ὃ Θεὸς τῆς δόξης ἐδρόντησε, 

καὶ ὅτι Κύριός ἐστι ὃ τὴν ὑγρὰν φύσιν συνέχων 

δι’ ἑαυτοῦ. Κύριος ἐπὶ ὕδάτων πολλῶν. Μεια- 

θήχαμεν γὰρ ἐν τῇ χοσμογενείᾳ, ὕδωρ ἐπάνω 
τῶν οὐρανῶν, ὕδωρ πάλιν τὸ τῆς ἀδύσσου, ἕτε- 

ρον τὰ συστήματα τῶν θαλασσῶν. Τίς οὖν ἐστιν 

ὃ συγχρατῶν ταῦτα, χαὶ μὴ ἐῶν αὐτὰ τῇ φυ- ἣ ) ᾽ ᾿ 
- « ΠΡ Ὄ 0 » δ Ἐ ΄ μὰ ὃ ΄,ὔ σιχὴῇ ῥοπὴ φέρεσθαι πρὸς τὰ ἦ χάτω, ἢ ύ- 

« - - 2 Ἅ, Δ Ν .- εῷὸοβ 7 
ριος ὃ τοῖς πᾶσιν ἐμδεθηκὼς, ὃς χαὶ τῶν ὑδά-- 

Ε 5 Ψ' " ᾿ 7 
τῶν ἔχει τὸ χράτος: Τάχα δὲ χαὶ μυστιχώτε- 
ρον, Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὅτε βαπτι- 

σθέντι τῷ Ἰησοῦ ἐγένετο ἄνωθεν φωνὴ, ὅτι Οὗ- 

τός ἐστιν ὃ Υἱός μου ὃ ἀγαπητός. 'Γότε γὰρ ὃ 118 
Κύριος μὲν ἦν ἐπὶ ὅὁδάτων πολλῶν, ἁγιάζων τὰ 

ὕδατα διὰ τοῦ βαπτίσματος" ὃ δὲ Θεὸς τῆς δό-- 
ξης τῇ μεγαλοφωνίᾳ τῆς μαρτυρίας ἄνωθεν ἐπε- 

ὀρόντησε. Καὶ τοῖς βαπτιζομένοις δὲ ἣ παρὰ τοῦ 
Κυρίου ᾿ καταλειφθεῖσα φωνὴ ἐπιλέγεται" Πορευ-- 

θέντες γὰρ, φησὶ, βαπτίζετε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 

Πατρὸς, χαὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύμα-- 
τος. Φωνὴ οὖν Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων. Συνί-- 

σταται δὲ ἣ βροντὴ, ὅταν πνεῦμα ξηρὸν καὶ 

βίαιον χοιλότησι νεφέλης ὅ ἐναποληφθὲν, χαὶ ὑπὸ 

ο 519 Νῖ55. οἵ οἄϊο Βαβι]θοπβῖβ. ΠΙὰα, καθ᾽ ὕπνον., 

ἴῃ οδαἀϊοπα Ῥαγ5. οπηίβϑιση ἔτι1556 νἹἀθίαν οβοϊ απ ϊα 

ἘΥΡοστδρουιη. , 

ἃ Ἐ41Ὶ οἵ ΜΙ58. ποῦ Ῥάποὶ εἴ που φησί. ΠΙά, φησὶ, 
πο ἴῃ Βδρ. ββοιπᾶο, πθὸ ἴῃ (0110 βθχίο γϑρουϊζαγ, 

ἰάφιιο πιο] τιι5. ΠΡΙ 6 πὶ Μ55. ἄπο ψόφος ἐπὶ τῶν ὑδάτων. 
Βιατίτη πϑημ}}1 Μ85. οὐ 6115 γένοιτο. ΑἸ γίνοιτο. 
ΑἸΠ πυιπηογο Β]ΈΓ 65 γίγνοιτο. 

ς ἈΘΡῚ βοοιηήιι5 οἵ «πιαγίι5 ἀπὸ νεφελῶν. Ὀ]Ὰ πὶ 

ΠΟ ηθ πὰ αἴθ σοηνθηϊθη ται. ΟἸἰιθιηδἀπηοάτι 
. ΘΠΪΠῚ, ΔΘΙῸ ΠΟῚ ῬΘΙΌΙΙ550 , {π|αιηάδπι ψ ΟΡ ΒΟΥ ΙΗ 

Θὲ ΒΟΠΟΓΙΙΠῚ ΤΠΘΙΠΠΟΓ Δ ΠῚ ἴπ ΡΠ ΔΗ [5115 Ρ6Ὶ ΘΟΠΊ ΠΊΙΠΣ 
ΔΟΟΙΡ  Πλτ18.,, αδΠΙ τη νῸΧ 6} Δι ἸΠπΠ} ΠῸΠ 

ΓΘΟΙΡΙ παν, 564 ἴπ ρ50. ΟΡ 46 ΠΟΒΙΡῸ ΠΡ ΡΙ ΠΏ ν ; 

οἰϊαιὴ 6] 5ΠΊ|0 61 γοσθη ἴῃ ΡΙΌΡΠΘΙ5. ἃ Π6Ὸ ργὸ- 
ἀποίδηῃ [556 ΟΥ̓ 66 ΡΔΡ 6ϑὲ. 7 90χ 7)οηιῖτιῖ 51 |ρ6}" 

ἀηιία5. Οὐοά φυϊάθιη δά 56Π51}}}1}6. αἰ ποῖ: 4πο-- 
ὨΪΔ ΠῚ Ὠ11|065 5111] ταῦ ἃ {15 σΟΠ ΟΡ ἴ85 51 ηΐ, 50 ΠΊΠΠῚ 
βιγθρι πη τ|6., ἄτι 1Πίον 8586 οο ἀπηίαν, δάπηι, 

ἴάθο αἷἱ : ζοχ Ζ])οπιϊπὶ 5196} ἀφιία5. ϑ6ὰ εἴ 51-- 
ΟΕῚ ἤαι βερθρίἐπι5. ἀιάστιμη. Ὁ γΘηΪθηΐθηι 4}1-- 

4πθπλ ΟΡΙΘΘπῚ αἸγρίδν ἢ... Θὲ 81 ΠΊΔΥΘ ὙΘΠΓ5 
ἀριταταμ Θχϑϑπιοῖ,, οἵ υἱο]θητπιη δάδί ΒΟΠΙΙΗΙ ; 

[8 "65 ἱπαπιπηηαΐθ ἃ ῬΟΙΏΪη0 ΠᾶΡαπΐ γΌσοῖὴ : 
4πῖρΡ6. οϑίθηις βου ρίαν ἃ, ΟἸΏΠΘ5. [65 ΟΥ̓ θα 5 

Οριβοθηη ϑιπιμη. ἈΠΠΙΙΠΙ Δ ΠῖΘ5. ἴα πίπηὶ ΠΟ ΟΪὰ- 

πᾶν. Οτιοά 951 το γι ὁχ πα 115 Ο ΙΓ ΡΙΓ, Π]- 

11} αἰπιά ραϊαπάπμηι 65, ῃἰϑὶ αιιοὰ ΤΠ δῖι8 μηδ] θϑία-- 

τἰ5 Ἰητοπτιθυῖς., οἱ {ὰο ΤῬΟΠΉΪΠτι5 51}, 41 ΡῈΡ 868 

᾿ρϑῦμα ππιτηϊἀατη οοπεπθαὶ παίιγαπι. Ζ)οπιίτιις 
5161 αἀητιας πιιῖίας. ἈΘΥ ον Πη.τ15 ΘΠΪΏῚ 1ἢ. τη 61 
ῬΓΟΟΓΘΔΕΟΠΘ ΔΉ] ΙΔ. 5Ὲ061 6868105., ΔΩ 1181} ΤΠ 115 
ΡΥ 551 » 1{{6Π| Δ]Π18 1} ἃ ]Ι8 ΠῚ, ΠΕΠῚΡ6 σΟηρΡθρσαίο- 

Π65 Π1Δ 15. Οὐι]5 ᾿θῖξιι" 6δὲ {1 Π8θο ΘΟμ ἢ] πθαΐ, Π6Ο 

δὰ παῖ παίτγα!! ροπάθγ ἀθουβεμη. [ἜΥΡῚ , Πἰϑὶ 

ΤΟ ΠΉΪ Πτι5., 4π| ΠἸΠ1] ΠΟ ρου ηρῖι, {απ π| ἀατιὰ- 

γῖιπ Πα 6. ̓π ρ υ απ ὃ ΕΌΥΘΔ ἢ ὙΘΙῸ Θὲ Ὠ]Δ 915 ΠΠΥ- 

5[106 νὸχ ΠΟμΉηΐ 5 1ρ6 1} ἃ πἃ5 ογαΐ, σηὶ Ὀδρί- 

χαῖο 7651 [δοΐα δϑί ΘΊΡΘΥΠΟ νὸχ : ἤίο δε. ΕἾπις 

πιϑῖις αϊϊοοίις. Ταιηο Θμΐμ ΤΟ ΠΉ Πτι5 5Ὲ 061 Ὠ]ΕΪ ὰ5 

ἀ4π|85 δια : {Πρ Ρ6. 411] ρθι' ᾿ΔΡΕβπητ πὴ Δ 6115 

οοηίουγοι ϑαποιταΐθμ : ΠΘα5 δΐθηη σ]ΟΥ θο., ἃ] [ἃ 

[65 ΠΟ ΠΪ 5811 σόοθ ἀδϑιρον ἱπίοπαϊτ. Αἴατιθ 

δἰϊδπι το οία ἃ ΠΟΠΠΟ ΥΟΧ 5ῈΡΟΓ ὈαρἐΖαπα 5 

Ρεοπαημδίιμ : Ετισιΐθς θη, ἸΠ Τα, δαριἐξαΐο 

ἐπ πιοπιΐτια Ῥαίτγὶς, οἱ Συϊϊ, οἱ ϑρίγιετι5 σαποίϊ. 

Τοα ἰρίτι" 1])οπεϊτιϊ διιρ6 7 ἀημας. ΕἸΣ ἀσῖοπι 

τομϊἔστι, {πᾶ πᾶ ΒΡ ΓἸτπι5. βίοοιι8. δὲ υἹο]θΠΕπ5., ἴῃ 

παθῖ5. οοποᾶνο ἱποίτϑιιβ,, 86 ψϑ θη 6 11 ̓ ἱπηροίτι 

ΡΘΙ παρηαμ οανγὰ Οἱ ΡΟυΠ  ΟἸπππ|5 ; ΘΧΙΓΘ οἱ [Ὁ Γὰ5 

ΟΡ ΡΟΙ. (δεῖς. ΝΌΕ5. ἸΒΊΓαν ῬΡΩ ᾿ησϑητ 

Βορὶ τουίϊαθ. οἵ φαγί χρὴ νοεῖν. Βυϑιι5. Ποο 1080 ἴῃ 

Ιοοο Βερ. [ογεϊα5 Δ {πᾶπἴο {1518 ἐδρόντησεν ἐπὶ ὑδά- 

τῶν πολλῶν εοἴο. 

(1. {πᾶτῖτιϑ πρὸς τ' κάτω. 

ἃ Νοππα Μ85. ἐναπολειφθὲν, εἴ 1ἴὰ 16 61856 νιον 

Ἰπίουρνο5 ψεΐτιδ, «πὶ γοσίεσι : σρί ἔτι γοἰϊοίις, δεἃ 

ΤΩΔ]ΟΥ ῬᾶΓβ Ν55. ἐναποληφθὲν, δρίγετιι5 εἰοίοπέτια, ἐποίπι-- 

55. Ορίπηο. Τρ ἄοια ΟἹ}. «απατγίιιθ τῶν νεφελῶν ἐπι- 

ῶσ 

« 

ΜΟΙ Ώ. ὃ. 

17. 

Μαίμ. 428: 

Τ9: 
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ΘΟΙΠΡΙΘΘ510Π6 ΟΡ ΓΘ ἢ Γ65., ΟΡ πᾶπο ϑρὶ "ἰξπι5. 901}1-- 
5ΙΟΠΘΠ1 ἈΒΡΘΙΡΊΙΠῚ {ΠΠπ|π [ΓΑ ΘΌΓΘΙΩ οἰ οῖπιπι. Ῥοϑι- 

{τᾶ ΨΘΙΡῸ Πιι|)65. 1185. 5ρ᾽γ1π| 1π τποάπιπι Ὀ1]1ἃ- 
ΥἼ1ΠῚ (Ἰδίθηἴοθ ἈΠΉΡ] 115 ΓΘΒΙΒί ΓΘ, δὲ 515} ΠῸΓῸ Π6- 

{αθαπι,, νι θπίου. οοπίγαοϊοθ., βρη πὸ δά 
ΘΧΙΘΡ ΠΔ ΠῚ ΓΘΒΡΙΓΔΠΟΠΘΗΙ ΡΙΟΡΘΙ]Θπίθ5., ϑιΡΘΡ τ. 

τοΠ λιτὰ ΡγΡΟατιοιπι. ΗΟ. αιιθμ 50 16ὲ ἔα] στιν 

6 181} Θἔοθγθ. ΤΟ Ϊπιι5 ἰσίξιιν Θϑ., (μι δὲ 5. ΠΡῸῚ 

ἈΠιιὰ5. ΘΟΠ ΒΕΓ [π|5.,. δὲ Ἰπσθηΐθηι ἰοπ τὶ ἔλασο- 

ῬῈΠ) ΘΧοϊΐδη8, 50Π11Π) ἰοησ 6 ΤΑ Χ᾿Π}11ΠῚ ἴῃ Π1ΟΪ]Ὶ 

ἈΘΡῚ5. Ἡδύπιγα σΟΠ ΠΟΙ . (δοίη ἐγ ΠΟ ΠΟ ΠῚ {128 

Ροϑὲ Ῥδαρῃβϑιμιιην μοι πιάση Εν ΔΠΡΘΙΙ γοοθηι 
ΒΕ 1π ΔΠΙΠῚ15 ΘΟΡ ΤΠ {τι 7ὰ πὰ ρον ἢΠοϊππειν, ροῖθ5 

Θιαπὶ {πιχία ΘΟ οϑ  ἀϑυϊοι πη. ΘΓ ΠΟΠῚ [ΟΠ] Γι 
Παγο. 3. ΔΌΡΘΙΙαΡΘ. Οτοά δηΐμὶ Ενδηρο απ} ἰΟὨΪ νι δἱὲ, 

ὺΣ ἀἸΒΟΙΡῚΠ]Π 1ρ51 «πὶ τηταΐο ποιηΐπθ ΕΠ ΟΠ γα ἃ 

Ῥοοιηΐηο ἈΡΡΟ ΪΑ11 βιιηξ,, οϑίοπάιϊηε. Οὐδ μι ΘΠ] 

νΟΧ [ΟΠ γι! Πα} π5 104] ΠΟῊ δϑὲ πὶ {πο Ποῖ; 56 
Ῥεαὶ, η6.51 415. [πΟΡῚΣ αἰσητι5. {π| γοΐα ποιηϊποίιν. 7 0. 
ὅν". Θγεῖτηι, Ἰπα τ: , ἐοπτιὶ {πὶ ἐπι πτοία. Βὶ {15 [ΟΡ Ὸ 

(11 856. δά απίθυϊονα θχίθπάδι, γϑ] αι γοΐα, τηὸ- 
ἀἸοὰ 8111 ρᾶγθ [θυ ΓΔ ΠῚ ἃἰ ΠΠ5 ΘΠ 5, δὲ ΟΠΔΠΪΠΟ [815 

Ἐτθολίεὶ τ. τι }15 ογαΐ θὰ, 46. {τὰ Ἰοαιιοθαῖιν ἘΖθομ ο] : Εὲ 

το: υἱάϊ,, θὲ 6666 τοῖα τπα τι ἰογγα,, Ππιποία φμαίμοῦ" 

αππιαἰίϑιι5., οἱ σρθοῖθς θογιίηὶ, οἱ ζαοίτιγα Θογιίηι 
ηιιαϑδὶ βρθοῖος ΤΠατοῖς. 

ωαη.7.38 ἦ- 72θιι5 δύθὸ πιαἠοσίαςὶς. ἱπίοπιίξ, Τ)οηιίπιις 
ϑΈ06 ἀφιιας πυιιΐίας. Αατιθ σιπὶ δὲ 51 βᾶποι!, 
Ὁ» ἸΙάψιιθ ἀ6 νϑπέν δουῦιπὶ Πππιπὲ Πυμΐπα., πος 
οϑἴ, ϑρ᾽ νυ τιι4}15. ἀοοιγῖπα, {180 ἀπ Ἰο πε η δη]- 

“οαη ή. τή Τηὰ5. Ἰγγῖσαϊ. ἘΠ γιιγϑαϑ, ΔΟΟΙΡΙΠξ ἃ ΠΙᾺ ΠῚ 5816Π-- 
ἴθι ἴπ' ὙΠ 81 δ Θ᾽ ΠᾺ ΠῚ, {τι ἰῃ 15. “τι δᾶμη ΥἶΤ6 
ΔΟΟΘΡΘΙΙηΣ, οἰποίειιν [ΟΠ 5 δίτι85 5816 Π||5 ἴπ γἰἴαπν 
ΘΟ ΙΘΡΠΔ 1. ΠΆΠΕΘ ΒΡ 6} ἴα ]65 ἃ τιὰἃ5 ΠΟΙΉΪ Πτ5 θϑί. 

8. φέρ. ἐξ; δΙΟΠΩ  ΠΘΙῚ5 τι θὰ Θὲ Π] βίου Ε]186, σὰ πο ΔΠΠΪ5 
42 51.1. {08 δὲ τῃθηβίθιιβ 56Χχ οἰδιιβιιη εοί ΟΦ πη : 

4αλπηἋο, οοσοιρᾶπίθ ψϑυισοπὶ ΟΑΓΠΊΟΙΪ ςπ60 Ξ 
ἉΘΙΙΑΡ ΜΠ. ΠΏ} ΓΑΥῚΙΠῚ γΟΟΘῊΙ Δι ἰνὶ : τηοχ [ΔοϊΠγη 
ο5ῖ, πιξ δὲ τοη]ένιι ἤθνθέ, δὲ ἀηιιδ ἤΠπιθροπὶ 6 παι ]-- 
"5. Ζ7)οπιΐγειι5. ΘΓ50. 5ιιρ6τ' αφιια πιιΐίας. 4. 
ἤοα Ζ7)οπιϊτιὶ ἔτι υἱγίμίο. ϑἴοιιὶ ἴῃ γοία νοχ ἢΐ: 
510 1η νἱγεπίο νὸχ ΤΠΟΠΪΠΙ σΟμβ σε. Οἵ δηϊπι 

Ὁ Τιορεξαν ἴῃ ὑγίθιι5 Μ55. περιστέλλειν ῬΓῸ στέγειν. 
Ἰριάθια. 4ααίιον Ν55. διιεῖσαι. ϑοᾷ πιὰ οὐ ρᾶγ5. Ν55. 
οὐ Θ1{15 διεῖσαι. 

ὁ (σήϊοο5 ποὴ Ῥδιοὶ ὅλος τοιοῦτο ε 
. φ- 

Η 

εὐτονίας τοῖς χοιλύμασι τῶν νεφῶν ἐνστρεφόμε-- 
νον, ζητῇ διέξοδον πρὸς τὰ ἔξω. ᾿Αντέχουσαι μὲν 
οὖν ὑπὸ τῆς ἄγαν πιλήσεως αἵ νεφέλαι, τὸν 

τραχὺν ἐχεῖνον ἐκ τῆς τοῦ Πνεύματος παρατρίψεως 

ἀποτελοῦσιν ἦχον. ᾿Επειδὰν δὲ ὥσπερ πομφόλυ-. 
γες περιταθεῖσαι τῷ πνεύματι ἐπιπλέον ἀντέχειν 

Ἂν Ὁ ΄ 5 , , 3 ΕΠ ΄ 
χαι στέγειν ἀδυνατήσωσι, βιαίως αἀπορρήγνυ- 

μεναι καὶ πρὸς τὴν ἔξω ἀναπνοὴν διεῖσαι τὸ 
τὰὼω οω ΓΑ 

πνεῦμα, τοὺς χατὰ τὰς βροντὰς ἀποτελοῦσι ψό- 
ω . Ψ΄ 

φους. Τοῦτο δὲ χαὶ ἀστραπὴν ἐργάζεσθαι πέ- 
τ -Ὁ- , 

φυχε. Κύριος οὖν ἐστιν ὃ χαὶ ἐπὶ τῶν ὑδάτων 
Ἅ Χ ὃ Ν 4. φ « Ἤ-- ὧν, χαὶ τοὺς μεγάλους ψόφους τῆς βροντῆς 

τ -ῸᾺ»ν τὦω "Δ 

ἐνεργῶν, ἐν ἁπαλὴ τοῦ ἀέρος φύσει τοσαύτην 

ψόφου ὑπερδολὴν ἐργαζόμενος. Δυνατὸν δέ σοι 

χαὶ χατὰ τὸν ἐχχλησιαστιχὰν λόγον τὴν μετὰ τὸ 
τ ,ὔ - 

βάπτισμα γινομένην ἐχ τῆς μεγαλοφωνίας τοῦ 
ΕὮ λί 2 » μ - - ΥᾺ, ελε Ζ. εὐαγγελίου ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἤδη τελειουμένων 

παράδοσιν βροντὴν ὀνομάζειν. Ὅτι γὰρ βροντὴ 
. Ε » - ε . - , 

τὸ εὐαγγέλιον, δηλοῦσιν οἵ παρὰ τοῦ Κυρίου με-- 

τονομασθέγτες μαθηταὶ καὶ υἱοὶ βροντῆς χρημα- 

τίζοντες. Διὰ τοῦτο οὐχ ἐν τῷ τυχόντι τῆς τοι- 
Ὁ 

αὐτὴς βροντῆς ἣ φωνὴ, ἀλλ᾽ ἐάν τις ἄξιος ἢ 

ὀνομάζεσθαι τροχός. Φωνὴ γὰρ τῆς βροντῆς σου, 

φησὶν, ἐν τῷ τροχῷ. ᾿Εάν τις ἢ τοῖς ἔμπροσθεν 
,ὔ ’ [ΩΣ 

ἐπεχτεινόμενος, ὥσπερ ὃ τροχὸς, ὀλίγῳ μέρει τῆς 

ἧς ἐφαπτόμενος, χαὶ ὅλως “ τοιοῦτος, ὅποῖος ἦν 
περὶ οὗ ἔλεγεν ᾿Ιεζεχιήλ- Καὶ εἶδον, χαὶ ἰδοὺ 

ἅ τροχὸς εἷς ἐπὶ γῆς ἐχόμενος τῶν ζώων τοῖς τέο- 

σαρσι, καὶ τὸ εἶδος αὐτῶν χαὶ ἣ ποίησις αὐτῶν ὡς 

εἰδος Θαρσεῖς. 

Ὃ Θεὸς οὖν τῆς δόξης ἐῤρόντησε, Κύριος ἐπὶ 

ὑδάτων πολλῶν. Ὑδατά“εἶσιν καὶ οἱ ἅγιοι, διότι 

ποταμοὶ ῥέουσιν ἐχ τῆς χοιλίας αὐτῶν,, τουτέστι, 
σα , “, ὃ Ἁ ᾿ ΄“ πνευματικὴ διδασχαλία ἄρδουσα τὰς ψυχὰς τῶν 

ἀχουόντων. Καὶ πάλιν, λαμόάνουσιν ὕδωρ ἁλλό- 

μενον εἰς ζωὴν αἰώνιον, ὅπερ γίνεται ἐν τοῖς χα- 
λῶς λαδοῦσι πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώ- 

3), χ . ΄ “" εν ΄ 
νιον. Ἐπὶ τῶν τοιούτων οὖν ὑδάτων ὃ Κύριος. 

Μνήσθητι δὲ καὶ τῆς ἱστορίας Ἠλίου, ὅτε ἐχλείσθη 

ὃ οὐρανὸς ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ ὅτε, αἰθρίας οὔ- 

σὴς ἐπὶ τὴν χορυφὴν τοῦ Καρμήλου, ἤκουσε φωνῆς 

ὑδάτων πολλῶν" εἶτα ἐπηχολούθησε τὸ, χαὶ βρον- 

τὴν γενέσθαι ἐκ νεφελῶν χαὶ ὕδωρ ῥυῆναι. Κύριος 
οὖν ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν. Φωνὴ Κυρίου ἐν ἰσχύϊ. 
(ἢ) με 3 .- πρατὰφυν ὴ ͵ Ω 5 ἰσ᾿ 7.- )σπερ ἐν τῷ τροχῷ ἣ φωνὴ γίνεται, οὕτως ἐν ἰσχύϊ 

“τ ἐν ᾽ν ι Ἷ 

ἣ φωνὴ συνίσταται τοῦ Κυρίου. Ὃ γὰρ πάντα 

ἃ Ομ ΠΏ} Μ85. τροχὸς εἷς ἐχόμιενος. Α111 τροχὸς ἐχό- 

μενος. ἘΔΙΠ τροχὸς εἷς ἐπὶ γῆς ἐχόμενος. ΓΙ ΧΧ 116 ἐπὶ 
, 

ς εἷς ἐπὶ τῆς γῆς ἐχόμενος. δία!ππι (010. «ιιαγέιι 



ΒΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ῬΘΑΊ ΜΌΝ ΧΧΥΙΙ. 

-- 
. χῷ 2 2 ὃ Ὁ “Δ ἣν ΨΥ ΓΞ σχύων ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι αὐτὸν Χριστῷ, οὗτος 

- ἀχούει τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, χαὶ ποιεῖ. Φωκὴ 

οὖν Κυρίου, οὐκ ἐν τῇ ἀσθενεῖ χαὶ ἐχλελυμένη 

ψυχῆ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ εὐτόνως χαὶ ἰσχυρῶς χατεργα- 

ζομένη τὸ ἀγαθόν. Φωνὴ Κυρίου ἐν μεγαλοπρεπεία. 
Ἢ μεγαλοπρέπεια ἀρετή ἐστιν ὃ ἐχπρεπῶς μεγάλ᾽ ΕΥ ὩΞ βετη βεπ ς μεγαλη- 
[τ ,ὕ [ΩΣ ΄ 

Ὁ οὖν πρεπόντως ἀποδιδοὺς τὰς περὶ τῶν μεγάλων 

πράξεων ἐνεργείας, ὃ τοιοῦτος ἀχούει μεγαλοπρεπής. 
υ - “ ΩΝ - 
Ὅταν οὖν ψυχὴ ἀδούλωτος ἡ τῷ φρονήματι τῆς 

Ἂ ΄, Α ΜΡ Ἐπ Ἃ ε - 5 σαρχὸς, μέγεθος δὲ καὶ ἃ ἀξίωμα πρέπον ἑαυτῇ ἐκ 

τῆς συναισθήσεως τῶν προσόντων αὐτῇ ἀπὸ Θεοῦ 

ἀναλάύῃ, ἐν ταύτῃ γίνεται ἣ φωνὴ τοῦ Κυρίου. Οἱ 

οὖν μεγαλοφυεῖς μὲν ἔχοντες τὰς περὶ Θεοῦ ἐννοίας, 
ε ΡΞ . , κ ᾿ , , 
ὑψηλῶς δὲ τεθεωρηχότες τοὺς περὶ χτίσεως λόγους, 

λ ’, 3, Ἃ, ᾿ τ 5 » --.» 
χαὶ δυνηθέντες ἐπὶ ποσὸν γοῦν ἐπιδαλεῖν τῷ ἀγα- 

θῷ τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας, χαὶ προσέτι ἐν ταῖς δα- 

πάναις ἀφειδεῖς, χαὶ μεγαλόδωροι ἐν τῷ τὰς τῶν 

ἀδελφῶν χρείας ἐπανορθοῦσθαι, οὗτοί εἰσιν οἵ με-- 
» ΕῚ Φ ᾿ .- ,ὔ ΕἸ ᾿: 

γαλοπρεπεῖς, ἐν οἷς ἣ φωνὴ τοῦ Κυρίου ἐμπολιτεύε- 

ται. Τῷ ὄντι γὰρ ὃ μεγαλοπρεπὴς ὑπερορᾷ πά . Τῷ ὄντι γὰρ ὃ μεγαλοπρεπὴς ὑπερορᾷ πάντα 
ς5Ὁ φ“ν } Α “ 

τὰ σωματικὰ, οὐδενὸς εἰναι ἄξια κρίνων λόγου 

τὴ παραθέσει τῶν ἀοράτων. Τὸν μεγαλοπρεπὴ οὐ- Β 

δεμία λυπήσει περίστασις " οὐδὲ ὅλως πάθος τι 
ἐλ ΣΝ 2 κ “.ΔἋΧ 5 ,ὔ , 

αὐτὸν ἐχταράξει, οὐδὲ ἀνθρωπαρίων φαύλων χαὶ 

εὐχαταφρονήτων ἁμαρτήματα χινήσει " οὐδὲ ἄχα- 

θαρσία τῆς σαρκὸς αὐτὸν ταπεινώσει. Δυσπρόσιτος 

γάρ ἐστι τοῖς ταπεινωτιχοῖς πάθεσιν, οὐδὲ προσόλέ- 
5 ὦ , Ν ἈΝ τὰ - ΄ 7 πεῖν αὐτῷ δυναμένοις διὰ τὸ ὕψος τῆς γνώμης. Λέ- 

γεται δέ τις χαὶ Θεοῦ μεγαλοπρέπεια - ὡς τὸ, ᾽'Ε- 

πήρθη ἣ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. 

Οἱ οὖν τὰ μεγάλα περὶ Θεοῦ δοξάζοντες, οὗτοι 

ὑπεραίρουσιν αὐτοῦ τὴν μεγαλοπρέπειαν. 
Φωνὴ Κυρίου συντρίδοντος χέδρους. Ἣ χέδρος ἃ 

: 
ΝΥ 

ποτὲ μὲν ὡς μόνιμον, χαὶ σήψεως βέλτιον, καὶ 
εὐῶδες, καὶ σχέπην ἱκανὸν παρέχεσθαι παρὰ τῆς 

Γραφῆς ἐπαινεῖται " ποτὲ δὲ ὡς ἄχαρπον χαὶ δυσ-- 

χαμπὲς διαδάλλεται, ὡς καὶ εἰχόνα πληροῦν τοῦ 
ἀσεδοῦς. Εἶδον γὰρ τὸν ἀσεύὴ ὑπερυψούμενον χαὶ 
ἐπαιρόμενον ὡς τὰς χέδρους τοῦ Λιδάνου. "ἢ Καθ’ 
τὸς ἘΠ  πΝη , ΠῚ ΞΔ, δὸς ΟΣ ᾿ ὃ τὸ σημαινόμενον καὶ νῦν παρελήφθη. Ἢ γὰρ φωνὴ 

τ , ,ὔ ΄ Ὁ 

τοῦ Κυρίου συντρίόει χέδρους. “Ὥσπερ γὰρ ἐν τὴ 

μεγαλοπρεπεῖ ψυχῇ γίνεται, οὕτω τοὺς εἰκῇ φυσιου- 

μένους, τοὺς ἐπαίροντας ἑαυτοὺς ἐν τοῖς νομιζομένοις 
«,..7 τὸ , , Ἃ ᾿Κ 
ὑψώμασι τοῦ κόσμου τούτου, πλούτου, ἢ δόξης, ἢ 
μν , “Ὁ Ἂ 7 “ἡ , “ἡ 

δυναστείας, ἢ κάλλους σώματος, ἢ: δυνάμεως, ἢ 

ἰσχύος, συντρίόειν λέγεται. Καὶ συντρίψει Κύριος " 

6 Ἑδιο Ῥαγβ. ἀρετή ἐστιν εὐπρεπῶς μεγάλα πράτ- 

τουσα. Αἴ Μβ85. ΟἸΠΟ5. 51 ΠΠ}]1Οτ5 εὐτρεπῶς, απ ἐχ- 

πρεπῶς μεγάλη. 

ἃ Μρυὰ 1ὰ, μιέγεθος δὲ χαὶ εἴο,, 1[ἃ ΤΠ ΈΟΥΡΓ65 ὙΘΕι5 

Γιαίϊης το αάχάιϊι, αὐ {Πι6, ἀπὸ Θεοῦ, δα νογθιπ ἀνα- 

109 

ΟΠ ΠΪὰ ροίοϑὲ ἴῃ 60 {11 ̓ ρϑῖπ οονΡοοναῖ ΟΠ Ἰβίο, 
58. διά ΤΟ Δ]ΠΙ τηὰπάαϊα, οἱ ἴδοις. Ὸχ στιν 
ΤΟ] ΠΟΙ ἰπ ἀ6001}} οἱ ἀἸβϑο αία Δ Π1Π18 5, 564] Ἰῃ 

δὰ 41188 5[Χ6Ππτ6 ἃ6 γὩ 6} Οπιιπὶ ρογῇοῖ!. 7 0ςΣ 

Ποπιϊπὶ ἐπ πιαστι οοπίϊα. ΜΔ σ τ ΠσΘ τὰ οϑὲ νἱν- 
ἴπ|8 Οἰθσ πον Τηᾶσηὰ. ΤΟ ἹΓΠ γῸ5 ΠΡ α5. 61 46- 

σθηΐου σοηῇοῖῖ, μϊσ ἀπ Παρ ΠΠοιι5. ῬγΟΙπ 6 

ΟΠΠῚ ΔΠΙΠΠἃ ἃ ΟΔΥΠΙ5. ἰοῦ τι5 Πιϑυὶς ΠΡ γα, 

ΔΟΘΘΡΟΥΙτι6 τπδο πη] πἸπ θη ἃς αἰἸσΠΓα 61, (1185 

119 ΡΓῸ [ἀσιυΠτατιιηι ἃ 60 Δοσοθραγιη ΘΟΘΠΙΠΟΠΟ 510] 

Δ δοπγοηΐαϊ, ἴππὶ 'π {ΠὰΔ ἢξ νὸχ Ῥοιμίηϊ. Οἰιδπι- 

ΘΡΥΘηῚ 4π| πηᾶρηϊῇοθ σοσιίαπὶ ἦ6 1)60, οἱ οὐθα- 

ἘἸΟΠ15 Τα ΟΠ 65 ἃ] 16 5ρΘΟυ] 1 βιιπΐ, οἱ ΔΙ] Δ τι ηὶ 

5] 6 ηὶ ΟΠ αίθ ἢ Ῥγου θη 185. Τ)6Ὶ ἀ556 61 ρο- 

ἴπ6 06, ἱπϑΈ ΡΥ 6. ῬᾶΡΟΪ ΠῸΠ 51π| ἴῃ [ΔΟΙΘ 15 

ΒΘ. {|| 115, οἱ ἴῃ 5] νυ ἢ 15 ἔΓαἔ γι! ΠΘΟΘΒ51[8{1-- 

γ»15. ΠΙΡΘΡΑΪ65. διπΐ, ΠῚ ᾿π πΔ 1, διιπὶ: ΠΙΔΘΉΙΠΟΙ, 

ἴῃ 4αῖρι5. νὸχ Ῥομηὶ ᾿πΠπὰριϊαι. Ετθηῖπι {τι 

γΕΓΘ ΠΠΔΡΉΪ Οτι5 θοῦ, ΓῸ5. ΟἽ Π65. ΘΟΥΡΟΙΘα5 ἅ5ρ6}"- 
Παΐι, ἃ0 ῬΥδ 1ΠΥ]5101ΠΠ|0115 Θὰ 5 [Δ οΓ Π1Π1}1. Α6- 

γΘ 515. ΠῚΠ|ἃὰ πη ΠΠΠοτι ΠῚ ἃ[ο]6ὲ {ὙΊ5. 118... Π}1ἃ 

ΡΙΓΟΙΒΙΙ5. πιὰ ]ὰ ϑππΐ 1ΠΠπ|πὶ ρΘΥ Γι αἴανα : ΠΘΩΤΙΘ 

᾿Π]ΡΓΟ ΒΟΥ. οὐ ἀἰοϑριοιθπάογαχη ΠΟΠλ ΠΟ ]ΟΥ ΠῚ 

ΡΟοοαΐα διιπὶ σΟΠ ΠΟΥ θιπΐ, ΠΟ 6 ρϑιιπὶ δ ργ]1- 

Πιδὲ ΘΔ ΠΙ5. ΠΏΡΕΓΙ 85. ΑἸ ΘΟΠΟΠ 65 θη] {π|8 (6- 
πη επιπὲ, Δ] ππίαπιθ., νἰχ αἀπιῃ δα 1]Ππ|πὶ 1Π-- 

γΘΗΪΙηΐ , ΟἸΠῚ Π6 ὩΒΡΊσοΘ “πο πὶ Ἰρϑιπὶ ΟὉ 

ΠΊΘΠἐ15. Δ᾽ ΕΠ ]Π6 πὶ {ποᾶπί. ΤΙοΙτπαν ἁτιίθηι οἱ 

4πδάδμι 6] τσ ΠΙΠοο πα, πὶ ἴῃ πος ἰοοο : 

Εἰδυαία 65ὲ πιαρτι οοτίῖα ἐπα διιρον οοὐἶος. Οὐ 
ἰσῖταν τπᾶσηὰ ἦ6 Π60 56 πΕπιη:, ἢ] ᾿ρ51π|5 θα το] πιηξ 

ΠΡ ΠΟΘ [18 1. 

δ. Κοα Ποπιϊπὶ σοηΥ[πισϑτιὶς σΘα1Ὸ5. Οδάνιιϑ 
ΠΙΟάο τι γθ5 ϑί8}1115, δὲ ρα Θ1Π15 ΘΧρου5, Οὐονὰ- 

ἰάππι6, δὲ δὰ ργθθθπάτιμ ἰθθιηθη ἃρία ἃ Βουτρίπ- 

τὰ Ιατιἀαίτιν : 060 τι ἱπιοίτιοϑα δὲ στο Π6Χ1- 

ἈΠΠ15 νἱ τα ρϑγαῖα", 60 τιῖ 1Π}}}1 ΘΕ 1} ΟῚ ΘΠ. 

[οραΐ, πη ρ]θαίαιο. 771 ὁτεῖπι ἡπερίτπν θα αἰταίιιηι, 

οἱ οἰθναῖΐιπι οἱοιέ σογος Ζαπὶ. Οτὰ 1π 51:5. - 

οαΠοπο οὐδ ππιπο δοοορία οϑῖ. Ὗοχ δπῖπὶ ἢο- 

τῊΪ 1 σοπ ηρς οθάγοβ. {Π{ Θῃ1η} [π8δ0 1π ΤΡ Ὴ]- 

ἤοα ἁπίηια ἢΐξ : [ἃ ΠΟΙΏΪΠ65 [6 ΠΠΘγῸ 1πΠαἴοϑ, {πὶ 

56 0505 Θἰϊουτιπι, 90 Θὰ 485 ἴῃ ΠΟΟ πλιιη60 Ἀ]Γὰ’ 
86. 50] 1π|1ἃ ρας ἴπι, ΠΘΙῚΡ6. ΟΡ αἸν 1185, δπ 

Θ]οΥἴα μη, ἀπ} ἱπηρ  Ἶπ1Π}, ἅτιῦ ΘΟΡΡΟΥΙ5. Ῥα ΠΡ τι }- 

ὨΘΠῚ, ἅτ ροίοϑίαθη, ἀτιξ ν1065, “ΠΟΙ ιν ΠΟΙ Π- 

λάθῃ νοι ]ουτξ, οἰμΠῈ ΘΟ οΥΥῚ απηοι Δ] γοσθη προσόντων 

ἄεθοδῖ : 4πὰ ρᾶγγα πορ]!δϑηςα. τοϊνιιπῦ. ἀπ ἔτιπη, ἃ 

5000Ὸ ΔΡουγαυ. 

» ϑῖς Νῖδα. ποῆπι}}, Ροπο, πιο Ῥαχγῖ5, ππῖοο γνοὸ- 

σαθαΐο καθ. ξ; 

Ἰ 71 πε. 

12. 

Οὐ νοῦ 

ΠΑ σ ΠΕ 
διπῖ. 

Ῥεαί. 8. 2. 

ῳ. Ὁ 

Ῥέας 20. 

ὉΥΩΣ 
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σογο. Ετ οσοπγϊπιροὶ Ποπιΐπιις οοάγος 718 απ. ΑἸ16- 
Πἶβ. ΓΘΡΙΙ5. {|| Ἰηϑ] ἀθηΐ, δὲ 6Χ εἰβ 5] ουῖδπὶ [ἀβειμη- 
4116 510] σομῇδηι, 11 σης σοα τ] Τὴ θη. Οπιθιηδά- 
πηοάπιμ Θπΐμι σΘ Εἰ ΡῈ Ὶ 56 4}{86 Οἵ1Πὶ δἰ ηΐ, ἴδ θη, 

ῬΙοΟρΡίθγθα {παρά ἴῃ αἰΐο πιο ΠΐΘ ΠΑΘΟΙΙΠ ΓΙ)", βαπὶ 

ΟΧ ΠΙΟΏΓ5 ΔΟΟΘΘΘΙΟΠ6 ΠΙΔ 915 ΘΟΠΒΡΊΟΙΙ88 : 510 4πὸ- 

41|6ὸ 4πἰ ἢπιχὶθ. πππιπαϊ γοθτι5. [Ὁ] πιπτιι, σΘα 

ἀυϊ θη ϑιπε Ο ΡΟ ΠΔΠῚ 8 ΠΊΘΠΠ5 ΘΙ ΠΟ ΠΘΏΙ, 
564. νοσδηΐαιν ΤΠ Ρ8Πη1 οθαν], {παρα Δ] ηὰ ϑιρον- 

ῬΝ]ϊαπε ΔΙ πιά ϊπὸ δὲ. 6 ἴθυΡᾶ ΓΘ 54116 [ΟΡ ΡΘΒΕῚ 115 
τ] τ] 6 ΤΑ ΠΙ γϑυτοα δα ἔαϑέμμη. οἱ βιρον- 

Ἰυϊαπ Θχ τ ἢ] απιι". ΝΌΠ ἀὐι[6 Δ ΘΟ ΓῸ5 ΟΠ Π65, 5866 Εὶ 

ΤΑ ΠῚ οδάγοβς. σοπ τ ησὶς ΠΟΙ πιι5. ΝᾺΠῚ ΟἿ} 

Τά ηιι5 ἸΔο]οΙ αἰνῖας δὲ ἸΟοιι5 ; 4πιροιτη 16 ἃ η]- 
Π185 886 σοῃίγα Ποῖ σοσηὶ ΠΟ Πθ ΠῚ οἰθυιιηΐ, πο ο6- 

ἀνὶ Τα θαπὶ πυιποιραηίι", δἱ ΘΘη θη τ) αἰ 86 (88 
σοπίογαπίιι". 511Πΐ ἀιι 6} {τπι8 ἀπ} Π)6] σΘἹ, 4085 

Ρ υιϑία ν᾽ πθα 4πς ΘΧ Ἔσυρίο {Γ Π5] ἴα θϑῖ, οΡε- 

Ῥκαὶ. 70. Υἱαηϊ, τὖ πὶ ῬΑ 15 αἸἀἸοΙτητι5. : Ορθγιῖξ πιοτιίθ5 

ΨΡ τιηιῦτα 6}πι5, δὲ αγ τοῖα 67τπ|5 οοαγος 1)εὶ. Ργοιη- 

46 εἴπ ἰπίθι οοοῖθραϑ (6 ΟΠ ῖϑῖο ΠΟΙ ΟΠ65 ΠΟ} ]- 

ὕοαπ. τῇ. Πῖι5. Ποϑίου ν 5. οαηη ἀϊοδίιν; 50. 5ιπὶ. 1η- 

Ὁ «υἰτ, υἱιἷς, σος5 ραϊηιϊίο5 ; σϑ ἀν] 1)6ὶ διιηξ 11, 4] 
δηΐθα {α!ἄθηι {ἸΘΥῸ 516} 1165 δὲ δ σοι ΘΠ τη 

ΡῈ τ: 56 ὉΡῚ τοριιπηθηζιιπη. δι ᾽θυιιηΐ ΟΠ Ἰβι], 

Πππη{π6 νϑῖαι Ἰπἀπιογιιπῖ, 61 ᾿ρϑ51π|5 σ᾽ Δ Δ Π 5ἴο- 
ἸΠταῖθηλ δι Ὑἱϊο οοπίοσιιπι. Π6Ὶ ΟΥσῸ ΘΘΑΠῸΒ γ50 

[γποΐοϑα ἀυθιιβδία οἰγουπη ρ]Π]οαΐα οτιδιοάπιηξ : ο6- 

ἄγοβ γϑῖὸ 11 08Π| σομ ΡΙ Ποῖ! Πουαϊηιι5. 6. .ΕῈ οοτη- 

πιϊτιιοῖ θας ἰαπιιίαηι υἱζεῖπηι, 7ι1Ὁ ἀτιτίπι. ὙΊτα]1 

Εαοὶ. 3. 118 46 {πὸ τηθπῆο Πἔ τπ ἔχοίο, ΠΠΘΠΪΠΘΙῚ5 » 

4. 4πθμι 1π ἸΔο] οἰ αἴνῖα οἰ Πηχθυηῖ, Φαθ πη τι6 ΘΟμη- 

μ]ππαπιτὴ ΔΙοβο5 ἀθάϊε ρορα]ο ροϊαπάτπηι. ΤΠ} ατιθ 

τοῖα ΠΤ αητιπ δὲ σοπϑιθιπάιηθη ΤΟ] ΟΪ αἰ 126 1Π 

60 ἱπνδ]θβοθηΐθι ρΘυΠ46 π| Π]}Ππιπ} ν τα] τη Θχθυ- 

τηΐπαθῖῖ. Εἰ αἰϊϊοοίιι5 οἴσιῖ {{{{π|5 πιτϊοοτπίπεπι. 

πρῆξεὶ ;. πίσϑηϊταθ. ΠΠ1πι5, 40] τππᾶο αὶ νἱΐα}), ΟἿ] 

Ξὰ Πιοϑβιίαμη οἱ ΟὈ] ] ΟΠ ἢ ΡΓΡῸ ρΘοσα 15 ΠΟΒΓΓΙΒ 56 1056 
Τθο οἴϊενι, δὲ Ῥοὶ ἀϑθπτιθ, δὲ Οὐδ ΠΟΠΊΉΙΠΔ ΠΝ. 

“οαπ. 1.39 Εροδ ὁπίηι, ἰπαιῖ, ἀϑπι5 71)6εὶ. ἘΛ ταγϑιι5, 7 σπι- 
“ει. 8.32. φιίάπι ονὶς «(ὦ οὐοοἰςίοποπι ἐἰποίτις 65:. (ἴῃ) γ 6 ΓῸ 
Ἐς:αὶ. 53. 7 

Ροϊθη απ σθπιι8. ΠΟΙ ππιηλ Δα ΟΥΙΘΠ ΘΠ, 1181 

νι δ] τοδὶ οἰουναΐδμι δὲ Θχαβρογαΐαμη ροιθϑίατοιῃ τι]- 

Εἶβοὶ δὲ θυθυῖογο ορουξθί, πὰ ΠΠ1π15. τ] ΟΟΥ ΠΪτ1 

ς ἘΔΖΙο Ῥατγῖβ. Λιθάνου κέδροι ὀνομάζονται. Ἄοχ χέ- 

δροι ἀεοβί ἵπ ποβίγ!β τππάθοϊμη Ν58, Ῥεγιπάς ἴφια ἴῃ 

εαϊομο Βα51. ἘῸ γθῦοὸ φυτά ἤθοοϑβ6 5ἱξ νόσοιῃ χέδροι 

μι ρροῃηῖ, ποὴ νἱάθο, ΝΝαπι δχ 88 88 {15 1π:0 }]ΠΠ16ϊξιιν, 

ἃς πα}}0 περοῖϊο ἃ {ποθ οῖ 5 ρΡΡΙΟΓῚ ρμοΐοβε, ΑἹι- 

«υδηΐο ρΡοϑβῖ Βερ. 560. Πα{1π|5 Χριστοῦ ἐπινοιῶν, 

τὰς χέδρους τοῦ Λιβάνου. Οἱ τοῖς ἀλλοτρίοις πρά- 

γμᾶσιν ἐπιθαίνοντες, καὶ ἀπ᾽ ἐχείνων ἑαυτοῖς τὴν 
,ὔ κὰ - 

ἀλαζονείαν συνάγοντες, οὗτοί εἶσι κέδροι τοῦ Λιέά- 
» ἐξ 

νου. “Ὥσπερ γὰρ αἵ κέδροι καθ᾽ ἑαυτὰς οὖσαι ὕψη- 
Ἁ -ὉὉ Ὁ το 

λαὶ, τῷ ἐπ᾽ ὄρους ὑψηλοῦ πεφυχέναι, ἐκ τῆς προσ- 
΄ οω 

θήκης τοῦ ὄρους περιφανέστεραι γίνονται" οὕτω χαὶ 
Ὡ - ω Ὁ 

οἵ τοῖς φθαρτοῖς τοῦ χόσμου πράγμασιν ἐπερειδό- 
2 

μένοι, χέδροι μέν εἶσι διὰ τὴν ἀλαζονείαν χαὶ τὸ 
- ὃ “ ᾿Γ΄ ἘΞ Λ 6 , Ὡ ᾽ὉΝ 

τῆς διανοίας ἔπαρμα, Λιβάνου δὲ κέδροι προσαγο- 
, ᾿τ 

ρεύονται, διὰ τὸ τῷ ἀλλοτρίῳ ὑψώματι ἐπαγάλλε- 
σθαι, καὶ ὑπὸ γῆς χαὶ τῶν γηΐνων πράγματων, οἷον 

ὑπὸ τῆς χορυφῆς τοῦ Λιόδάνου, πρὸς ἀλαζονείαν 

ἐπαίρεσθαι. Οὐ πάσας δὲ τὰς κέδρους συντρίόει ὃ 
τς τω Κύριος, ἀλλὰ τὰς τοῦ Λιῤάνου. ᾿Ἐπειδὴ γὰρ εἰδω- 

, 

λολατρείας τόπος ὃ Λίφανος, ὅσαι ψυχαὶ ἐπαίρονται 
}] - τ τ ν -ἡ 

κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, αὗται τοῦ Λιῤάνου 
ς 2 ὦν κα Η τῳ ς“» ὦ 3.ἷν , 
ὀνομάζονται, χαὶ συντριθῆς ἀξιοῦνται. Εἰσὶ γάρ 

τινες χέδροι τοῦ Θεοῦ, αἵ αἱ ἀναδενδράδες τῆς ἀπ᾽ 
-Β.ς , ΕῚ »"» , ε 

Αἰγύπτου μετατεθείσης ἀμπέλου χαλύπτουσιν, ὡς 

ἐν ψαλμοῖς μεμαθήχαμεν " ᾿Εχάλυψεν ὄρη ἣ σχιὰ 
Ἂν εὐῶῃ ἢ ΓᾺ».. μ᾿ μ. ἾΝ 5 ὦ ,Ν τω 

αὐτῆς, χαὶ αἵ ἀναδενδράδες αὐτῆς τὰς κέδρους τοῦ 

Θεοῦ. ᾿Επεὶ οὖν μετὰ τῶν ἄλλων τῶν περὶ Χριστοῦ 
ἐννοιῶν χαὶ ἄμπελος ὃ Κύριος ἡμῶν λέγεται" Ἐγὼ 

γάρ εἶμι, φησὶν, ἣ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ χλήματα- 

χέδροι εἰσὶ τοῦ Θεοῦ οἵ τέως μὲν ἄχαρποι καὶ πρὸς 

χαῦσιν ἐπιτήδειοι, ὑπελθόντες δὲ τὴν σχέπην τοῦ 

Χριστοῦ, χαὶ οἵονεὶ ἐνδυσάμενοι αὐτὸν, ἐχ τῆς παρ᾽ 

-- Ἁ Ὁ -» --᾿ 

αὐτοῦ χάριτος τὸ ἄκαρπον τῆς ἑαυτῶν ζωῆς συγχα- 
, ΠΩ υδτ - οὦ 

λύπτουσι. Τὰς μὲν οὖν χέδρους τοῦ Θεοῦ ἀναδενδρά- 
δες εὔχαρποι περιπλαχεῖσαι φυλάττουσι" τὰς δὲ 

κέδρους τοῦ Λιδάνου συντρίφει ὃ Κύριος. Καὶ λε- 
ἐπ ἤν Ὁ κ , ᾿ , , 

πτυνεῖ αὐτὰς ὡς τὸν μόσχον τὸν Λίδανον. Μνήσθητι 

τοῦ μόσχου τοῦ ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ, ὃν κατὰ τὴν εἰδω- 

λολατρείαν ἀνέπλασαν, ὃν ἐλέπτυνε Μωῦύσῆς καὶ 

ἐπότισε τὸν λαόν. ᾿Εχείνῳ τοίνυν τῷ μόσχῳ παρα- 

πλησίως ὅλον τὸν Λίδανον χαὶ τὴν ἐν αὐτῷ χρατοῦ- 

σαν συνήθειαν τῆς εἰδωλολατρείας ἐξαφανίσει. Καὶ 

ὃ ἠγαπημένος ὡς υἱὸς μονοκερώτων. Ὃ μονογενὴς 
“ει ᾽΄2.᾿ον᾿κ Ἁ - , [ } 

Υἱὸς, ὃ διδοὺς ζωὴν τῷ χόσμῳ, ὅταν μὲν προσφέρη 
, ᾿ 4 -Ὸ “ τ 

θυσίαν χαὶ προσφορὰν ἑαυτὸν τῷ Θεῷ ὑπὲρ τῶν 
ε - ς -“ο - - 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν, χαὶ ἀμνὸς ὀνομάζεται τοῦ Θεοῦ 
καὶ πρόδατον. Ἴδε γὰρ, φησὶν, ὃ ἀυνὸς ἃ τοῦ Θεοῦ. 

Καὶ πάλιν - Ὥς πρόδατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη. “Ὅταν 
9 , “Ν, ᾿ - Α ᾿Ν Ἢ ,ὔ Α 
δὲ ἀμύνασθαι δέη καὶ καθελεῖν τὴν δυναστείαν τὴν 

ἃ 81. βάτο Βά51], οὐσὴ Ῥ]ουΊβαις Ν55, ΑἹ οατεῖο Ῥὰ- 
γ15, ὑμεῖς δέ, Μοχ ἴῃ (Ιου ηῖ5 βεοιημἄο εἴ {πανίο 

Ἰορίτιν θεοῦ ρῬγὸ Χριστοῦ. Ὀ16Ὰ6πὶ Ἀδρ. δεοιηάι5 ὑπελ- 
θόντες δὲ τῇ σκέπῃ. 

4. (]Ρ. βεοπηάιι ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν 

τοῦ χύσμου. Ηαπά τὰ Ἰοηρο ἅτιο Ν55, υἱὸς μιονοχέρωτος. 
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ἐπιφυομένην τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, ἐχτεθηριωμέ- 

νην τινὰ χαὶ ἀπηγριωμένην δύναμιν, τότε υἱὸς μο- 
νοχερώτων ὀνομάζεται. ζῶον γὰρ, ὡς ἐν τῷ Ἰὼδ 

"Ὁ μεμαθήκαμεν, ὃ μονόχερώς ἐστιν ἄμαχον τὴν 

δύναμιν, ἀνυπότακτον τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ γὰρ 

δήσεις αὐτὸν, φησὶν, ἱμάντι, οὐδὲ χοιμηθήσεται ἐπὶ 

φάτνης. Καὶ πολλὰ περὶ τοῦ ἐλευθεριάζειν τὸ ζῶον 

καὶ μὴ ὑπείχειν τοῖς ἀνθρώποις ἐν ἐχείνῳ τῷ μέρει 

τῆς προφητείας εἴρηται. Καὶ παρατετήρηται, ὅτι 

ἐπ᾽ ἀμφότερα χέχρηται τῇ εἰχόνι τοῦ μονοχέρωτος 
ἣ Γραφή: ποτὲ μὲν ἐπαινετῶς, ἄλλοτε δὲ διαδεόλη- 

μένως. ἹΡῦσαι γὰρ, φησὶν, ἐκ ῥομφαίας τὴν ψυχήν 

μου, καὶ ἀπὸ κεράτων μονοχερώτων τὴν ταπείνωσίν 

μου. Τὸν πολεμοποιὸν λαὸν διαδάλλων ταῦτά φησι 
παρὰ τὸν χαιρὸν τοῦ πάθους ἐπαναστάντα “ αὐτῷ. 

Πάλιν δὲ, ὙΨωθήσεται, φησὶν, ὡς μονοχέρωτος 

τὸ χέρας μου. ἔοικεν οὖν διὰ μὲν τὸ ἀμυιτιχὸν 

τοῦ ζώου ἃ ἐπὶ τὴν τῶν χειρόνων εἰχασίαν πολλάχις 

παραλαμόάνεσθαι, διὰ δὲ τὸ ὁψίχερων χαὶ ἐλευθέ- 
ρίον πρὸς τὴν τοῦ βελτίονος ἄγεσθαι εἰχασίαν. Καὶ 
ὅλως, ἐπειδὴ τὸ χέρας ὑπὸ τῆς Γραφῆς ἀντὶ τῆς 

δόξης πολλαχοῦ “ παρειλημμιένον ἐστὶν εὑρεῖν, ὡς 

τὸ, Ὑψώσει χέρας λαοῦ αὐτοῦ χαὶ τὸ κέρας αὐτοῦ 

δψωθήσεται ἐν δόξῃ" ἢ καὶ ἐπειδὴ τὸ χέρας ἀντὶ 

δυνάμεως πολλάχις παραλαμθάνεται: ὡς τὸ, Ὑπε- 

ρασπιστής μου χαὶ χέρας σωτηρίας μου" Χριστὸς 

δὲ Θεοῦ δύναμις" διὰ τοῦτο ὡς ἕν ἔχων χέρας, 

τουτέστι, μίαν δύναμιν ἔχων τὴν τοῦ Πατρὸς, μο- 
; ; 

νόχερως προσηγόρευται. 

Φωνὴ Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Διεχόπη 
μὲν καὶ χατὰ τὴν ἱστορίαν τῶν παίδων τῶν τριῶν 

1 ἐν τῇ Βαδυλωνίᾳ ἣ φλὸξ τοῦ πυρὸς, ὅτε ὕπερεξε- 

χύθη μὲν τεσσαρακονταεννέα πήχεις ἣ χάμινος, 
ἐνεπύριζε δὲ τοὺς κύχλῳ πάντας " διαχοπεῖσα δὲ τῷ 

προστάγματι τοῦ Θεοῦ, πνεῦμα ἐδέξατο ἐν ἕαυ- 

πῇ, ἡδίστην ἀναπνοὴν χαὶ ἀνάψυξιν, ὥσπερ ἐν σχιδὶ 

τινι φυτῶν, ἐν εἰρηνικῇ καταστάσει παρεχομένη 
τοῖς παισίν. 6 ᾿Ε γένετο γὰρ, φησὶν, ὡσεὶ πνεῦμα 

δρόσου διασυρίζον. Καὶ θαυμαστότερόν γε πολλῷ 

πυρὸς φύσιν διαχοπῆναι, ἢ καταδιαιρεθῆναι τὴν 

Ρ Θουρίου ποῖ ἰρβὰ ϑουιρἔινο γουρὰ τοῖα : δὰ 5ἷ 

4αϊδρίαπη Ὑἱάογθ οαριξ, Φοθαπι Ἰεσαΐ 39, 9 οἱ 10. 

ἌΦΏΠ]α ΡγῸ μιονόκερως βου ρ510 ῥινόχερως, {πᾶ ναυϊρσαΐα, 

Υιιπιφιία υοἷδὲ ν]ιίποοα νος δε υνῖν εἰδὲ ὃ... Πιπιχιίεὶ 

αἰϊρανὶς τἰμϊποσογοία ἢ Αχια Πος Ἰοςο τοάπιπάαγο 

ἴῃ οαἀϊίοπο Ν᾽ ποία πιοποῖΐ υἱν Φοο ββισητιβ. [λισδοῖι8, 

9 Τὴ 86, Ἦοο εϑέ, ἴῃ (μυϊβίπμα Πομλπτπι, 46 {80 

ἰοίτι5 116 Ῥβαϊπηι5 ᾿πίο ΠἸσοη τ|8 οϑὲ, 
ἃ Ἄρρ', βεοιιηάιτι5 ἐπὶ τῶν χειρόνων εἰκασίᾳ. 
ε Τοίυμα Π]ὰ4], παρειλημμιένον ἐστὶν εὑρεῖν, ὡς τὸ, 

ὑψώσει χέρας λαοῦ αὐτοῦ, ἴῃ ποϑὲτ]5 πηάδθοῖπὶ Νῖ55, (651- 

ἀογαῖαν. νΙάογς οδὲ ἤοο Ἰοσο ἴῃ ΝΜῖ55. οἵ αἸ1ὰ5 ῬΆΓΥΙ 

ΔΡΡΟΙ Ια. ΤΠΠΊΘΟΡΠἢ5. ΘΠ] Π}, αὖ 1 10}0 ἀϊἀϊοϊηλιι5, 
δι ΔΗ Ϊμ)Δ] ᾿Πϑ. 6 ΡᾺ 01} νἱρτα6 ΡΡ θά Ἰταμ, Πομηϊ- 

πῖθιι5 πιὰ ϑι ]θοίιτα. ΔΌπ ὀπῖπι, ᾿μα], ἐρδιέτι 
ἰογο αἰϊισανὶς, πιϑχιι6 ἀοτγηιῖοὶ ἐπ ρῥτιδϑορὶ. Ἐλ 
Βλ]1ὰ ἴῃ Πᾶς ΡγΟρ δι85 ρανίδα ἀϊοίὰ δπΐ, οχ 4]- 
5 οοπϑίας απίμηδὶ 1Ππ| ΠΠΡΘΡα 15. ἃ Π8. 6556; 

ΠΘΩ6 ΟὔΒθ αὶ ποι ηθιι5. ΟΡ ϑογναίιτη δϑὲ δτι- 
ἴθι, βου ρ ΡΠ [ἢ τ ΡΠ 116 ῬΓΊΘΙῚ 51Π}}{Π{π|Ή4{|- 

ὯΘ ὈΠΙΟΟΙΪ5. αἴ; ΠΊΟ60 οι ἰαϊιάθ, πο οἴη 

γα ρογαῖοπθ. ΕΤ6 δπῖμι., πα, ὦ {Παπιθα Ῥ-υιϊ. τι. 

απίπιαπι τπθώπι, οἱ 4 σοΥτδτι5. τιπισοττιῖτπι ἐμπι-- 22: 

πὶ αἴοπι πιϑατπι. ιοῖ!- Πδοο, ᾿πϑ] γι η5. εἰ661- 

{πηι 06 110 ῬΟρι τη , ΘὨῚΡΟΥῈ ῬΑΘΒΙΟΠΪ5 ἴῃ 56 ἴη- 

5 σρηΐθηι. ἈΠ γ5115 γ6ΓῸ : Εσαϊίανίι, Ἰπάτη:, Ρραὶ. οτ. 
σἰσιιὶ τιτιϊσοτἶδ., ΘΟΓπῖς ππϑιπι. Ὑιάθίαν ᾿σιταν 1’ 

ῬΙΟΡίου ἰπϑιτιηλ ΔΠΙΏ1]1 ϑἐιιἐπιπ τ] οἰβοθ Πάὶ, 

5606. ἴῃ 128] Π} 51Π}1ΠΠ{π|͵|1Π 6} ΔΟΟΙΡῚ : σοΠίΓᾶ, 

ΡΙΟΡίθυ σοῦπιι ΔΙ Πἰπά!πθπὴ οἱ ον αΐθμ, ἴῃ Ρο- 

ΠᾺ ΠῚ 5101} {π4|π6η} ἁἰθάτϊιοι. Εΐ1η ϑηὰ , 4π0-- 

ΠΪΔ ΠῚ) ΠΥ ΘΗ] 6 Θϑὲ ΘΟΡΠα ἃ ΒΟΡΙΡ ΠΡ 58806 ΡΓῸ 

Θ]ουῖα πϑαρραϊαηι : ὙΘΡΌῚ σγαπα, Εχαϊίανιξ σο7-- Ρεαὶ. τή8. 

πιὶ ρμορτιἴὶ «ιὶ : οἵ, Οοττς ἐἼιι5 θα αἰξαθξιι ἐπὶ ρὲ" ΝΠ Τὰ. 
δίοτγία ; απὶὶ οἴϊδμη {τ ΘΟΥ̓Πτι ῬΡῸ ὙἹΡ 6 8001-- 9. 
ΡἾμαν, ἀξ δὲ {Ππ4 : Ῥηοέθοίοτ' τπθιι5, Θ( Θοτταῖς 56- ρ,αι.17.3. 

{μἰξ τπϑίδ ; Ομ γϊβίπϑ ἀπίθην 6 Ὶ νἱγτι5 θϑῖ ; [460 

ἘΠΙΘΟΥΠΪ5 ΔΡΡΘ δΐτιβ 6ϑῖ, [ἀπ πᾶ αὶ πιηπηι Ππὰ- 

Πυοαΐ οουπιι, 14 6ϑἴ, πᾶ} οἴη Ῥ ΑΓ ΘΟΠΊΠΊΙΠΘΠῚ 

ΡΟΙΟΠΕΔΏΙ. 

“ον.30.1τ0. 

6. Κοια Τοπιϊπὶ ἱπέοτοϊοητὶς ἤαπιπιαῖη ἰϑτιὶβ. 7. 

Τητθροἶβα οδὲ σαϊάθηι θιϊαπι 15 η15. Παπηπηὰ ΒΑΡΥ- ς,.5. ἫΣ 
Ιοπθ, βθοιπάτιμ ἐγ πτὴ ῬτΙΘΓΟΡ ΠῚ. ΠΙβίου Δ η1, 4 ἢ- ε 

0 οαμηΐπιιθ. 5 ρνὰ ΘΠΡΙτο5. Φαδάναριηΐα ΠΟΥΘΠῚ 
ΕἰΓἀϑτι5 θϑῖ, ἃς οΟἰγοιιπιβία Πΐθ5. ΟΠ 65 ΔΙΠ 1551} : 6 

ἀϊνουθο, δϑαάφιη δὶ ργφοορίο ᾿πίθυοῖϑα, [ἢ 86 

ἴρβᾶ δυισᾶπι γΘΟΘΌΪ  : ΤΕΒΡΙΓΑΠΟΠ ΘΙ Πποιιη 1551-- 

Ὠ]8 1, ΓΟ Ιου ΠΌΠΟΙ]. ῬῈΘ.15. ἴῃ ἐραῃ 1110 

δἴαξι νϑαξ [ἢ ΔἸ 14π|ἃ ΔΓ ΟΥΙΠῚ τη} ὈΓἃ ΘΟΠΒΕΠ [15 

5 ρρθαϊίλη5, Θα μθθηβηιθ. ἤαοία ἐδὲ θηῖπη, 1ῃ-- κι. 3.50. 

«τ, οἱοιε ςρίγίίιι5 τοτὶς σἰδιζατιδ. ἘΠ᾿ σουῖθ πλι}- 

πιοτθητὶ γυϊα οι 68, {π|45 ΤΘΙΌΓΓΘ τ 1η 1116, 1[ὰ {πο- 

τὶς πποϊοβέμτσῃ, 

ΓΟ ΟΙΡου πὶ βοοαππβ εἰ 4παγέι5. ἐν τῇ Βαθυλῶνι, 

Μοχ 61 ὑπερεξεχύθη. Αἴ πηλ]0Υ Ρᾶγ5 ὑπερεξεχέθη. 
ὃ ΠΙα, ἐγένετο γὰρ, φησὶν, ὡσεὶ πνεῦμα δρόσου διασυρί 

ἴον, 5ἷς νονίεγαὶ ΤῊΤηαππιιβ: δ αοία 65ὲ, ἱπῴιῖδ,, 

“απιπια νεἰμεὶ ερίνίτιις ΤΟΝ διιανὲ βρέ απ5 οἰδτίο. ϑεα 

στο ἔοτί Τλσδοι5 ΤῊ πάη πῖπ (16 8110 νοσοπὶ ἡίαπιτα 

«ἀαῖάϊθοα :- (οι θοῆβιι5. νετὸ δ Ἰἴαπὶ δατὴ [αἴθε δά 

τηοπίοπι Β45111 αἰπντηαξ. Ῥ]γα 41 νοϊθξ, βουιρίου!5 

τἰτ  πδάιιο ποῖαϑ ἰθσετο ροίουϊί, 



2)7)αι}ι, 

55. ἦϊ, 

Ἐ-αὶ. δή... 

Δμο.το. 10. 

Ῥεαί. 

ά 4" 

ὌΝ 

2 

10 Δ πη 1} ι|5 651 15. Π15 ΠΑ ΓΑ ΠῚ ἱπίθ ΟἸ1, {π|Ὰ η] 
Π]ΔΥΘ ΠΟΥ ΤΠ ἢ μά 65. αἰν 14]. Αἰτατηθπ ΠΟ ΠλΪ πὶ 

δ Σ ΒΑΒΙΠΠΙ ΟἸΒΑΒΕῈ ΘΑΡΡΑΘΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ, 

ἐρυθρὰν θάλασσαν εἷς διαιρέσεις. Ἀλλ᾽ ὅμως ἥ 
φωνὴ τοῦ Κυρίου χαὶ τὸ συνεχὲς τῇ φύσει καὶ 

ΝῸΧ ΒΠΘΠΙ δια ρ!6 παίτι ἃ σΟΠΕΪΠαιῖιπὶ ἃ 0 510] 60- 121 ἡνωμένον τοῦ πυρὸς διαχόπτει. Καίτοι ἄτμητον 
Πιδουθπίθηι. ἱπίθυοῖ 1. Οὐ τὰ πὶ ἰσίτιν ἰρηὶδ5 
ΘΟ, 5115 Πτι ΠῚ Π15 1Π56 08 }0}}15 ἀο ἸηἀἸνπιτι5 ν1646- 

ἴπι’ 6556, ΠΙΠΙ]ΟΤΪΠιι5. [ἅΠ]6Πη ΤΟΤΏΪΗΪ {π|5511 1η-- 

ΤΟΥ ΌΤΙ ΑἸ τι ἃ ἀν Πττι". ΤΟΙ ἀπιῖθπι, {|| ἀἰα)ο- 
Ιἴὸ δὲ Δῆρ6]15 6115 1π ΒΡ ΟΠ Οἴτι Ῥάγαῖι5 οϑῖ, νο- 
06. ῬΟΙΪΠΙ ἹΠΙΘΙΟΪΩῚ ΓΘΟΙ : τι οἴμη ἄτι σἰπί ἴῃ 
ἴθπ6 οα!ταῖθ5, {παν ιτηλ τιπὰ ΘΟΙΏ 1, ΑἸ τογὰ 1]- 
[πιϑ αἴ, 1515 αι] ἀ6 πὶ ἈΒρΟΥ [ὰ5, ἀ6 [ΟΡ ΠαΪ ρΓῸ- 

ΓΘ 5. 115 {π|| Δ πιβέϊο πο αἰσ πὶ 5ιιπὲ δουνθία : {]- 
{π|8 γ61Ὸ 506 ΠΥ οἱ ον τα5 δα Εἰ] αν ταΐοπι οο- 
ΕἼΠΠ} (|| Ἰδοἴα πη ἃ6 ᾿νθαῖαπι γ Γ Π} ΔΟΓΕΡῚ δτιπ|, 46- 

5ΠΠ6ῖαι", ΥῸΧ ἰσίταν ΤΟΙ πὶ π θρο ἀθητἶς, ἀὸ ἀ- 

ν᾽ θη 115. Πα πη μὰπὴ ἴση15, ἃ 460 τι 5 ρ 0] 11} αιι-- 

θη 1515 ΟΒου15 5117 [π|χ Ὑ6Ὸ γοα θ 5, νὶ οὰ- 
ἡθαΓ ΘΟ τ Π4]. 8, 7 0κ Ποηιϊπὶ σονποιϊοπιὶς 
«ἰὀξθγίτιηι. (ΟΠ Οἴι5510. 114 ἃ ΤΟ  ἶΠῸ (56 Πϑα τι 

ἀθβουῖο ἴῃ Ιοθο 6 πθιοἹϊ, τιῦ ἰρϑιιπη} [ΠῚ ΡΘΡΠλιι-- 
ἴαἴιι ΟΧχ ἀΘβοῦ το ἤαΐ τοῦ ρὰ Πα] τὰ, οἵ, ἀδροϑὶ-- 
ἴ0 5.6. }]Π1 8 {15 ΡΡΌΡΓΡΟ, πλι] 2 (δοιιη ἀ τα {ἰ5 Ἰατι θη 
ὉΘΟΙρΙ ΔΕ. ( Ππεεὶ ὁπέπηι {1 ἀθδογίω, πιαρῖς ψιαηι 
6}πι8 ψιι ἄαῦθε οἵγε), οἵ 14 «πος ἀπίρα ἐθβου- 
ἔπη Θ᾿, θ)οϑίθα Δ{1115 501} 1{π|5 ΘΟΠ [Ὁ Ρ τι, [ἢ οἴα- 
πὰ Δ΄] αΡη αἱ. Εἰ σοηιιπονονὶς Π)οπιΐπιις ε6- 
δθγ τι (αα(65. Τίααιιο ἀἰθϑθυ τι! ΟΠ 6. ΠΟΙ ΘΟΠῚ- 
ΠΟΘ: ΠΟ Ἶπιι5, 5661 ἀθϑθυίιη (465, Ποο δϑί, 
58 ΠΟ ΠΠΟΔΈΠΟΠΘΠῚ : (Δ 465 θη Ϊη} οϑί, δὶ {5 1π160-- 
ΡΥΘέθειν, 58 ΠΟ ΠΠοδτο. 9.. 7 0α Ζ)οπιϊπὶ ρτῶρα- 
Τ1ι5 ΘΘΡΨΟΞ. (το 46 θ᾽ Δ ΡαΡ ΔΓ ΟΠΘ ΘΟ ΟΥΙΙ ΠῚ ΡΘΙ 
νΟΟΘΘΠῚ ΠΟΙ ΠΙ [χοξα οι πίτιν, δα πὶ ΘΟ θη π]ο-- 
40 «τι ρυΐονὰ θυ θ]οα πα βιιηξ. ΟἰοΠἴΔηι ᾿σΊ ἔτι 
ΟΘΟΡΨ 5 1ἴὰ ἃ ΠδΓΙΡὰ ΘΟ ἃ [ἢ 5. Θϑί, τὶ 11 
ἃ 56 ΘΠΕθιι5 ΔΟΟΙ θ᾽ ΠΟΧΆΠῚ : [Π10 ψΘΙῸ τι ἀἰπππΐ 
Ἷ 41 δθο ΟΡβουνάνουο, Ὑ]ΡΟΙῈΘ. Θ5115. Ὑ]ΠῚ 6]11.5 
ΡῬανρΆ Πα Παθθαὶ, δὲ πο πίαπ νοποπαΐα ΟἹ πᾶ 
ἈΠΙΤΏΔ]1ὰ ΟἸΙΠῚ 1815 οἱ δ νθυϑὶϑ νι ρ αΠ θτι5 ΘΟ Π]-- 
ῬΑΓΔΠ {π|}.. οἴ ΤΠ)ΟΠΊΪΠτι5 ἀϊοαΐ : 226 αϊ σονὶς Ρο- 
ἰθδίαίοην οαἰοαπαϊ σργα σογρθηΐος, οἴ δοογρῖο- 
7165, Θἐ 5161 οἸλτιθηὶ αὐγειμθην ἐπι πηυϊοῖ, δἰ οὐ 

. ΤΠ 5115 ῬΘΑΪΠη115 ΡΥΌΡ ΠΟ δ ργουηἰἐαῖ ; ϑροῖ ἀερὶ- 
εἶἰοπι οἱ ὑαδιϊδοτίπι απυϑτιϊαϑὶς ; πΘοθ556 δϑΐ τι ΟἸΠΠῚ 

8. (ἹΡ. φααγίιιβ προστάγματι θεοῦ. 
5 510 6611Π| οἱ ἔτεβ ΝΙςβ, Αἱ βὸχ 411} Ν85, φωτίζουσα 

ΡΓῸ φωτιστική, ῬΑιΠ]ΠῸ μοβὶ Νί85, οοΐο ὁ συσσεισμός. 
ἘΜ ὁ σεισμός. 

ο 510 τα} Ν95, Αἱ ΘΠ οι «αἰθιιβέίαι Δ55, συσ- 
σείει, 5Γἀ11π τιδὶ Ἰοστίι ἴῃ 6115 δὲ ἴθ ποβίνῖς Νςς, 
χαταρτιζομιένη, ΘαΠΓτἰπ ἐπ ΘΠ Π1115 ἃριὰ ΤΧΧ χατοιρ- 

Α 

Ρ 

σα 

Ὀ 

Να. α παν 3 , . , νου " καὶ ἀδιαίρετον ἐπινοίαις ἀνθρωπίναις τὸ πῦρ εἶναι 
- , ᾽ 

δοχεῖ, ἀλλ’ ὅμως ἃ προστάγματι Κυρίου διακό- 
ἢ τῶν ΝΥ Ὁ ῃ ᾿ - . 

πτεται χαὶ διίσταται. Οἶμαι δὲ ὅτι τὸ πῦρ τὸ 
ς ’, 5 ἃ - , Α -“- 5 ἡτοιμασμένον εἰς χόλασιν τῷ διαδόλῳ καὶ τοῖς ἀγ- 
γέλοις αὐτοῦ διακόπτεται τῇ φωνῇ τοῦ Κυρίου" ἵνα 
2 Ν ΝΗ 0. »} -- ᾿. Ν ,ὔ 

ἐπειδὴ δύο εἰσὶν ἐν τῷ πυρὶ δυνάμεις, ἥ τε χαυ- 
ἘΕῚ ν ἣ ν Δ ἐπ ϑδιὴ ἸΤΉΤΥ στιχὴ χαὶ ἣ " φωτιστιχὴ, τὸ μὲν δριμὺ καὶ χολα- 

στικὸν τοῦ πυρὸς τοῖς ἀξίοις τῆς καύσεως προσαπο- 
᾿ - - 

μείνη, τὸ δὲ φωτιστιχὸν αὐτοῦ καὶ λαμπρὸν τῇ φαι- 
δρότ: ῶ Ἦ" , » ἢ οἢ. τῶν) ρότητι τῶν εὐφραινομένων ἀποχληρωθῇ. Φωνὴ 

οὖν Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρὸς χαὶ μερίζον- 

τος, ὡς ἀλαμπὲς μὲν εἶναι τὸ πῦρ τῆς χολάσεως, 
- ᾿τ - ᾽ - 

ἄχαυστον δὲ τὸ φῶς τῆς ἀναπαύσεως ἀπομεῖναι. 

Φωνὴ Κυρίου συσσείοντος ἔρημον. ᾿Επ᾿ εὐεργεσίᾳ 
Ὁ ," » οὖ .- Τ᾽ ὁ 

τῆς ἐρήμου ὃ συσσεισμὸς αὐτῇ παρὰ τοῦ Κυρίου 
-" -ῸτὦὋ Ἁ -Ὡ ΕΣ 

οἰχονομεῖται, ἵνα μεταύαλοῦσα ἀπὸ τοῦ ἔρημος 
οι Ὁ , ᾿ 

εἶναι γένηται γὴ χατοιχουμένη, καὶ ἀποθεμένη τὸ 
Ὁ ,ὕὔ ", μ᾿ Ὁ »" ͵ὔ ν 

τῆς ἀτεχνίας ὄνειδος, τῆς πολυπαιδίας λαόδῃ τὸν 
Ε, λλ λ }: } ΞΖ -- 3 ἧδε ͵ δ}) ἔπαινον (πολλὰ γὰρ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου, μᾶλλον 

τ δ “Ὁ , -“Ὃ, 

ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα), καὶ τῶν ὑδάτων τοῦ 
- ᾽ὔ Ἁ , νΝ 

πνεύματος πληρωθεῖσα, γένηται ἣ πρὸ τούτου ἔρη- 
᾿γ- δ, Ξ 4 3 κ ὶ , Κκ , Δ μος εἰς λίμνας ὑδάτων. Καὶ συσσείσει Κύριος τὴν 

- τᾶν ἀτν “ ἔρημον Κάδης. Οὐ πᾶσαν οὖν ἔρημον ὃ Κύριος 
ς ῃ βτΝ, ἐν Ὁ , τσ 
συσσείσει, ἀλλὰ τὴν Κάδης, τουτέστι, τὸν ἁγια- 

, 3, σμόν- Κάδης γὰρ ἁγιασμὸς ἑρμιηνεύεται. Φωνὴ 
΄ , 5». 7 ε , ἀδαϊ ἧς 
Κυρίου καταρτιζομένη ἐλάφους. “Ομότιμα χρὴ τοῖς 

“ Η͂ ΞῈ 
προάγουσιν “ ἀποδοθῆναι χαὶ τὰ περὶ τοῦ χαταρ- 

ο τ» Α - , 3 - 

τισμοῦ τῶν ἐλάφων, ὃν ἣ φωνὴ τοῦ Κυρίου ἐνεργεῖ. 
") ΄ , Ε Ὁ 

᾿Ἐπεὶ τοίνυν ἢ ἔλαφος τοιαύτης ἔτυχε τῆς χατα- 
“- τῇ - - “- ,ὕ 

σχευῆς ὡς “χρείττων εἶναι τῆς ἐχ τῶν ἑρπετῶν βλά- 
" “Ψ τὶ αν [2 

όης, ἀλλὰ καὶ καθαρτήριον αὐτῇ ἐστιν, ὥς φασιν 
τ 7 Ὶ “ἢ 9. ὙΝ - “Ὁ 

οἱ τὰ τοιαῦτα τετηρηχότες, τὸ τῆς ἐχίδνης βρῶμα, 
αν, τ κὰν 

πάντα δὲ τὰ ἰοδόλα πρὸς τὴν τῶν πονηρῶν χαὶ ἀν- 
“ -- 

τιχειμένων δυνάμεων εἰχόνα : λαμάνεται (τοῦ 
» - Ξ5}ὃ» ,ὔ » 

Κυρίου λέγοντος, Δέδωχα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν πατεῖν 
Α φ᾿ ᾿ 

ἐπάνω ὄφεων, χαὶ σχορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν 

δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ " χαὶ τοῦ ψαλμοῦ πάλιν ἐπαγ- 
- ᾿ , Ε ΤᾺ δ. Ὁ «“. ῬἜΠπὶ τὶ ΄Ν ᾿Ὶ 

γελλομένου τῷ προφήτῃ, ὅτι ᾿Ιὐπὶ ἀσπίδα χαὶ βασι- 

λίσχον ἐπιδήση)" ἀνάγχη ὅταν ἐλάφου ὄνομα ἀκούω- 

ἐγ τῇ Γραφῇ, πρὸς τὴν βελτίονα εἰχόνα τὸν λόγον μεν ἐν τῇ Γραφῇ, πρὸς τὴν βελ ἣ 

ἅ1τὰ Ποσ βθοιηῆι5 εἴ {πᾶγέιι5. οαπὶ (ΟΙ]Ροτ  ἷπὸ 
βοχίο. ἘΔΙΠ απ ΔΙΊ 4ππ} 115. Ν55, ἀποδοῦναι. ΘαΡιη ἦς 

ΟΟΙΡ Ξεοιιπτι5 τοιαύτης ἔλαχε, ποῖ ἀἸγ ο5Ὸ 56 Π8ιι. 

ε Νοῖαί Παρδῖις. ϑἰπηη]Ὸ «πάαπη 6. σογνῖ5 ἀραὶ 

ῬΙΙη λυ παν ΤΑΊ, οἱ ἀρ ΛΕΊΙαπιιπι, 

Γ͵Ια «υϊηάιιο Νῖ55, οαση ΘΠ οπο ΒΑ] θοηδι, ΕΜ ΙΠ1Ὸ 

Ραν5. παραλαμδάνεται. Τηΐνα 1Ππ, πάλιν, ἀδοδὲ ἴῃ 

4 ποθ 15 Μ55, ϑαρθιπάς Βὸρ. βοοιηά 5 ἀχούσωμεν, 



ἨΟΜΙΠΠΔΑ ΙΝ ῬΘΑΤΜΌΜ ΧΧΥΙΠ. 
« Ὗ Νὴ Α ἂν » ,ὔ 

ἕλχειν. "“Ὅρη γὰρ τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις" καὶ, Ἰξπι- 
» Ὗ Ὁ ἈΙ 

ποθεῖ ἣ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. ᾿Κπεὶ 

οὖν χαὶ πᾶς δίκαιος ἐν ὑψηλοῖς ἔχει τὴν διατριδὴν, 
Κκ ᾿ ᾿ κε Φ Εν Χ 8 Ἶ 6 - τ Μ 

ατὰ σχοπὸν διώχων ἐπὶ τὸ ὅ βραδεῖον τῆς ἄνω 
΄ ᾿ ἈΝ Ἁ ,ὔ Ψ, 

χλήσεως, καὶ πρὸς τὰς ποτίμους πηγὰς ἀνατρέχει, 
᾿Ὶ Ψ }} -Ὁ - 

τὰς πρώτας ἀρχὰς τῆς θεολογίας ἀναζητῶν. “Ἕλχει 
δ ἢ τὸ -Ὁ - τ" 

ὃ ἡ ἔλαφος τῇ ἀναπνοῇ τοῦ στόματος τὰ φωλεύον- 
- 5 ,' ν “ Ἂ - ».7ὔ ἡ 

τα τῶν ἰούόλων, χαὶ ἀπὸ τῶν καταδύσεων ἐξάγει 
- τ Ἷ Ψ ὺ 

τὴ βίᾳ τοῦ πνεύματος. “Ὥσπερ οὖν ἀετὸς λέγεται ὃ 

ἅγιος διὰ τὸ μετεωροπόρον, χαὶ διὰ τὸ διηρμιένον 
τὐτΠΠΠ τ ς ᾿ς Ὧν τς ,, δ μὲν ΤῈ 
ἀπὸ γῆς ἐπὶ πλεῖον" χαὶ ὡς πρόδατον διὰ τὸ ἥμερον 

χαὶ μεταδοτιχὸν ὧν ἔχει" χαὶ χριὸς διὰ τὸ ἥγεμο- 

νιχόν: χαὶ περιστερὰ διὰ τὸ ἄχαχον - οὕτω χαὶ 

ἔλαφος διὰ τὴν πρὸς τὰ πονηρὰ ἐναντίωσιν. Διὸ 
το 5" - 

χαὶ ὃ Σολομῶν φησιν ᾿Ελαφος φιλίας χαὶ πῶλος 
ἐπ τς , ς , ιυδῖν "- Η 

σῶν χαρίτων δμιλείτω σοι" διδάσχων ἣμᾶς τοὺς 
, (τ 

προειρημένους ἐλάφους ἐπιτηδείους εἰναι πρὸς θεο- 

λογίας διδασχαλίαν. : 

Φωνὴ Κυρίου καταρτιζομένη ἐλάφους. Ὅταν οὖν 1)» 
Α Γ᾿ ΄ Ε Ὁ ΄, νὴ 

ἰδωμὲν τινα ἄνθρωπον Θεοῦ τέλειον καὶ χατηρτι- 
7 Α 5 -- ΩΝ « 

σμένον, τὴν ἀπὸ τῆς δμιλίας αὐτοῦ ὠφέλειαν μετα- 
δοΡο,, [ " 5 , ,ἷ Ν 

διώχωμεν. “Ὅπου γὰρ ἐλάφου παρουσία, φυγαδεύε - 

ται πᾶσα τῶν ἑρπετῶν ἣ χαχία. Οὐ γὰρ φέρει τὴν 
πὸ Α τ , ΔΈ ΚῚ , [᾿ Χ - ΄ 
ὀσμὴν τοῦ ζώου τὰ ἰοθόλα, ὅπου γε καὶ τοῖς χέρασιν 
τὰ, ς , ε Ἔε Α΄ ἢ ΕΣ ΕΝ, αὐτῶν ὑποθυμιωμένοις ὑποχωρεῖ. ἃ Καὶ ἀποχαλύψει 

δρυμούς. Πρῶτον ἣ φωνὴ τοῦ Κυρίου καταρτίζεται 
λ 5 

τὰς ἐλάφους" ἔπειτα ἀποχαλύπτει δρυμοὺς, τοὺς 

συμφύτους καὶ ἀπὸ ἀγρίας χαὶ ἀχάρπου ὕλης πε - 
πυχνωμένους τόπους ; οἷς μάλιστα προσφεύγειν τὰ 

ἰοδόλα πέφυχεν. "Ἐπεὶ οὖν ἤδη τετελείωται διὰ τὸν 

παρὰ τοῦ Κυρίου γενόμενον χαταρτισμὸν ἣ ἔλαφος, 

ὃ ταύτῃ ὁμοιούμενος δίχαιος ἀποκαλύπτει τοὺς 
δρυμοὺς, ἵνα γυμνοὶ καὶ ἕτοιμοι παραδοθῶσιν οἱ 
φθαρτιχοὶ τῆς ζωῆς ἡμῶν. Καὶ ἐπειδὴ πᾶν ξύλον 

(μὴ ποιοῦν χαρπὸν χαλὸν, ἐχχόπτεται ὑπὸ τῆς ἀξί- 
᾿ - -ὉὉ [4 5 Π « μ. κ 

νης, χαὶ εἰς πὺρ βάλλεται, ἀναγχάϊως οἵ δρυμοὶ 
ΟῚ , εελὴἣ ἐφρφελι ᾽ δ΄ εἴ 

͵, ἀνακαθαίρονται, αἱ ὑλώδεις ψυχαὶ, ἐν αἷς, ὥσπερ 

τινὰ θηρία, τὰ ποικίλα πάθη τῶν ἁμαρτιῶν ἐμφω- 
λεύει, ὑπὸ τοῦ λόγου, ὃς ἐστι τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν 

μάχαιραν δίστομον. ᾿Επεὶ " δὲ πολλοὶ τῶν ἀνθρώ- 

8. (ΟἸΡογ πὶ βθοιητι5 οἱ {παγίιβ ἐπὶ τὸ ἄνω βραῦ, 

ΠρΙάθτι γὸχ ἀρχὰς ἃ ἰΥροβγαρῇο οἹη1580 ἔπογαΐ 1ῃ 

δὐποπο Ῥαυβ. 
μι Τὴ ἄπορθι ΝΙ85. Ἰοϑτεαν ὥσπερ γὰρ αἐτός. δίας 

{τ65 Ν85. διῃρημένον. ΑΠῚ Μ95. οἴππὰ οα1{15 διῃρμιένον. 

Ῥδι]ο ροβί (9}}. φααγίαϑ παρε σοφίας ΡΓῸ φιλίας. 

ἃ ἤππο Ἰοοιμ Ἰοοὶῦ Απρτιδίϊητιβ τὰ αὖ νΘΓΠΠΊΙΙ5, 
γυϊραία, “ε γενεϊαδιξ οοπάίεπϑδα. Ῥαυϊο ροϑὺ ὉΡῚ 16- 

δἵταν ἴῃ πλ 1115 Ν95. οἱ ἴῃ δ 1{15 συμφύτους, Πα !θίτιν τη 
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ΠΟΙΏΘἢ ΘΟΥΨῚ πὶ Θουρίαν α Δι Π}115, ΒΘ ΡΟ ΠΘΙῚ ὦ 

ΠΠΘΙΟΓΘ ΠῚ 51 Π1Ππ|άἀ]πϑι ἰΓαπηΠη5. Νά οπίος 

δχοοῖςὶ οσογνὶς ; ἰΐθυη, 7) 65 ἀογαΐ σοῦνιι5 αὐ [οτ- 

δ5 ἀηιιάγιπι. ῬΥοὶπ 6. οὐ οἱ 1ι|5ἴτι5. ΟΠΊΠ15. ἴῃ 
Δ] ΕΠΙ551Π}15 ΘΟΙΠΠΊΟΥ ΘΙ, τα ἕω 5οορτίπι ρΘΥ 56 τι6 15 

αὐ ὑγανίιπι ϑιροτπιθ υοοσαίϊοτιὶς, οἴϊατη ἃὰ ρο- 

Οα]θηΐοβ [Ὁ ἴ65 Δοσυ ΙΓ, ἐπ Θο]οσῖο ΡΥ ΠοΙρὰ ρῥυῖ- 

Π]ὰ ΤΟΙ ΤΠ ΡΘΠ5. ΤΊΔΠ1Γ αι 6 1 ΟΘΥΨΤΙ5 ΟΥ5 5111 ΓΘ5Ρ1- 

ΓΔΠΟΠΘ. νοπθηδΐᾷ ΔΠΙΠΊΆ]Π1ἃ ἰδ Πα ἴα, δα τι6 ΥἹ 

ΒΡΙΡΙ 5. 511 6 [Δ ΠΡι}}15. Θάτπιοιε. Οτιθηηδ πο πὶ 

σ τι 58 ΠΟῖτ5. Δ 11 ἀἸοπιν, {πο α 5] τὰ ρΡ6- 

ἴαΐ, δὲ θ᾽ αν πηῖιη ἃ ἴθγνΡᾷ ἀἸβίθι ; δὲ «πθιηδάιϊηο- 
ἄπ ἀἸοιπιν ΟΥἹ5. ΟΡ τη Πϑπθ 1 Π 6} δὲ ΓΘΥΙΠῚ 

Β1ΠΔ}Ἴ1ΠῚ ΘΟΠΊΠΉτΙ ΠΟ  ΠἸΟΠΘΠῚ ; Θὲ ἈΡ1Θ5 ΟἿ ᾿ΠΊΡΘΡΊΤΙΠῚ: 

δὲ φο πη} θὰ ΡΙΟΡΙΘΡ ἱπποσθη απ : 1 ΠΠΟΠ6 

ἀϊοῖταιν σουντιθ ΟΡ ΘΠ 4πᾶπ| ᾿αοῖ δνθυϑτιβ ρΓἃ- 

νὰ ΓΘΡυσπδηΠαη. [460 οἱ βϑοιηοπ ἃἱξ : (τρις 

αηιϊοίεῖςθ, δὲ ριι{πις τπεατιιτη σταϊίατιπι οοτιαῦτε- 

ἰδέ" ἰδοῖίπι. ΝΟ5 ἁπιίθμη ἀοοδϑὲ ΠΟ αἴο5 ΘΓ Ο5 

Δα {Πθο]ορῖθ ἀοοΠδ ΠῚ 6556 Ἰ40Π608. 

“. ἤοχ Ζ)οηιίτιὶ ργθραγατις σογνοβ. (τη 151- 

τὰ} θηρία η ΠῚ ΠΟΙ ΠΘ ἢ. ΡΘΡ δοίιμ οἱ ἀ050- 

Ἰυιτπιη) γ] θυ  πητι5,. ΕΠΠΠ αἴθ ΘΧ 6715. σΟΉσΡΟ581ι 

(ππἸρουϑιηῖι5. ΝᾺΠῚ ΟΘΡνΟῸ ΡΥ ϑθηΐθ 5ορθηἵπιπη ἔπ- 

σαῖθ πη] 11ἃ ΟΠΊΠηΪ5. ΝῸΠ ΘΠ τη Πα]115 ΔΠΙΤΏΔ]15 
Οὐογοιη υἱν]θηΐα Δ ΠΙΠ]Δ ΠΕϊὰ ΡΘΡΘυ τ Πΐ, τιῦ {1186 

γ6 1] δὶ σον Πα Π} ΟΘΥΥΙΠΟΙΠ 51{Π|πι|π ϑθοθάδηϊ. 

Εττονοίανὶξ σοπάσπδα. ῬΥΪγηιη] νῸχ ΠΟ ΠΉ]Π] ΡΓθ- 

Ρᾶγαϊ οοῦνοβ : ἀθίπάθ γϑυοῖαὶ οοπάθηϑα ἰοσὰ υἱ- 

ἀδ!τοθῖ οοπϑιῖα, αἰπτι6 ἀρυθϑ ἃ Ἰη ποπιοϑα τηᾶ - 

τουῖα οοπάθηϑαία ; 1ἴπ {π|8 ἰοσᾶ ΔηΪΠΊΔ]1ἃ νθΠ6- 

Παΐδ ΠΊΑΧΊΠΠΘ ΓΘΟΙΡΘΙῸ 56 50]θηΐ. ΟἸ ΟΠ] Δ} 151- 

ἴπ|’ ΘΓ ῬΥΘΡΑΓἸΟΠΘ ἢ ἃ ΠΟΠΏΪΠῸ [αοΐαη} 781] 

ΑΡΒΟΙαἴπι5. σον τι5. θϑῖ, {11 Οἱ Ἀ551 111 {π|} 7π|51|5 

γΓδυεἶαὶ οοπάθηβα,, τι νιΐοθ Ποϑίγϑθ ΘΟΥΡΕΙΡ ΟΡ Ὲ5 

ΠῸΔῚ δὲ ΘΧρθα" ΟΡ] οαπααν. Εἰ {πὰ Ζιίστιπι 
οπῖτιθ, χιιοα ποτὶ ἔαοῖξ {ππιοίτετη, ϑοπιίτι, Θα οἱ αἴ-- 

ἔπι δθοιΓὶ, δὲ ὧτὶ ἴϑτιθηι σΟη) Οὐ [π|1., ΤΙΘΟΘΘΘΆΡΙΟ 

σοΟΠηθηϑ888 51] ν80, 1056 ν᾽ ἀθ]1σοῖ ἃ ΠΙΠ186 511 γ 6 5[Γ68; 

ἴῃ {Ό]}τι5. γὰνῖθ ΡΘοσδίογιμη [ΘΟ ΠΟ Π 65, σοὶαΐ 

«πιοράδηη ἔθγο, ἰδ ηΐ, 410 60 ΘΘΡΙΠΟΠΘ, 41] 4π|0-- “εὐ; 

γἱβ σΙ 10. τ {π|6 ἹποΙ ἀθπίθ Ῥο πο γΡδ  1ΟΥ δϑῖ, 

Οδέοπα (ογάονίαπα ἀσυμφύτους, ὁσπι6 οΥαἰἶπα οοηπϑδίέία. 

ἘΠ51 ἀπίοπι ξουϊρέατα ρίαμα ἀἸγθυϑα δϑῦ, 56 η5115 [ὩΠ] 6 Π 

εοάθην γϑάτς, Οὐοά οπῖπὴ ἃ παίμγα 51π6 ἁγία ργοάιι- 

οἴταν, 1 ργοπηίβοιιθ οἷ βὶπ6 ογἴπ6 πᾶϑ6] 8ο]εΐ, 

» Ἔερ. βθοιπάιι ἐπειδὴ πολλοί. Μοχ Βερ. βοουπάπιβ, 

4παγίτιβ οἴ βοχίτϑ οἴπὰ δα ΠΠ]0π6 Β451], γῆν ἀκανθοφόρον, 

ον απιὶ δρίπας {γε πίεπι, Ὀθτο. Ἐδιο Ῥαγὶβ, ἀχανθο- 

ρόφον. ἾὟ6ο 1ἴὰ τατ]ῖο ροϑὲ εἄϊο Ραγῖβ, ἐχτρέφεσθαι, ΑἹ 
56χ Μί85. ἐντρέφεσθαι. 

Ρεαὶ 

18. 

Ῥξαί.ήτ.5. 

ι03. 

ΡῬμρ. Ἔ- 

ιή. 

Ρτον. 5.10. 

ἡ͵αιἢι. 3, 

[ο.- 

ἡ.τ2. 



Ῥεαϊ;18.4. 

ϊλ 5. ΒΑΘΙΠΙ ΘΕΒΑΚΡΕ 

γΘΡαΡραηίαν. Βσο ΟἰΠῈ Πλα] ΠΟΙΏΪΠΟ5. ὙΠς οἷα 
5 ἀσσγαναῖ., ΔΠΙΠΊα5. 5185 {Ππ|881 5ρ᾽ΠΙΓΘΓΆΤη 

“ιαπιΔΠ} [θυγϑ Πα ρθαηΐ,Πθο δἰπαηΐ θὰ5 δά ἴε- 

γ᾽ Πα τι} ΕἸ γ1 1] 56 ΠΊΟΠ15 [πιο τ" πὶ Θά πιο 1, Γαν6- 

Ιαΐ Τ)οιηῖηῖι5 σοπάθηϑα, ἤθο 65ῖ, ΘΓ ΓΙ ΠῚ 1π ἢδὰο 

να Θχϑιϑίθ τι «ΘΟ Υ ἢ Γαΐθ ΠῚ δὲ [αἴθ δὲ 
᾿πΟΟ ΠΟ 1 : τ ΙοοῸ ΒΟΠΪ ἃς πη8}} ἀδίθοῖο, ΠΟ 

Ῥθύνορβ6 ἦ6 γϑθι5 Ππά]οθηξ ΠΟΠΪΠ 65 Ρ185 ἸΠ501Π ἃ. 
ΜΈ] 6 π]πὴ ΡΟ πα, {πᾶ η4ο ἸΔθογΐοβα δὲ ἀπ 11 

5ηΐ, ΠλαΪα ΘΧΊ Δ ηΐ : τηα]ὰ γ6ΙῸ Ο 1Π51{8Π| 51- 

Βὲ νο]υρίαΐρθμη, τὸ θΟΠἃ Θοπβθοίδηί" ; αἴθ Πο- 

ΤΠ] ΠΤ} ΘΡΓΟΓΘΠῚ ᾿π46. ὈΥΟΠοἰδοθηίθπ ροΥ ἢ ς1]6 
οδὲ ἄϊσθγθ. Ῥορηπηθης ᾿σίταν Δ ΒΟΠΟΓΊΙΠῚ ΠΑΡ ΠῚ 

[ρα ΠΟ Ρὰ Πἰσπὰ ἃ0 σα] ΟἸΠ65, {π|80 δἰϊα πη δά 

Ἰαυιάθηη ΔοοΙρ τ ἔτι" : 86 ΤΠ Δ]ΟΥ ΠῚ νΘΡῸ Πα ΓΔ ΠῚ 

σοηάθηϑἃ : {π|80, π6 ἀδορ᾽απίιν" {πὶ ὉΠ Π]Θ ΠῚ 4}1-- 

{τιθηι [γιιοπι πη 1Π 615 ᾿ΠΥ ΘΠ ΓΠΓΡῸΘ 56 ρυαπί, τον - 
Ιαΐ, 8ἂο ἐδίθριι Π)6ὶ νοχ. τ ἐπὶ ἐθηιρῖο 6}τι5 Οτητιθ5 

αϊοσοπὶ σἰογίαηι. Αὐιάϊαπὶ μος ῬϑΆΪ ΠῚ νοῦρθὰ ἃς 
ΓΘΥΘΙΘΔΠ 1, 411 ῬΡΟΪΙΧΟ5 Πα θΘηΐ 56 Π10η65. Οὐὰ 
ἀἸοῖν Ῥϑ]ηλι5 ἢ Οαϊ 1π θη ρ]Ὸ Τ)οἱ θϑῖ, ποη θοη- 

ΨΊΟΪα, ΠΟῚ 165 γᾶ Π88, ΒῸΠ γ θὰ ΟὈΒΟΘΠΪ5 ΓΟ ιι5 

γθἴογία ῬγοίογΕ, 564 1π [ΘΠ Ρ]0 6}115 σαίβαιο ἀϊοῖς 

δ]ονίαη. Αἀδίαπε ϑᾷ πο. ΔΠΡῸ]1, {π| Προ γοῦρὰ 

ἀοβουθαπέ : δάθϑὲ Του Ϊ Πτι5, {π| ἃ πί μητιη ἴπστ- 

ἀἸθπειαπη. ᾿πειιθέι". ῬΊΘΟΘ5. ἘΠ ΠΙ5Ο 5616 πα Π]-- 

[οϑίθ 60 ϑιιπῦ; {1115 Θχ δἰδοιιι, {115 δοῖ 6 ὀχ χαΐ- 

ΓὰΓ ΟδΟ]6ϑ[1ἃ ; {15 ρου [ὰ ΠοιουΘ δὲ ΘΧΊΡΘΠῚῚ5 [8 0015 
νΘΡ ἃ ῬΓΟΠιΙΠΠΘΙ, ΟΡ ΥΘΙῸ ᾿ρ511|5 ρυΌΟα] ἃ ΠΘῸ 

511. ΟἸοα 5] ογαᾶϊ, σὰ Πΐ5 5 Πἰ [ἃ 6}, Ομ βάτιδ οου- 

ῬΟΡΘὰἃϑ δὲ ἢπιτη  ΠΔ 1 σ]ΟΥἅτὴ οἰ] αστται. Ἡγιιηι δτι- 
ἴθ} Π1Π1] ροιθπάτιπι θϑέ, τιῦ ΘουΊραινα ἀοοοῖ : σοὰ 
ἴῃ ἴθι} }0. 6}115 τΠῸ561|Π|56Π|6 ἀἸΟῚ: ο]ουίαμ. Οοἰὶ 
ὁπαγγατι οἰ ογίατι 1) οἱ. Τλθυιὴ Θ]ΟΥΪὰ ἃ[Π . ἀησοῖο- 
ΥἿΠΠῚ ΠΉΠΠΠ115 6ϑ[. ΗΟ τΠ1|ΠῚ 65} [ΟΕ1τ|5 σ 26 [6 5115 Θχοῦ- 
οἰτα5 οἰ οι, γον Οὐθα του 5] ΡΠ. ΟΥθαίτ γα 
ΟΠΊΠΪΒ., [ΠῚ] 5116Π8, ἴπ} ἸΟΟΠ1Θ 5, ἔπ Θδο] 6515, 
ἴπ|πὶ [ΘΡΓ ἃ, ἀἄαἱ σ]ουϊαιη (ΟΠ του]. ΔΠΒΘΡΆ Ι 65 
ὙΟΙῸ ΠΟΠΊΪΠ65., Ροβί δ 1η 86 Ἴ|0115 ϑιι5 στο] εις δὰ 
ΤΘΠΊΡ τι ΘΟ ΠΟΙ ΡΘΥΙΙΠ ἢ, Ππ851 Ταϊἀ ρίαγη ΘΟ Πβθαιι- 
ΓΙΡῚ ΘΠΊΟΙ ΘΠ], ἰδπΊθη οὶ νου ]5. τι γος ΠῸΠ 

ΡΙΘΌΘηΐ, 5.18} ἸΡΒΟΥΊΙΠῚ Πα ΠΓΔΤῚ ΠΟΙ βθηϊπιηΐ ; 

ῬΙΟΟΟιρΔΠ ρεοοαῖο, ΠῸΠ ἃ ΠΠ στα" : ΠΟῚ τηο- 

γϑηΐ ἄτι} ΤΟΙ  ΠἸΒΟΙ τι} ῬΘΟΟΔΙΟΙ ΠῚ : ΠΟ ἐἰπηθηΐ 

Ὁ Γτοῦ «Αἀάϊάϊ 6 (οά. 416, οαϊ οἱ ἐνηλλαγμιένας ΡΓῸ 

ψἹ 080 γα]ρ, ἐνηλλαμένας ἀεθεΐαν, 1 

ς Ἑάτο Ῥατῖβ, εἴ θὸρ. ἡααγίαβ χαὶ ἀμύθητος ἐστίν. 

ΠΝ, ἐστὶν, ἀδο5ὲ ΤΏ 4}118 586χ Νῖβ5. ΠΟΙ θη} ἔγχος Νς5. 

περὶ ταῦτα πλάνη. ϑ᾽ταϊπι Θα 110 Ῥαγῖ5. ἑαυτοὺς ἐν τῇ ἐχ- 

χλησίᾳ ἐπιδιδόντες : 564 1Ππ|4, ἐν τῇ ἐχχλησία, ἴῃ πορί τὶς 

ΘΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΑΒΟΙΙΕΡ. 

πὼν πεφορτισμένοι ταῖς βιωτιχαῖς μερίμναις, οἷόν 
Ὁ τινα γὴν ἀκανθοφόρον τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἔχουσι, 

καὶ οὐχ ἐῶσιν αὐτὰς εἰς τὴν τοῦ λόγου χαρποφο- 

ρίαν ἐντρέφεσθαι, ἀποχαλύπτει ὃ Κύριος τοὺς δρυ- 

μοὺς, τουτέστι, τὸ ἄσχημον χαὶ ἀπρεπὲς καὶ βλα- 

δερὸν τῶν ἐν τῷ βίῳ τούτῳ φροντίδων, ἵνα τρα- 
τω “τ Ὁ τὭ ἣ 

νωθέντος τοῦ περὶ " τοῦ ἀγαθοῦ χαὶ χαχοῦ τόπου, μὴ 
ἔχωσιν οἵ ἄνθρωποι ὑπὸ ἀμαθίας τὰς περὶ τῶν 

ξ΄ , 5 Γ, λ αἶ πραγμάτων χρίσεις ἐνηλλαγμένας. Πολλοὶ γὰρ τὰ 
ἊΒ ᾽ μὲν ἀγαθὰ, ὅταν ἐπίπονα ἡ, καχὰ νομίζουσι" τὰ 

δὲ χαχὰ διὰ τὴν προσοῦσαν αὐτοῖς ἡδονὴν ὡς ἀγαθὰ 

μεταδιώχουσι᾽ χαὶ “ ἀμύθητος ἐν ἀνθρώποις ἣ περὶ 

τὰ τοιαῦτα πλάνη. Ἔστι μὲν οὖν τῆς τῶν ἀγαθῶν 
φύσεως ξύλα χαρποφόρα χαὶ πᾶσαι χέδροι, ἃ χαὶ 

Ὁ πρὸς τὸν αἶνον παραλαμαάνεται" τῶν δὲ καχῶν οἵ 
Ὁ “͵ " , 

δρυμοὶ, οὺς, ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀπατηθῆναι τοὺς νομίζον- 

τὰς εὑρήσειν τινὰ χαρπὸν χρήσιμον ἐν αὐτοῖς, 
9 4 Ἁ κα. ἐδ Ὁ τ 7 Ὃν ΚΝ ἀποχαλύπτει χαὶ φανεροῖ ἣ τοῦ Θεοῦ φωνή. Καὶ ἐν 

τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν. ᾿Αχουέτωσαν 

τῶν ῥημάτων τοῦ ψαλμοῦ, χαὶ ἐντραπήτωσαν οἵ 
- " , ς Ἁ 2 ὃ »,ὔ - , 

τοῖς μαχροῖς λόγοις ἑαυτοὺς ἐπιδιδόντες. Τί φησιν 

ὃ ψαλμός; Ὃ ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ γενόμενος, οὐ 

χαχολογίαν, οὐ ματαιότητα, οὖκ αἰσχρῶν πρα- 
, , [- ἡ - ᾽, ΒΕ ὦν. φῳ 

Ὑμάτων γέμοντα ῥήματα ἀπαγγέλλει, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
Ὧ ΣΝ ἂν , “}ἵ' ἃ Ἢ γ᾿ ὁ 3 

γαῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν. “᾿Πστήχασιν οἱ ἀπο- 

γραφόμενοι τὰ ῥήματα ἅγιοι ἄγγελοι " πάρεστιν ὃ 
, Α ἣΝ ,7ὔ ᾿οὩ ΕῚ , 3 , “ Ν 1 

ε Κύριος, τὰς διαθέσεις τῶν εἰσιόντων ἐπισχοπῶν. 

προσευχὴ ἑχάστου πεφανέρωται Θεῷ “ τίς ἐχ δια- 
- , 

θέσεως τίς ἐπιστημόνως ἐπιζητεῖ τὰ ἐπουράνιχ᾽ 
μ᾿ , Η , 

τίς ἀφωσιωμένως ἄχροις τοῖς χείλεσι τὰ ῥήματα 
ἤ ΝᾺ Ν; τὰ οὖ 4.7. τὶ ͵ »] Ἁ 

φθέγγεται, ἣ δὲ καρδία αὐτοῦ πόῤῥω ἀπέχει ἀπὸ 
Θεοῦ. Κἂν εὔχηται, ὑγίειαν σαρχὸς, χαὶ σωματι- 

χὸν πλοῦτον, χαὶ δόξαν ἀνθρωπίνην ἐπιζητεῖ. Δεῖ 

δὲ οὐδὲν τούτων, ὡς ὃ λόγος διδάσχει, ἄλλ᾽ ἐν τῷ ᾽ Ὡς Υ ᾽ ΐ 
"-Ὁ- -Ὡὠ οὡῷ , - 

γαῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦν- 
τω -" ΄ 

ται δόξαν Θεοῦ. ᾿Αγγέλοις ἔργον, δοξολογεῖν “ Θεόν. 
- Ἃ] τ ὐυά: ΠῚ “ ΠῚ 

Πάσῃ τῇ στρατιᾷ τῶν ἐπουρανίων ἕν τοῦτο ἔργον, 
- «ε ’ὔ τω 

δόξαν ἀναπέμπειν τῷ χτίσαντι. Ἢ χτίσις πᾶσα, ἥ 
-ὋὉ ’ [ Ἐφ. ,ὔ 

τε σιωπῶσα, χαὶ ἣ φθεγγομένη; ἥ τε ὑπερχόσμιος, 

128 ἥ τε περίγειος δοξάζει τὸν χτίσαντα. Ἄνθρωποι δὲ 
Ἂ 5 Ὰ , ᾿ Ε, ἢ ὙΦ Ὰ ν 

ἐλεεινοὶ, χαταλιπόντες τοὺς οἴχους χαὶ ἐπὶ τὸν 
γαὸν συνδραμόντες, ὡς δή τι ἑαυτοὺς ὠφελήσοντες, 

οὐχ ὑπέχουσι τὰς ἀκοὰς λόγοις Θεοῦ, οὐ λαμόά- 
- Ὁ “ Ὁ 

γουσιν αἴσθησιν τῆς ἑχυτῶν φύσεως, οὐ λυποῦνται 

ππαροϊτη Νῖς5. ποτὶ ΠΥ ΘΗ 7, ΘΟ ΧἸΣΓΕΠῚ, ΟΌ 84 115 

ΕΧ 86 ΒΡ} ]ου] ρῬοβϑιξ. 

ἃ Ἑάτηο Ῥαγῖβ. ἑστήχασιν γάρ. Ὠεοβξ ραγίσι]α γάρ 
ἴῃ παι} 5 Ν155. Ναας σετοὸ ἀπ [0 τη πη ] 15. ἈΠ5] εν, 
οὐση πος ἴοσο 5 ρου τὰ 6556 ὙἹἀθδίττ, 

ε Βοος. βεοππάιι δοξολογεῖν θεῷ. 



ΗΟΜΠΠΙΑΊ ΙΝ 

προληφθέντες ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας " οὗ ἃ λυποῦνται 
εἰς μνήμην τῶν ἁμαρτιῶν ἀφιχνούμενοι, οὗ τρέ- 

λ , 9 - ᾿ ᾿ 5 Ὡἷν 
μουσι τὴν χρίσιν " ἀλλὰ μειδιῶντες, χαὶ τὰς δεξιὰς 

ἀλλήλοις ἐμιάλλοντες, τόπον μαχρολογίας τὸν οἶχον 

ποιοῦνται τὴς προσευχῆς, παραχούοντες τοῦ ψαλ-- 

μοὺ τοῦ διαμαρτυρομένου καὶ λέγοντος, ὅτι Ἂν τῷ 

ναῷ τοῦ Θεοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν. Σὺ δὲ οὐ μόνον οὐ Β 

λέγεις, ἀλλὰ χαὶ ἑτέρῳ " ἐμπόδιον γίνη ἐπιστρέφων 
8 « Χ λ “5. 0 ΗΞ ε Χπσῶν Ἁ 

πρὸς ἑαυτὸν, καὶ τῷ ἰδίῳ θορύδῳ ὑπερηχῶν τὴν 

διδασχαλίαν τοῦ Πνεύματος. “Ὅρα μή ποτε ἀπέλθης, 
ἥν ἡ - Ἀ δ φρσεε Ν' μόῳ" ἯᾺ ,᾿ - “αἰ 
ἀντὶ τοῦ μισθὸν λαύεῖν ἐπὶ δοξολογία, τοῖς τὸ ὄνο- 

μὰ τοῦ Θεοῦ βλασφημοῦσι συγχαταδιχασθείς. Ψαλ- 

μὸν ἔχεις, προφητείαν ἔχεις, εὐαγγελιχὰ παραγ- 
, - ΕἸ ," , « . γέλματα, τὰ τῶν ἀποστόλων κηρύγματα. Ἣ γλῶσσα 

΄ Ὁ τὶ , Ἁ ὃ. - 3 ΣᾺ Ψαλλέτω,, ὃ νοῦς ἐρευνάτω τὴν διάνοιαν τῶν εἰρημέ- 

νων, ἵνα Ψάλλης τῷ πνεύματι, ψάλλης δὲ καὶ τῷ νοΐ. 
Μὴ γὰρ δόξης ἐπιδέεται ὁ Θεὸς, ἀλλά σε βούλεται ἄξιον 

εἶναι τοῦ δοξασθῆναι. Διότι Ὃ σπείρει ἄνθρωπος : 
-ω» ὶ θε ,ὔ τ - ὃ Ἔ Χ , .“ θε 7 

τοῦτο χαὶ θερίσει. Σπεῖρον δοξολογίαν, ἵνα θερίσης 

"στεφάνους καὶ τιμὰς χαὶ ἐπαίνους ἐν τῇ βασιλείᾳ 

τῶν οὐρανῶν. Ταῦτα οὐχ ἀχρήστως ἐν παρεχθασει 

εἴρηται εἰς τὸ, Ἔν τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει 

δόξαν͵, διὰ τὸ τοὺς ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ “ ἄπαυστα 
ὉΌὉ Ἀ ν. «« “» , - ν ᾿ 

Ὑλωσσαλγοῦντας χαὶ ἀνωφελῶς εἰσιόντας εἴθε δὲ 

“ἀνωφελῶς χαὶ μὴ ἐπιδλαδῶς. 

Ἁ γχατοιχιεῖ. Καταχλυ- 
, 

Κύριος τὸν χαταχλυσμὸν 
λ , ΡῚ ἊΝ τὰς Κα λ Ργά ΓΥ͂ - ᾿ 'σμὸς ὕδατος ἐστιν ἐπίχλυσις ἐξαφανίζοντος πᾶν τὸ 

ὑποχείμενον, χαὶ χαθαρίζοντος ἅπαν τὸ προεῤῥυ- 
΄ πον πὰ πωμένον. Τὴν οὖν τοῦ βαπτίσματος χάριν χατα- 

χλυσμὸν ὀνομάζει, ὥστε τὴν ἀποπλυναμένην τὰ 
πὶ ΄, ᾿ ἁμαρτήματα ψυχὴν, καὶ ἀποχαθηραμένην τὸν πα- 

λαιὸν ἄνθρωπον. ἐπιτηδείαν εἶναι λοιπὸν πρὸς χα- ᾽ 
Ὁ Ὁ» " 

τοιχητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι. Συνάδε: δὲ 
Ὁ -Ὁ Ἕ - 

τούτῳ καὶ τὰ ἐν τῷ τριαχοστῷ πρώτῳ ψαλμῷ εἰ- 
- [ ᾺῚ , 

ρημένα. Μετὰ γὰρ τὸ εἰπεῖν, ὅτι Τ Ἣν ἀνομίαν μου 
ἐγνώρισα, καὶ τὴν ἁμαρτίαν μου οὐχ ἐχάλυψα᾽ καὶ 

Ἀ [} εΥὟ Ἂ ..“ τὼ 44 τι λι ον τὸ, ὅτι “ Ὑπὲρ αὐτῆς προσεύξεται πρὸς σὲ πᾶς 
ὅσιος" ἐπήγαγε, Πλὴν ἐν χαταχλυσμῷ ὑδάτων 

πολλῶν πρὸς αὐτὸν οὐχ ἐγγιοῦσιν. Οὐ γὰρ ἐγγιοῦσιν 
ΩΣ ,ὔ Ὁ 

αἵ ἁμαρτίαι τῷ λαύδόντι τὸ βάπτισμα τῆς ἀφέσεως 
“- Η͂ - -- 

τῶν παραπτωμάτων διὰ τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ Πνεύ- κὶ 

4 Ἀυγβιιβ Ἀδρ. βϑοιη 5 οὐ λυποῦνται προδληθέντες ὑπό, 

Βος. «αδγίιι5 προσληφθέντες. ΜΠ Μ55. προληφθέντες. 

Μοχ Βρρ. τογι8 ἀφικόμενοι, Γηρα Βδς. βθοχπάιιβ ναῷ 

αὐτοῦ πᾶς, πιθοὸ «Ἰτἴ6γ Ἰορτίιν ἀραιὰ  ΧΧ, 

» ΠἜδρ ἰογεϊι5 ἑτέρῳ ἐμπόρω ἐμπόδιον. Οὐ] ἀπΐομι 
1Ππ4, ἐμπόρῳ, πος Ἰοσο 5101 νεἰτΐ, ποῖ υἱάθο, 

ο ΟΟἹΡ. βεοιηᾶιϊιβ ἀπαύστως. 

4 510 610 Βα511, εὲ ΟἹ ν. οἴῖπ ποβίν 5 ἄθοθμι Νς5.. 

πο αἰτΐον οαϊτασ ἔπι ἀρ ΤΧΧ, Ἑάῖο νερὸ Ῥαιῖ5. 

ῬΒΑΙΜΌΝΜ ΧΧΥΙΠ. Ὁ 

Τπαϊοίππι ; 564 Δυυ ἀθηΐθϑ, δὲ ᾿η1ῸΡ 856 ᾿πηϑο πίε 5 
ἀἰδχ ραθ, ΡΥΘΟΔΠΟΠ5 ἀπηῖη 1π ἰθοιιπ 1Ππη]η]061-- 

86 Ἰοηαδοϊϊα 5. νου τηΐ, ἈΘΡΟΡΠΔΠ ῬΑ] ηηπ 46- 
Οἰαναπίθη] ἃς ἀἸσοπίθπι : [πι ἐθπιρῖο 6715 τἰτιτι5 - 

ιιίδιο αἰϊοῖξ σίοτίαπι. Τιὶ ΘΟ ΠῸΠ ποὺ ΠΟῸΠ 

Ἰοσπιουῖβ : 564 Δ] ΓΘ ΡῚ ΘΔ ΠῚ} 65. ᾿ΠΠρ ΘΠ ππθπίο, {πὶ 

ΘΠ {01 γο 85. αἰτθηΐιιπη, ἀἰἴπιθ ΡῸΡ ἵππιπη ἔτι-- " 

ΤΠ 111} ΘΟ ΠΤ ΠῚΔ]ΟΥ ΠῚ δ ἃ5 {τ τὴ ΒΘΡΙΡΊπι5 40- 
οἴγπηᾶ. ὕαγο Π6 {πᾶπ60 0685, τ1Πἃ ΟἸΠΠῚ 115 {|| 
ἱπηρῖα δὲ σοπἐμ 6 ]1Ο58 γουθὰ 1ῃ Τ)6] ΠΟΠΊΘΠ δνο- 

τη ηΐ, ΘΟ Π ΘΠ ΠΑ τ15,Οτῖτη «6 1115565 ΤΠ ΓΟ 61 ΡΓῸ 

ΓΘΓΙΠῚ ΕἸ ΠΑΡ ΠῚ ΘΟ ΘΓ ΔΙΟΠΘ. ΓΘΟΙΡΟΓΘ. ΠΗ ])65 

Ῥϑδ]πητιτη, Πα θ65 ῬΓΟρΡ ἢ πη, ρυδοοθρία θυδηρο- 

Ἰ1οὰ, ἃροϑβίο!ουτιη Ρ ΓΘ ἸοΔΠΟΠ65. Γπηστιὰ ᾿581αΐ, 

ΠΠΘΠ5. ΘΟΙΠῚ, 41π| ἀἸοΐα 51Πΐ, δου ττθίτι 1Π|16}}1-- 

ΘΘΠ ΠΆΓΗ : τιἴ ᾿Ρ58 185 5Ρ1.1π|, Ρ58185 116} οἵ πη Θηῖο. 

ΤλΘτι5 ΘΠ]ΠῚ ΤΉ] Π]ΠῚ6 Ἰπά Προ σ]ουϊὰ : 564 [6 ψτ]ΐ 6556 
αἸρπτιηη., 411 σ]ΟΥΙ ΠΏ σΟΠΒΟΠ]ΠαΡ6. ΟἸΔΡΓΟΡΙεΡ 

Ομοί σϑηιϊπιαὶ μοῖπο, ἰοο οἱ πιοίθί. ϑϑυλπὰ σ]ονὶς- 

ΠΟΔΈΟΠΟΙΙ, τὶ ΘΟΡΓΟΠ 85 ΠΟΠΟΡΘΒΠ16 ϑἐ ]ατ 65 τη γὸ-- 

5Π0 ΟΕΘΙΟΓΙΙΠῚ Πηθῖα5. Ηθθο ΠΟΙ ἃ 05 [6 ΡΘΓ ἀἰσγο8- 

510 Π6 πὴ ἀἸοΐα ϑι1η0 1π ππιπο Ἰοοιιηι : 7 ἐθηιρίο 6715 

τι τϑχιι6 αϊοῖ! οἰοτίαπι, σα σιπὲ {π| ἰο- 
{πο Πα 1 ἤπθηὶ 1π Τ)6] [ΘΠ Ρ]Ὸ Πα ΠιΔηι [δοϊαηΐ, 

ἃ 1π|Π|11 0} ἸΠσΥ ΘἀἸαπίαν. {ΠῚ Πᾶ πὴ Ἱπιι 16, ΠΟῚ 

σα ἀθεηθηΐο. 

8. Τοπιίπιις εἰἰϊινίιπι ἱπιπανίξατο ἐαοίεὶ. Ὁ)-- 
2 

Τὰν ππ) ἱπππάδίο ἃ Ήπ|26 δῖ, “Ζυιχιμα 5565: 
σΟΠίθσθη 5, οἵ σαι απ ΡΥ πι5. βορ θβοθραΐ οχ- 
ΡαΡσαΠ15. ΒΑΡ ΈΒΙΩΙ 1[ἀπ|6 ΛΑ ΓΔ ΠῚ ἍΠΠπιν τι ΠΟ-- 
τ] ηδΐ , 660 τι ΔΠΙΠη8 ρΘΟΟδ 5 Αἰ] ἴα, δὲ γϑίθυ] 

ΠΟΠΊΠ6 Ἔχραγσαῖα, Παΐ ἀθίποορ5 Ἰοπθὰ, ἡ ἴπ 

ΒΡΙΡΙπι ΠΑ ΙΑ 110 511 Π 6]. ῬΟΥΓΟ {τ|88 δἐἸὰπῈ ἀϊοία 

51πη} 10 Ῥ54]Π10 ἐγ] ΘΒ: Π10 ῬΓΙΠΠΟ 5 οἵ ἢ]5 ΘΟΠΟΙ-- 

παηΐ. Ῥοβίσιδπι ΘΠ ΠῚ ΕἾΧῚΣ : {πηι τιδι{{1ατη: τι θαι 

ἐοσπίξαηι {[δοὶ, οἱ ρϑοσαίΐκιηι τηθτίτη τιοτὶ αὐ ϑοοπαϊ : 

1ἴθ πὰ ΠΠπ|4, το μας ογαὐϊὶ αὐ (6 οπιπὶς δατποῖτιδ - 

5] πηχὶῖ : ἤ γιιπιίαηιθτι ἔπι εἰϊἰπενὶο ἀφιιατιίτη 

πιιεέατιιπι αα οπὶ ποπὶ αρρτορὶπφιανιπῖ. ΝΟΙ 
Θηΐη] ρϑοοαΐα ΔρΡργορι Πα θη οἱ, σαὶ ΡὲΓ 
ἈΠΌΔΠῚ οἱ Βρ γα Δ ΠἸ5Π1ἃ ΓΘΠΊ]5510115 (6]1οἴο-- 

ΓΠΠῚ ΓΘΟΘΡΟΙΊΕ. 564 οἱ ἴῃ ΜΠΟΠθο8 ΡΡΟΡ Ποία ααϊ- 

δ ἀπὰ5 δῖ ΑἸῖον Νῖβ, 6 ποβέυβ χατοικεῖ: {πᾶπὶὸ ἰθοίτο- 
πο {πο6π|6, ἰοδίς ΝΟΡΙΠΟ,, ἱποπίμι οἵ ΠῚ ταϊαπι 

1|ρτι. Οογίο εχ ἤσξργεο γογΐ ΗΙθγοπυσηιι5, 7)οτρῖγειι5 

αἰωνία ἱπἰναδίξαι. τόνον ταῖιπὶ βουπῖι5 οϑὲ Αὐιριιβε!- 

ῃπ5. ΑΙ Φααπίο ρμοβὲ Ἀδρ,. [ϑγίτ5 ἐῤῥυπωμένον, 

6 Βερ. βοουπάπ5 χαὶ ὅτι ὑπὲρ ταύτης. ΓΤΟΧΧ εἴϊαπι 

ταύτης. 1 Νεο ᾿ΐᾷ πε]ῖο ροϑὲ (10. φαυαγίι5 ἀφέσεως 

τῶν ἁμαρτιῶν χαὶ τῶν παραπτωμάτων. ϑαθιηάς Μϑ5, 
ἄπο παροηΐ εἴρηται ῥγὸ εὕρηται 

εαὶ 

5 8 
31, 



ΛΠεδαα. ἢ 
10. 

ταὶ. 3. 1 

ΛΙαιικ, 55. 
20. 

Ῥμὶ. ἡ. 7. 

ΣΡΕΥ 1... 

110 

« ἄδηι [ἷ5 απὸ ᾿ν θη ταν : Ομία ϑοἶδπ5 πηι ΟΤΊ 607-- 

ἄϊαπι 6εέ, τονογίθίμ δὲ τοϊδογοδ ἐμ τιοϑίτὶ 

«οπιογϑεὶ ρεοσαΐα πιοσίτα, δὲ ρΓο]λοϊ τι" ἐπὶ ρΓο-- 
Μιιάα πιατὶς. Ετ εϑάονιξ 1) οπεῖτιι5 τα ἐπὶ ἴοτ- 

γυίηι. ΑΠἰΠγ885 Θχ ἀν] 50] ΘΠ 6 Π1] 1Π5146Π5 Π 615, 

δαϊη 510᾽1] νϑα {πγοπιὴ οἰοι:. τι. 7)οηιὶπιι5 

υἱγίμίοπι ροριῖο σμὸ ἀανὶϊ; 1)οπιίτιι5. δεποαϊοοὶ 

Ρορτιῖο σιιο ἐπα ρᾷσθ. ἃ ῬΌΡαΪο αυϊάθηι ρθοσαΐουθ 

ΓΟ αιβίι ἢ} δὲ ΤΟ τιβίδη} ἁυιίογοὶ ΤΟ μλΪ Πτι5 : {π|511-- 
{18} γ6ΓῸ ἴοϊθητ ΤΟ σοηΐονε. Ναι Οπιπιὶ ἢα- 

ὑδπίὶ ἀανίίιιτ. (δοῖθυιιπη πὶ ἃ ρονβοιθπα θο πᾶ 

ΟρδΡὰ ΘΟΥ ΤΟ Ογΐτι5. οϑὲ, 15. Πὲ ἀϊσηιι5 Π6ὶ Ρθπη6- 

ἀϊοίοπθ. Ῥὰχ διιΐθηη {τ|88 Π]ΘΠ 5. δϑὲ ἢ ΡΠ} [85 156 

4πφράδπη αἴψιθ σοπϑίδ πη, ΒΟ ποθ ἸοΠοηπτη Ρει- 
[δου βϑ πὰ 6556. νὙἹ θίμν:; {πᾶγ6 ῥΔΟΙΠ οἱ ὙἹῚ ὁΠἃ-- 

Ῥδοῖθι" ἴῃ σΟΠΊΡΟΒ1 15 ἃ0 56 4415 ΠΏΟΓΙΒΡ 115 51{π|5 δϑί : 

οοηίγα, {πὶ ἃ σα ρΡΙ ΠΓΔΈΠ|0τι5 ΟΡ ρα σαί, ΠΟΠ τι} 

Ῥδοὶθ ΠῚ ρβᾶγΠοθρ5. δὶ, {π|ᾶπὶ ΡᾶΟΘΠῚ αἸ5ο]ριι- 

115. δι115 Πουηΐτιβ ἀθάϊ, {τι οἴη 1Π|6]]Θ οἴ πη 

ΟΠΊΠΘΠῚ ΒΡ ΟΓΟΥ , ΘΟΡΊΙΠῚ, 41|| αἰ ηΙ ϑαη, ἈΠΙΠἃ5 

τπϑ ταν. Ηδπο ἀροβίο!τι ΕΟ 5115. ΡΥ Θοδίαν, 

ἀϊοθπβ : ἀγαίία υοὐὶς οἱ ράα πιιεερϊοοίιτ". Ττι-- 

ΠᾺΠῚ ᾿σΊΓα ΡΟΝ Δ ΠῚ 56 ΠΙ16. ΘΘΡΓΔΥ ΘΥΙΠ115., ἃ0 

ΘΑΓ 5. ἁἰδοιιμη 4] 1ΠΙΠη]οἸ τὰ δάνθυϑαθ ΠΘΙΙΤῚ 

δϑί, ἴῃ ϑϑυυ θη) ΓΘ ἀθσ θυ  Πη115.. ΔΗ πὰ ἴῃ ἐγ8η-- 

4 αΐθ ἂο {πϊθίο βἴαϊιι σοπϑιπΐα., ΠῚ ΡδΟΙ5 
ΔΡΡΘΙΙθιητι"., ἴσιο 'η ρᾶᾷσθ Πλγητι5 ΘΠ ΘΙ ΘΠΠΟΠΙ5 

Π6Ὶ ΡᾶγΠΟΙΡΟ5 : ἴῃ ΟΠ νῖδίο 1658 Το ΠῸ ΠΟΒΓΡῸ; 

ΟἿ 9]Ονα δὲ ἸΠΊΡΘΙΠῚ., ΠτιηῸ δ 56Π1Ρ6}, οἱ ἴπ 

ϑϑθοι]α 5 ΟΠ] ΟΓ ΠῚ. ΑΙΠΘΗ. 

ΓΆΘΡσ. βθοσηάιιβ ἐνιδουνθείς. Μοχ Νῖβ9. ἀπὸ ἑαυτοῦ. 

δύ Ιοπσε Βδσ, βεοπηάιι5 ἀφελεῖται, 

5 {01 Ἰοστίαν τὰ 6115 διχαίοπρ 
ἵ 
αγοῦντι, ΒΟΥΙ ΙΓ 1ἢ 

ΟΠ Ρογ 1 πῖ5 βοοαπο οἱ σααγίο δικαίῳ χαὶ εὐπράττοντι. 

5. ΒΑΒΠῚῚ ΟΥΒΑΚΕΙ, ΘΑΡΡΑΌΟΟ. 

Α 

ΛΈΆΘΗΙΕΡ. 

ματος. Συγγενὲς δὲ τούτῳ καὶ 
Μιχαίου εὕρηται: Ὅτι θελητὴς 
στρέψει καὶ ἐλεήσει ἡμᾶς, χαταδύσει τὰς ἁμαρτίας 

ἡμῶν, χαὶ ἀποῤῥιφήσονται εἰς τὰ βάθη τῆς θα-- 

λάσσης. Καὶ καθιεῖται Κύριος βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶ- 

να. Τῇ λαμπούσῃ ψυχῇ ἀπὸ τοῦ καταχλυσμοῦ ' ἐνι- 

Ὁ “ 

ἐν τῇ προφητεία 
ἐλέους ἐστίν, ἐπι- 

δρυθεὶς ὃ Θεὸς, οἵονεὶ θρόνον αὐτὴν ἑαυτῷ ἀπερ- 
γάζεται. Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει " Κύριος 

εὐλογήσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν εἰρήνη. Ἀπὸ μὲν τοῦ 
ς Ὁ  » - ἘΣ ἢ τὰ μ 1 4 
ἁμαρτωλοῦ λαοῦ ἀφελεῖ Κύριος ἰσχύοντα καὶ ἰσχυ- 

ουσαν, τῷ δὲ ὃ δικαιοπραγοῦντι δίδωσιν ἰσχύν. 

Διότι Τῷ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται. ᾿Ενδυναμωθεὶς 
Ἵ γ ἱ 

“Ἀ Ἁ ἃ - ᾽ ρῶ » ὑπ Ε14 

δὲ πρὸς τὴν τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἐνέργειαν, ἄξιος 

γίνεται τῆς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εὐλογίας. οικε δὲ τε- 
7 - ΕἸ - - Ἦ Ον - , , 

λειοτάτη τῶν εὐλογιῶν εἶναι ἣ εἰρήν εὐσταθειά Ὡς: Ὑ Ἰ εἰρη ΝῊ ) 

τις οὖσα τοῦ ἡγεμονικοῦ " ὥστε τὸν εἰρηνιχὸν ἄνδρα 
ἐν τῷ χατεστάλθαι τὰ ἤθη χαραχτηρίζεσθαι " τὸν δὲ 

πολεμούμενον ὑπὸ τῶν παθῶν μήπω τῆς ἀπὸ Θεοῦ 
εἰρήνης μετεσχηχέναι, ἣν ὃ Κύριος ἔδωχε τοῖς 

ἑαυτοῦ μαθηταῖς, ἥτις Ὑπερέχουσα πάντα νοῦν, 
͵ ᾿Ὶ ! Α -Ὁ “}} Υ 7 ᾿ -ι ,ὔ 

φρουρήσει τὰς ψυχὰς τῶν ἀξίων. 'Γαύτην καὶ ὃ ἀπό- 
το ’ Ἐ » ΕῚ ’ὔ ,ὔ ἔ' 

στολος ἐπεύχεται ταῖς ᾿Εχχλησίαις , λέγων - Χάρις 

ὑμῖν χαὶ εἰρήνη πληθυνθείη. Γέ ὖν ἡμῖν χα- ι ρήνη πληθυνθείη. Γένοιτο οὖν ἡμῖν χα 

λῶς ἀγωνισαμένοις, χαὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρχὸς 
χαταστρεί ͵ “5 δ νθ 3 Θεὸ 3 ταστρεψαμένοις, ὅ ἐστιν ἔχθρα εἰς Θεὸν, ἐν 

γαληνιώσει χαὶ ἀχύμονι χαταστάσει τῆς ψυχῆς 

γενομένης, εἰρήνης ἣμᾶς υἱοὺς χρηματίζειν, χαὶ 

τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ μετασχεῖν ἐν εἰρήνη, ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ 
δ. 3 ἣν 39» -ὉἫ ρον, 

ὶ, χαὶ εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 
Ἑ τὩὭω 

χράτος, νῦν χαὶ ἀε 
3 ξ 

νων. ᾿Αμὴν. 

θα, τῖδὶ πὸ [1110 ἀπ πητι5, που [αοίιπη οϑί ἃ ΠΡ γασῖο, 

411, φαοά νὸχ διχαι ,“-» “ τυ αγοῦντι 5101 Ῥάτγιαπὶ ο]οσαηβ υἱ- 

ἀονοῖαν, ἐπιοπἄατα νο]αῖ, διαίτῃ τὸχ ἔργων ἀεοβέ ἴῃ 

ΑἸ ΦαΙΡιι5 Δῖ55, 

ΙΝ ῬΒΑΤΙΜΌΝ ΧΧΙΧ. 

Ρεαΐηιιις σαπίϊοὶ ἱπὶ ἀἰδαϊοαΐϊζοτιο ἀἄοπιις Παντά. 

τι. Βίγαοίαγα σΟΡΡΟΓΙΒ.», ᾿58] ΓΘ ΡΠ ΠῚ “1 461} δὲ 
ῬΘΥ ΠΠΘΙΔΡΠΟΡΔΠῚ , 1Π5[1Ἰ1ΠΊΘΗ {ΠΏ Π116., πο δχ 

8. Π|α, ὑψώσω σε, Κύριε, ὅτι ὑπέλαδές μιε, τΘΡΟΥ ΠΥ 

ἴῃ δαϊέοπο Ῥατῖβ, ροβὲ σόσοπι Δαθίδ᾽ : Ξε οὐαὶ ἴῃ Ν55, 

ἀοβιηξ, δα ἀο]ουΐμπιιβ. Πρϑὸ Ῥβαϊπὴϊ ᾿Ὡ110 Παρ οπέ θα 

χατ᾽ ὄργανον. Αἴ Τισιι5 ἐπποπ ἀπάτῃ σοηβεῖ οχ ΟἾἸῖν. 

ϑΟΡΙ ΒΘ πἀατηχας καὶ ὄργανον. ΑἸΙ 4υϊάφι Ομ Βοἤβιτι5 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΘ΄. ΨΑΛΝΟΝ. 

Ψαλμὸς δῆς τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ οἴκου ὃ Δαδίδ. 

Ψ,. Α ο-Ὁ7Ὕ ᾿Ὶ Μ Ψαλτήριον μὲν τροπιχῶς, καὶ ὄργανον ἧρμο- 
, - - ωὭωὭ - -Ὡ 

σμένον μουσιχῶς εἰς ὕμνους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἣ τοῦ 

1Π4, χατ᾽ ὄργανον, τλοπ ἀοϑιιμη 6586 : 864 1ῃ ρβὰ ἴ)ι- 
οδοῖ οιπθη αίϊοπο, υἱτ πὰ Φαοά6 5ῈΡ 6558 ἀβίντηδ, [,6- 

δοπάππι ἰρίταν ρπΐας καθ᾽ ὄργανον, 14 φιοά ἴρ56 1ΐὰ 
1πϊεγργοΐαϊιν, ψια ΟΥ̓ απτιπι πειιδῖοε οοαρίαίιιπι. 1ε- 

ψειιὰι, ταυῖι, ἀοριναιῖο, σοηιιοτιίς ἰεπὶ : 56εἰ ἔα πὸπ 



ἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ῬΘΑΙΝΟΌΝ ΧΧΙΧ. 

σωματὸς ἐστι χατασχευή Ψαλμὸς δὲ αἵ διὰ τοῦ ν 

[2 » » Ὁ - , 

σώματος πράξεις, αἷ εἰς δόξαν Θεοῦ ἀποδιδόμεναι ; 
- ὅταν ὑπὸ τοῦ λόγου ἡρμοσμένου μιηδὲν ἐχμελὲς ἀπο- 

ελῶμεν ἐν τοῖς χινήμασιν. ᾿(δὸὴ) δέ ἐστιν, ὅσα 

θεωρίας ἔχεται " ὑψηλῆς καὶ θεολογίας. Ὥστε ὃ 

Ψαλμὸς λόγος ἐστὶ μουσικὸς, ὅταν εὐρύθμως κατὰ 

τοὺς ἁρμονιχοὺς λόγους πρὸς τὸ ὄργανον χρούηται. 
᾿Ὧδὴ δὲ φωνὴ ἐμμελὴς ἀποδιδομένη ἐναρμονίως ; 

χωρὶς τὴς συνηχήσεως τοῦ ὀργάνου. ᾿Ενταῦθα τοί-- 

γυν ἐπειδὴ ἐπιγέγραπται, Ἰθαλμὸς δῆς, ἡγούμε- 

θα τὴν ἀκόλουθον πρᾶξιν τῇ θεωρίᾳ τὸν λόγον αἰνίσ-- 
δεσθαι. Οὗτος δὲ ὁ Ψαλμὸς τῆς δῆς, κατὰ τὴν 

ἐπιγραφὴν, τοῦ ἐγχαινισμοῦ τοῦ οἴχου περιέχει 

τινὰς λόγους. Καὶ ἔοιχε χατὰ μὲν τὸ σωματιχὸν, 

ἐπὶ τῶν χρόνων τοῦ Σολομῶντος “ ἀνεγερθέντος τοῦ 

περιδοήτου ναοῦ ὃ λόγος διεξοδεύεσθαι, πρὸς τὸ 
Ὁ 

ξ ξ 

δὰ 

ο ψαλτήριον μελῳδού - ὰ δὲ τὲ ὲ ᾿ ρι ν με ῳόουμέενος χατὰ οἐ τὸ νοῆτον. τὴν 

ἐνσωμάτωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου ὅ σημαίνειν, καὶ τὸν 
ἐγχαινισμὸν τοῦ χαινῶς χαὶ παραδόξως αὐτοῦ χα-- 
τασχευασθέντος οἴχου, τὴν ἐπιγραφὴν δηλοῦν. Πολ-- 

λὰ γὰρ εὕρομεν ἐν τῷ Ψψαλμῷ τούτῳ ἐκ προσώπου 
τοῦ Κυρίου ἀπαγγελλόμενα. Ἢ τάχα οἶχον νοῆσαι 

προσήχει τὴν οἰκοδομουμένην ὑπὸ “Χριστοῦ Ἔχ- 
χλησίαν " καθὼς καὶ ὃ Παῦλος ἐν τῇ πρὸς Τιμόθεον 

ἐπιστολὴ τράφει - Ἴνα εἰδῆς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοὺ 

ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐχχλησία Θεοῦ ζῶντος. 

ὁ ᾿Ἐγχαινισμὸν δὲ τὴς ᾿Εχχλησίας ὑποληπτέον τὴν 

“ ἀναχαίνωσιν τοῦ νοὸς, τὴν διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύμα-- 

τος γινομένην τοῖς χαθ᾽ ἕνα τῶν συμπληρούντων τὸ 

σῶμα τῆς ᾿Εχχλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἔστι δὲ ἢ 

1) 

γτιϑ᾽ 88. ΓΘΡῚΠ15 ἃ οοποϊπμοπάοβ Π)60. ῃοϑβίνο ἢν - 

ΤΠΠῸ5 δάἀαρίαξιμη δϑὲ : ̓ ρ528 Υ6ΡῸ ΘΟ ΟΓΙ5. ΔΟΙΠΟΠ 65 

Ρϑδ]πητι5 δὴ} : {τ Δ4 1)61 β]ουίαμη γϑίθυ τι ηίιιν 

{{π}.,. Οσἴτπὰ γα ΟΠ ἰΐὰ σΟΠοΙ πὶ ΘΟ ΠΟΙ πηι 5. τ 1Π-- 

ΘΟΠοΙηπτια. ΠΙΠῚ] ἴπ ποϑίγὶθ ΠΙΟΕ 115 ῬΘΡΑ ΘΔ ΠΊ1Ι5. 

Οὐ! αι ἀτιίθ. 5] 1 τὴ] ΟΠ θη ρ] οὶ ἃο {Π60-- 

Ἰορῖθθ σοπ͵]αηρί ταν, οαπείοιμ οϑί. Ῥβα]ηγτι5. 1[8-- 

416 ΒΘ.Ἴ0 Θϑὲ ΠΏ. ΠΙ51 0115... ΟἿ] ΘΟΠΟΙΏΠΘ. ἃρίθα 6 

ΟΧ ΠΑΡ ΟἢΪ85 ΓΑΊΟΠΘ δα ΟΥ̓ΡΆ ΠαΙ θα 58 [τι : οΔῃ- 

τίσι ν Ὁ ΓῸ νῸχ δϑὲ σοποπΠᾶ, 4τ|8 τηοαι]αΐο οἰἴγα 
ΟΥ̓σΔῊΐ 50 Πα Θμλ  ΓΠπ|. Ῥγοϊη 46 οηι Π]Ὸ 1ἸΠ501}1- 

Ῥ[ο 511, “οαΐηντις. σατιϊοὶ, γυϊαμητι5. [15 ν6}}}}5 
55} Πανὶ, {ποὰ σΟΠ ΘΠ] ΔΙΌ Π 6 ΠῚ δοῖϊο 56 πᾶ- 
ταν. ϊς γϑῦο Ῥϑδ]ηγι5 σΔ ΠΟ], ΒΘ ΟΠ 1Π} 1Π50}1- 

Ρ[οπομι, «ιράδμι 46. ἀομητ5 4 ]οδ 0Π6 ἅγρτι- 

πιθηΐα σοπίϊποι. Ἐῤ σιοα δ σοΡΡΟΡΑ]Θ ἢ. 5ΘΠ511} 

αἰτποί, νἱἀθέιμν μος 56 ΡΠ10 ἔθ ρΟΥ 115 ΘΙ] ΟΙΠΟΠ]85, 

ΠΟΙ σου τῖπιο 110 τοι ρ]ο θχϑίγποῖο, γθοϊἰδἔτιϑ [α]556, 

αἴάψαθ ἃ Ρ5ΔΠΓ6}}1 πη] ΔΕΙΟ Π ΤῺ Δοσοιημηοά δἰ : 

αἱ γϑῦῸ βθοιπάτιῃι ΒΡ 1 ππ ]6 πὶ ἸΏ ΘΙ ΠΘ ΘΗ ΠΔ ΠῚ; 

Τ οἱ ψϑυθὶ ᾿ποαυ πα ΟΠ] 5 ση σανο νά θίθν 1η- 

5ΟΥΡΕΟ,, ἀἴψιθ ἀομητ5 πον οἵ 1πδυά ἴα γί σοη- 

δἰγποίο ἀδαἸοα!]οπθπὶ ἱπά!σανθ. Νὰ ἴῃ ΠοΟ Ρ58]-- 

π|0 πλαΠὰ ᾿πν ΘΠ ΙΤητ15 ΕΧ ῬΟΥΘΟ Πα ΠΟΙΏΪΗΙ ΡΓΌΠπη- 

τἰαῖα. Ατξ' [ογ αϑϑὶβ ἀοηλτη 1π|6ΠΠσο 6 ΘΟΠΥΘΗΪ 

ΘοαΠΠοαίατη ἃ Ομγίϑίο ΕΟ οϑίδμι ; φαθιηδ τη πτὴ 

δὲ Ῥαυΐα5 ἴῃ 58 δα Τπηοίπϑιιηι ἘΡΊβίο ἃ δου 101 : 

ἴζε 5οίας φιιοπιοίο οροτίθαϊ ἵτὶ ἄοπιο Τεὶ σοτη-- 

γογϑαγὶ, φιι 6ςΐ θοοίοεία 1) εἰ υἱνοπίϊς. Τοάϊοδεο 

νϑιῸ Ἐροϊοϑίο, Θχιϑ πὰ Θϑὲ ΠΊΘΠ 15 Το πονδῇο, 

θεία χαὶ μουσικὴ ἁρμονία, οὐ περιέχουσά τινας 120 {πΠΔ 1 ἴθ Ὁποηποίτιθ. ΘΟΡΡιι5. ἘοοΙ ϑῖθ ΟΠ 51] 

λόγους ἀχοὴν εὐφραίνοντας, ἀλλὰ χαταστέλλοντας 

καὶ χαταπραὔνοντας τὰ ἐνοχλοῦντα πονηρὰ πνεύ-- 

μᾶτα ταῖς εὐεπηρεάστοις Ψυχαῖς" Ὑψώσω σε, Κύ-- 

ριε., ὅτι ὑπέλαδές με, καὶ οὖχ εὔφρανας τοὺς 

ἐχθρούς μου ἐπ’ ἐμέ. Πῶς δὲν τοῖς ὑψηλοῖς κατοιχῶν 
ὑψοῦται ὑπὸ τῶν τὴν ταπεινὴν χώραν λαχόντων; εἰ 

γὰρ ὃ Θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ σὺ ἐν τῇ γῇ 

χάτω, τίνι ἂν τρόπῳ τὸν Θεὸν ὁψώσειας ; Τί οὖν 
βούλεται τῷ προφήτη ἣ ἐπαγγελία ; ἢ μήποτε 

α ἰεπὶ 65, 56εἰ ἴρδα παίϊνα, καθά. Πωο {116. (αν ἴα- 
πλοπι ἴῃ ποβίν!β ἀποάθοϊτα Ν55. Ἰοσαίπν φαοαπο καὶ ὄρ- 

γᾶνον, {φαθηηδατηοάππι εὐ ἴῃ ΟἸῖν, ΠΡγο, Ἰοη ρα ὑπ{τι5 

ἀαχίτηβ βουρίαγαπι ἰοὺ (ὐοάϊοιιτη ἰοϑεϊτηοηΐο οοπῆτν- 
τη δῖα 56 π|, {πᾶπη που 1Π181πῈ ἃς ἰουο πὶ ΠΠΟΠῚ1- 

τὶβ ΔΙΤΟΦῸΙ Ἔλα 1 ΓἸ551 πὴ} ΘΟμ] ΘΟ  ΠΡΆ ΠῚ. 

ΡΒιο ΟΟΙΡΟγ ΔΩ [ογϊ5. οἵ {αδγέιβ οτη ΒΟΡῚ5 

4παγίο οἵ βεχΐο, ἘΔ1Π εἴ τη] 0ν Ρρᾶγβ8 Ν538. ἔχεται ψιλῆς, 

τη. Νὰπλ σόσοῖὰ ψιλῆς ππο Ἰοσο ἀοοοτητμηοαατγὶ πο 
Ῥοββο νἱάθηξ, ορίπου., οὔηπθ8. ϑιιθίηδο ποηπι}]}} Ν55. 
θεωρία τῶν λόγων. 

ΤΟΝ. 1. 

Α φομρ απο ϑΡ γίτπι5. βαποίπθ. [οἱ .. Ἐδὲ δαΐθηη 

ἀἰνίπα δὲ τατιϑῖοα ΒΟ ΠΟ Πἶα, ΠΟ {{π|88 ψοῦθὰ {πι|ώ- 

ἄτη σΟΠΙΡΙ ΘΟἴ {τι Δ1Π}Ὲ5 ἀουμ]οθηδ., 564 οοογ- 

ὀοθητα ἃο τη Εἰ σαπτα ΤΉ] Π05 ΒΡ ΥἼττι5, 4] Οὔ πο- 

χίαβ 1Π]}}1}5. ἀπ η]ὰ5. Ἰη[εδίδηϊ. 2. Εχαϊίαῦο 16, 

Τοηιΐπθ., φιιοπίαπι σιιδοορίδιϊ πι6, πὲὸ εοἰοοϊαςιὶ 

ἐπιϊηιΐοος Πιθο5 51ρ61 πιθ. Οτομ] 00 (πὶ ἴῃ ἃ}1|5 

ΠΑ Ριταὶ δχαϊταῖαν ἃ 115. 4π| Πα] ἸΟΟΙΙη] 501-- 

ΠΕ ϑαπι9 οἴδημα. 81 5ΌΓΘΙΠ ἴῃ 0868 10 6ῖι5, ἔτι 

« 1701 ἴὰ δατ5 Ἰορτῦαν ἀνεγερθέντος, Πα δξτιν 1 (πι1-- 

Ῥυβάατα Νῖ55. ἀνατεθέντος , ἴῃ 41115 γσθῦο ἀνασταθέντος, 

Παπᾶ ἀἰβϑίμ]} 56η811. 

ἃ (ΟἹ. φαατέιι5 σημαίνει. ΑἸΙΖααπο Ροϑί τάδ Οο- 

ἄοχ εὕραμεν ἐν. 

Ἐ Γ γχαινισμὸν ἀεθοῖαν (οάιϊοιῖ 116. ΕΔοθαίαν ἐγκαι- 

νισμὸς, 5016. 1 

ὁ Ἄρρ. βδουπαα8 τὴν ἀναχαίνισιν τοῦ νοὺς τὴν διὰ πνεύ- 

ματος ἁγίου γινομένην. Ἠαθειΐ φυοάιο ΒΘρΡῚ: ἰορί5 οἵ 

4αδγίαϑ ἀνακαίνισιν. 

12 

Ἐχρ]απαιῖο 

Ῥϑα ναὶ. 



17ὃ 

ψ ΙῸ ἰδογϑιιπ ἴπ ἴουτα, «πιοπίπλ Ρᾶοῖο 60} 

{π|6ὰ5 ΘΧΆΠαν6 ἢ Οὐ Ἰρίειιν 5101 να] ἰ5ΈΠι8ο ΡΡὸ- 

Ρ θίδθ ΡΟ Ϊ5510 ἢ ππιη [ΓΕΘ Τ οτι5 ΘΧΆΪΓΑΡῚ ἀἸοιταν 

Δ 115, 1 τῆᾶρπὰ Ῥθοάιθ ἀἶβηα, 46 1050 1π|6}-- 

Ἰίσουθ ροβϑιιπῖ, δὲ δά οὶ β]ουίαπη. νἰναπεῦ ΘΟ 

Ἰσίταν δα Ῥϑαυ πι Ἰπθπη 50 θπίθι [θϑε παῖ, 15 ΠΘι1Π 

Θχαϊίαι : {π| νϑῦῸ σΟΠΕΡΆΥΙ ΠῚ Ὑ]ΔΠῚ οαρὶ᾿, 15» 

4ποά πὸ ἄἴσονο {αιάθη [5 6ϑὲ, «υιδπίιιη) 1η 86 

οϑί, Πού ἀθρυι μη. 

“. 86ἀ οἵ ΟΠηπΠοῖη βίδπιη] το τι5 ΠΟϑἐΡ 15 σον - 

πἰθηΐομη {τπ|8581 Π60 εὐ τι πηῖι5. [ΓἀοῖροΟ,, ἀουηϊ-- 

[ἈΠΕ Ρτ15 ΠΟΡΪ5, δὲ βϑσθ! ον ἈΘΘΠΓ 0115, ἀΟΥΠΩΪ 6 

ἀἸοίταν ΤΠ θιιβ., Ἰπἴρηο8. ΠῸ5 Ππά]οὰπ8. ργον] ἃ 51 
ἴῃ πὸ5 ν᾽] απεῖα. Αἰξαμιθη 1 ΔἸ Πππα πο ἀ6Ε1-- 

Ῥεαὶ. 43. ΤηδΠΕτΠἢ ΘΧ ΒΟΠΊΠῸ 56 ΠΕ Θηΐ65., ἀἰχθυῖμηιβ : ἔα- 

5. 

με ΥΣ 5ΠΓ 56, {παγῈ οὔ ἀοτγιηῖς, ]1)οπιῖτιο ὃ δίοπι ἐογηιία- 
σαν 15.20.4 ἐς - . - 

νὶξ. ποῖα ογπιῖθὲ {πὸ φαμὶ οιείοαϊέ Π]οΓαοῖ͵ 4. ᾽ 4 

ΑΥᾳπθ 4} φαϊάδιη Πεὶ ἃ 56 θοῖ]ο5 νϑῖαξ ἀνθγιηςΐ 
0} ἔπ ΡΡ65 5118, Πϑί τι Θοι 15 ̓πά σὰ 5 ΔοιΟΠ65 : 

Γεαῖ. 43. αὶ ροπξοπτα ἄπο, ἐϊσαπε : Οματθ {αείΐθηι 
Λ δ - - 5 

τον ἐμαπι ἀνογιὶς ὃ ὅπ ῬΥδοῖθ 1105 δὲ 4111, «πὶ ὁ 

πη πιονα οὶ 6]θοῖ!., δὲ γϑ τε. 51 Ἰρβογιῃ 0}}}1-- 
“Ἰυϊάεη. γιοπριῃ Ώθο οὐδθαηΐθϑ, ἀϊοπηξ : Οὑἱἱνί στὶς ἐπο- 

Ρὶιδ πορίγι, οἱ ἐνὶ ιείαἰιοτιῖς τιοϑίτιδ. ἘξαιμῸ νουθο, 

{π| ὁχ παπιᾶπο αἰΐδοιαι ἀἸοιπέαν εἰ Πθο, θὰ Πο- 

ΠλΪΠ65 [δοῖιπΐ, [ἀ] 6} 5101 Ποῖιπ {Ππσθη 5. 41|8-- 

Ιθη 86 {υίβητι6 ᾿ΥΪπ5 οοηϑεειε. Βα αἰίίαθο ἰσίταν 
6, ])οπεῖπ, φιιογιίαπι διιδοορίϑέϊ τπθ : ποὸ εἰοἶε- 

οἰακίὶ ἐπίπιϊοος πιθῸς5 5ιρ6 7 Π16. ἸΝῚΒ1] ΠΙΤΉΪ ΕΠ. 
Παμη]6., ΠΙ8}} ΑΒ] οί ἴῃ νἱΐα θὰ ΡδΡ[ ΓΔ ΠῚ. 

Ὅσας ρτο- Τ]η46 γΘ1Ὸ ἔλου [ὰ5. ΠΉ]Π] [6 ΘΧΑΙ τα πα] " ΟἸιο ἰὰ πὶ 
ἼΞΓΣ ἴι Πη6 ῬΓοΥΘΠΐθη5. βιιβοθρίβε. Ῥϑιβρίοιιθ αἰχίς, 

ϑιισοορίκιϊ τη6., ῬτῸ., ϑιεδίονακίὶ πιθ, οἴ βιιρθυῖο- 

ΓΘ ᾿Π5Ὲ ΡΣ ΘΏΠθι15 1η Π16 Θ ΓΘοἰβεϊ. Ὑ 6] τε] 51 {τι15 
ΡῬαθγιιπι {θη ἴατη παΐδ 1] ᾿προΡ ἔππτὴ τηδητι 

5150] ΘΠ 5., ΘΠ) 1118. ΔΙ ΕΙΟΡῈ ΠῚ ϑιιβεϊηθας. Οἱ 

Ὁ ΠΙυαά, περὶ αὐτοῦ, 

14οπὶ ρα. Ἐο ΠΣ Πα ὃ 

» Βερ. 

ὉΠῚ15 Νῖ5, τῆς ἐν τῷ ὕπνῳ 

ἈΡοδὲ ἃ Βεσ. βεοιπάο, Ἄχ 
μὴ θέμις. 

Βοοι πη τι5 Σήπο τε αἰσθανόμενοι τῆς. ΡΙἄδπὶ 

Τοῖρα (010. φπαγέιβ οἱ υετα- 
Οληθέντες. 

ς Ὁρὶ εἀϊέιχη ᾿πυθηϊπηις ἴῃ δα οπα Ῥατγῖς, οἱ ἐχ- 

Οληθέντες τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, ε)εοίϊ 6 πιεπιογία [)εὶ, 

πηοποΐῖ Πασδῖιβ, Υ οἰαίουγαπιιπι., ἰεσίς Μοηίασαίο, 

ΒουΙρίππη ΤΕΡΘΓΊΞ56 1 5115 (ΟΠ ἸΟΙΡιι5, οἱ 

υινήμιης τὸν θεῦν, ε)ίοίεπιίο5 ε τππδπιοῦία ἤλειιπι. δε «αὶ 

5 πὶ Οοα!οο5 111, Φαοπ6 [Γι πὶ ἀπσ]ο ΒΟΓυ Θμ ΕΓ, 
ποϑοῖο : 566 5οῖο ᾿ἰδοϊομθπι ῬαγΙβίθηβοιῃ οἱ ἴῃ ΟἾἿν. εἴ 

ἴῃ δἀϊίοπα Β451} εξ ἴῃ ποϑίσι5 ἀποάροϊῃ Νῖς5, σοσίο οἱ 

οοπδίδηϊον Ἰορ]. ΝΝοῖαί φιΠάθπν (οι εῆβιις Π] αι, ἐχ- 

Οαλόντες, ἸῃΠΥΘΗΙΪΓῚ {πιοάπς ἴῃ 1}. 11 εἴ ἴῃ Μοηΐδο, 

.»Ρ " - 
ἐχοάλοντες τῆς 

ΒΑΘ ΟΕΒΛΆΚΞΕ ΘσΛΑΡΡΑΌΟΟ. 

Ρ 

α 

ΛΕΚΟΘΠΙΕΡ, 

ὑψοῦσθαι λέγεται ὑπὸ τῶν μεγάλα χαὶ θεοπρεπὴ 
νοεῖν περὶ ᾿ αὐτοῦ δυναμένων, καὶ ἐν τῷ βιοῦν εἰς 

" τ κ ἢ 

δόξαν Θεοῦ; ὋὉ μὲν οὖν σπεύδων μετ᾽ ἐπιστήμης 
9. Ἂ ΝΥ ΄ « - ᾿ ΄ " Α 

ἐπὶ τὴν μαχαριότητα, ὕψοϊ τὸν Θεόν: ὃ δὲ τὴν 

ἐναντίαν τρεπόμενος, ὃ μηδὲ θέμις εἰπεῖν, τὸ ὅσον 

ἐφ᾽ ἑαυτῷ τὸν Θεὸν ταπεινοῖ. 

Καὶ πᾶσαν δὲ ἁρμόζουσαν τοῖς πράγμασιν ἡμῶν 

χατάστασιν οἷονεὶ περιτίθεμεν τῷ Θεῷ. Διὰ τοῦ- 

τὸ νυσταζόντων ἡμῶν χαὶ νωθρῶς ἐνεργούντων, 

ὑπνοῦν λέγεται ὁ Θεὸς, ἀναξίους ἡμᾶς χρίνων τῆς 

ἐπισχοπούσης ἡμᾶς ἐγρηγόρσεως αὐτοῦ. ᾿Επειδὰν 

δέ "ἢ ποτε αἰσθόμενοι τῆς ἐκ τοῦ ὕπνου βλάδης εἴς 

πωμεν" Ἀνάστηθι, ἵνα τί ὑπνοῖς, Κύριε; Οὐ 

γυστάξει, οὐδὲ ὑπνώσει τότε ὃ φυλάσσων τὸν 

Ἰσραήλ. Καὶ ἄλλοι τινὲς οἱονεὶ ἀποστρέφουσι τοὺς 
ὀφθαλμοὺς τοῦ Θεοῦ. διὰ τὸ αἰσχρὸν ὧν ποιοῦσι 
χαὶ ἀνάξιον τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Θεοῦ " οὗ μεταμε- 
ληθέντες λέγουσιν, Ἵνα τί τὸ πρόσωπόν σου ἀπο- 

στρέφεις: Καὶ ἄλλοι παρὰ τούτους εἰσὶν οἱ “ ἐχ- 

δληθέντες τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱονεὶ λήθην 

αὐτῷ ἐμποιοῦντες ἑαυτῶν " οἵτινες λέγουσιν, ὅτι 

᾿Επιλανθάνῃ τῆς πτωχείας ἡμῶν, καὶ τῆς θλίψεως 

ἡμῶν. Καὶ ἁπαξαπλῶς, τὰ ἀνθρωποπαθῶς λεγό- 
μενα περὶ Θεοῦ, ἄνθρωποι ἐργάζονται, τοιοῦτον 
ἑαυτοῖς ποιοῦντες τὸν Θεὸν, οἷον αὐτὸς ἑαυτὸν 

ἕχαστος πρϑέμτρον ἴδε 
ὅτι 

“Ὑψώσω σε οὖν, Κύριε, 

πέλαδές με, χαὶ οὐχ εὔφρανας τοὺς ἐχθρούς 
ἐμέ μηδὲν ταπεινὸν υἱηδὲ χαμαίζηλον 

τοῦ βίου μου φέρων. Καὶ πόθεν μοι ἣ τοῦ. 

ψοῦν ἐνυπάρχει δύναμις ; ̓Επειδὴ σύ ΕΞ προλα- 

δὼν ὑπέλαξες. ἃ ᾿Εμφαντιχῶς εἴρηχε τὸ, " “Ὑπέ- 

λαόες, ἀντὶ τοῦ, ἐμετεῴρισάς με, χαὶ ἀνώτερον 
τῶν χατεπανισταμένων με ἐποίησας. Οἵονεὶ παῖδά 

εἴ Απρῖ,,, βεἦ 4πὸ ἴῃ (ἸΡογεῖπο ᾿ΐα Ἰορουῖ, ἄἴσεγο 
ῬΓοιηΐαπι ΠπΟΡῚ5 πο οβὲ, δίς φαϊάομι ἴῃ (Ιου τ πῖ5 

Οὐ ὨἾθιι5 4116 τ] Π] σἱάθσα Θομ 1. Χο ΡΠ] ΤΊ 5 (αα- 

Τπππὸ δυο {π|ρῖ556. π6 ΡαΐΟ ) τ ρου ἐχοληθέντες : αἴ 1τῃ 

οἷβ πὸ γεββιατη 4π] 46 πὰ ̓ Π 6 ΠῚ Ὑοοῖ5 ἐχβϑαλόντες. Ῥτώ- 

ἔοτθα 416 αἰ ἰποραξ Οοτηθεοββιαμι (σά οο5 Μοπίδο, οἴ 

ἈΠΡ]. πηοιηογαᾶσο, 4πα5ὶ ἢ ΠΡΤῚ ᾿πίου 58 “Ἰβεπριιθσθπ- 
ἔα, {πὸ5 ἕατηθη Θοϑθ πὶ 6556 Ρ]απο οοπβίαι ἢ Νατη ἴῃ 

Τλιιοοὶ ποῖα, πᾶς Ομ ἤξίτ5 ἀοοορῖξ φαϊφαα αἰχτ 

μος ἴοοο, ἢ 5011 ΠΡΓῚ Ἰαπάαπέιτν, {π|ὸ5 ο11πη|, ἰεδίε 

Μοπίαοιιο, γοναὶ τν ἀοοίι5 Ὗ Ο]αουσαπιι8. 

ἃ Βορ, βεοιπάιβ ἐμφατικῶς, Μοχ ΘΠ 10 Ῥαγῖβ. χάτε- 

πανισταμένων μου. ἙδΙῖο σετο βᾳ531}. εἱ ΠΟΥΕΠῚ Μϑ.. 

χατεπανισταμένων με. ΤΡΙἄοτα ἐἀ1Πὸ Ῥατγῖς. οἷον. ΑΕ 

185. οἱονεί. 



ἨΟΜΊΠΙΑ ΙΝ ΡΒΑΙΜΌΜ ΧΧΙΧ. 

τινα ἀπείρως ἔχοντα πρὸς τὸ νήχεσθαι, τῇ χειρί 

τις ὑπολαδὼν μετεωρότερον ἄγοι τοῦ ὕδατος. Ὃ 
οὖν ἐχ τῆς τοῦ Θεοῦ βοηθείας ἀνανεύσας ἀπὸ τοῦ 

πτώματος, οὗτος ὑπὸ εὐγωμοσύνης διὰ τῶν ἀγα- 
ὑῶν ἔργων “ ὕψωσιν ἐπαγγέλλεται τῷ Θεῷ. Ἢ 
ὥσπερ τινὰ παλαιστὴν ἀσθενοῦντα ὑποστηρίξας τις 

ἀπὸ τοῦ χκινδυνευομένου πτώματος, καὶ ἐπανώτε- 

ρὸν ποιήσας τοῦ συμπαλαίοντος, τῷ μὲν τῆς νίκης 
παρέσχε τὴν ἀφορμὴν, τοῦ δὲ τὴν ἐπὶ τῷ πτώ- 

ματι αὐτοῦ εὐφροσύνην ἀφείλετο. Οὐχὶ δὲ αἱ θλί- 
Ψψεις, αἱ δοχιμασίας ἕνεχεν προσαγόμεναι τοῖς 

ἁγίοις, εὐφροσύνην τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν τοῖς ἀορά- 

τοις προξενοῦσιν ᾿ ἀλλ᾽ ὅταν ἀπαγορεύσωμεν θλι- 

Θόμενοι, καὶ στενοχωρηθῶσιν ἡμῶν οἵ λογισμοὶ, 

ῷ 

ἰδῖταν,, Ορ᾿ ἐα]δηῖο ὮθΟ , ἃ οᾶ811 568 ΘΡΊοΙΓ., 15 ΘΡΑΤΙ 
Δηΐμη] 5 ΠΟ ΠΟΠ6 Ρ6Ὶ θΟΠὰ ΟρΡΟΓὰ ΘΧΑΙ ἈΠ ΟΠΘΙΩ 

Ὅθο ρΡοΠ] θέαν. Αατνϑὶαε 51 {15 ἀθ θη] θη 46 η1-- 

Ρἴδπη Ππο αἰ ΠῚ ϑα{{]ΟΙθἢ5., ἃ Ἰτητηϊ ΠΘ πίθ ἰδ ρϑιι 

ΠΠΡογθῖ, δὸ οοϊπιοίαηίθ τοδὶ ϑαρθυΟΓΘα : 1] 

ἀυϊάθιη γἱοίουϊθθ ΡΥ θθὲ ΟΟΟΑΒΙΟΠΘΙῚ, ἤπΠ|6 ΨΕΡῸ 

οοπορρίδηι ἦ6 ἰαρϑιι 4] ΠΟΥ τ15 [96 ΠΕ 8 ΠῚ ΔἸ τη1ῖ. ΝῸΠ 

ΔΘ ΠῚ ΦΘΓΠΠΊΠ8Β 5, ΡΟ ΔΓΟΠΙ8. Οατιϑἃ 5ΔΠ0}|5 1Π- 

ΠΙοῖδδ, ᾿Πυ 151 110 15 ΠΟϑίγῚ5. 1ΠΊΤΉ1Ο15. σα π|π αἵς-- 
[ϑραηΐ : 564 οἰπὴ δἤηοία! ἐΡΑΠΘΊ ΠΤ, ΟἸΙΠΊΓ[1|6 
σορΙ ΠΟ η65. Ποϑέγθθ., ΠΟΡῚ5. ΟὉ [ΓΘ θη 65 μη0]6- 
5185 ΔΠΙΠ.ΠΠΊ ἀΘϑροπάθης 115, σΟΔΥ οἴ ΠΕ}, ἔπ Ὸ 

ΟΡ] θοΐϑηξι, μα ππί]ιιθ οὐ 1η5} ΓΔ ηΐ. γεϊαΐ 

ἴῃ 700 σοπεριξ. ΑἸ Ἰβογαξ ΡΟββ βϑίΉ πη 65, ΟΡ αΐτιϑ5 

ἀπειρηκότων ἡμῶν πρὸς τὸ πυχνὸν τῶν χαχώ- 120 δνας ἢΠ]115.,.ϑ 400 δἵ ὙΠ} 15 βοδίθθαδὶ 6]115 σᾶγῸ :; 

σεων, τότε εὐφραίνονται χαὶ χροτοῦσι χαὶ ἐπι- 
τ΄ 3 

χαίρουσιν. Οἷον ἐπὶ τοῦ ᾿Ιώ6. ᾿Απολωλέχει τὴν 
Ξ- , ᾿ὕ ᾿- στὸ 

χτῆσιν  τέχνων ἐστέρητο" ἰχῶρας αὐτῷ χαὶ σχώ- 

ληχας ἣ σὰρξ ὃ ἀπέζεσεν - οὕπω τοῦτο εὐφροσύνη 

τῷ ἀντιπάλῳ. Εἰ δὲ ἐνδοὺς πρὸς τὰ ἐπίπονα εἷ- 

ρήχει τι δύσφημον ῥῆμα χατὰ τὴν τυμόουλὴν τῆς 
ν γι ον ἐς ῖς “1 7 ς 2 δ᾽. ἀν γυναιχὸς, τότε ἂν εὐφράνθησαν οἱ ἐχθροὶ ἐπ 

αὐτῷ. Τοῦτο χαὶ ἐπὶ Παύλῳ πεινῶντι, καὶ δι- 
Ψῶντι, χαὶ γυμνητεύοντι, χαὶ χολαφιζομένῳ, καὶ 

χοπιῶντι ,) χαὶ ἀστατοῦντι - οὐχ εὐφραίνετο ὃ 
5 , ὟΨ Ἂς , ᾿ ΚΙ , 7 
ἐχθρός - τὸ ἐναντίον μὲν οὖν, συνετρίδετο βλέπων 

οὔτω» τὰ ἀγωνίσματα φέροντα, ὥστε λέγειν αὐτὸν 
χαταφρονητιχῶς - Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τὴς ἀγά- 
πῆς τοῦ Χριστοῦ : 

, 
Κύριξ ὃ Θεός μου, ἐχέχραξα πρὸς σὲ, χαὶ ἰάσω 

με. Μακάριος ὃ τὴν ἐν τῷ βάθει πληγὴν ἑαυτοῦ 
γνωρίζων, ὥστε δύνασθαι τῷ ἰατρῷ προσιέναι χαὶ 

’, Ύ 

λέγειν, Ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ 2 ὡς 
μου" καὶ, ᾿Εγὼ εἰπα, Κύριε, ἐλέησόν με ,ἴασαι 

᾿ ὁ ὦ Π Ν ἘΞ τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. ᾿Ενταῦθα μέν- 

τοι εὐχαριστία ἐστὶν ὑπὲρ τῆς ἐπαχθείσης αὐτῷ 
" ᾿ ῃ 

9. , , } Ά, 

ἰατρείας" Κύριε γὰρ, φησὶν, ὃ Θεός μου. Οὐ 

πάντων Θεὸς ὁ Θεὸς, ἀλλὰ τῶν οἰχειωθέντων 
. Φιω ᾿ ϑ».. (Ὶ , ΞῈ " Ψ 

αὐτῷ διὰ τῆς ἀγάπης. Θεὸς γὰρ ᾿Αὐραὰμ, καὶ 
Ἁ Ξ,: δὴ 

Θεὸς Ἰσαὰκ, χαὶ Θεὸς ᾿Ιαχώφ. Εἰ δὲ πάντων 
Ξ Θ ᾿ » δ ὅν. ὑρὰ ε ον» τ 
ἦν Θεὸς, οὐχ ἂν ἐχείνοις ὡς ἐξαίρετον τοῦτο 

προσεμαρτυρεῖτο. Καὶ πάλιν ὃ Ἰαχὼδ, ᾿Βδοήθησέ 
λ »ου σοι ἢ ὃ Θεὸς ὃ ἐμός. Καὶ Θωμᾶς μετὰ τὴν πληρο- 

, 

φορίαν χατασπαζόμενος τὸν Δεσπότην, Ὁ Κύριός 
ἘΞΕ ἢ Χ , - -- 

μου, φησὶ, χαὶ ὃ Θεός μου. ᾿νδιάθετος οὖν ἣ 

ὁ ἘΔΠΠῚ οἵ πόππι}}} Μ55, ὑψώσειν ἐπαγγέλλεται τὸν 
θεόν. ΑΥ πιᾺ]ῸΥ Ρᾶγ5 ΝΊ55. οἵιπὶ ΟἸῖν, οἱ ΑὩρ]ς, ἴτα, αὐ 

εατάϊπηιβ, ΝΝοο ἴτὰ τητ]ΐο ροϑὲ Β6ρσ. ἰοτγε5 καὶ ἀνώτε- 
ρον. ϑαΡιηας φαϊο Ῥαγῖβ. εἰ ἰτοβ Μ55, τοῦ δὲ τήν. ΑΠῚ 
585. ΠΌΠΊΘΙῸ Ρ]πγο5 τῷ δὲ τήν, ΠΡΙἄοπμ (]}. «ααγίιις 

ἀφείλατο. 

Ὰ 

Β 

ν 

προάπηι ἰδηιθη ἰά ᾿φο λ{18 ἴοι δ νθυϑαγιιμη. 564 

51 ΙΔ ουθτι5 ἔνδοίτιβ,, σοη απ 6] ϑιπὴ ΔΠΠπι04 γοΥ- 
Ῥυπ ΘΧ τιχου 5. ΘΟΠ51Π0 ὈΓΟ ]Ιϑϑθῖ, ἔππῸ ἸΏ 1050 

ΟΡ Θοΐδ ἢ οϑϑθπὶ ᾿πῚΠ|101. Οὐ δὲ ᾿π ῬΆ8|0 6ϑιι- 

γἱθηΐθ, δἰ ἐἰθηῖθ, πο, οΟἸΡ 15 οδ650, ἰΔ ΟΡ ἴθ, 

ἀδ Ἰοοο ἴῃ ἰοοσιμ τηϊσγαπίθ πο ἀ δ] οί α ραῖιν 1η1-- 

ΤΏΪΟΙΙ5 ἢ 0 γ 6 ΓῸ σοηθγοθδίτν, ἄτι διιπη νἹάἀθγθῖ 

5'ο σϑυ [τη ηἃ ΡΟΥΘ θη 6 ΠῚ; τιΐ ΘΟΠΓΘΙΏ ΠΏ ἀἸσΘυ δ : Ποηι. 8.35, 

Οἰες πος δοραγαῦϊξ α οματίίαίο (μγίϑεϊ ἢ 

3. Τοπιΐπο ἴδρις πιθιις, οἷαπιανὶ αὐ 16, δξυ. 3. 

σαπαςίὶ πιὸ. Βϑαῖτι5 {π| 1π θϑε ΠᾺ ΠΊ 8118} Ρ] ΔΆ ΠῚ 

οοσποβεῖξ, δάθο τὸ δά πηϑάϊοιπι αιιθαΐ δοοθάθγθ, 

ἃς ἄϊσονο : ϑαπῶ πι6, ]οπιῖπθ, ψιιοπίαπε σΟπ 7 - τς αἱ 6. 3. 

ὑαία σιιπὶ ο554 πιθα; οἵ, ἔξο αϊαὶ, ]οπιῖτιθ., ᾿ς αι 60 ὅ. 

ιὶ ΣΟΥ 676 τπϑὶ, σαπα αππιαπι πυθαάπι, φιῖα ρεοσα- 

νὶ εἰνὶ. Ἠϊε φαϊάδμη. ὁ} Δα μ᾽ τὰπη 5101 σαγαπο-- 

ΠΘΠῚ σ᾽ 5 σὶς : Ποπιῖπιθ Θπὶπι, ᾿πάα]Ὲ, Ζ)6ῖι5 

πιϑιις. Ὦθιιβ Ποη οπιηϊ ὮΘΕ5 δϑῖ, 564. δου 

«αἱ εἰ διιηξ οπαγίτατθ οοπ) πῃ οι. Τλθῖιβ οπΐῃ) ΑΡΓὰ-- Τοὺς, πρὶ 

Πιὰπὶ οϑὶ, οἱ Ῥριιβ ἴϑδδς, οἱ δι Ζά00}). ΕΤΘΠΏΪΠῚ 

5] ΟΠΙΠΪ ΠῚ οϑϑοῖ Ποῖιβ., ΠΟῚ ὑπ πι6 Ἰά 65. ἔδην- 

{πᾶ «υϊάρίαπι βἰ πριν ἃς ΘΙ τη πη ΕΡΠ ΒΡ 1556. 

Ἐπ ᾿ϊουστη 7800} : “1ἀ}νὶξ 6 71) 6τι5 πιδιι5. Εἰ 

Τ]ΟΠπ.α5. βοπιοία ἀπ᾽ Δ ΠΟ Π 6. ΟΠΙΠῚ , ΠΟΙΆ ΠΙΠΠῚ 

ΔΠΊΡΊΘΧιΙΒ., 7)οπιῖτιιι5 Πιεῖιδ 57 ἴησιξ, δὲ Ζ)6ιι5 (εα.η9.»5. 

τ ἃ Βερ. ββεοιη τι ΟἸΠΤῺ ΟΟἹΡ. φαϊηΐο σὰρξ ἐπέζεσεν. 

Νοχ εαϊῖο Ρανὶβ. ἀνπιτάλῳ ἦν. Πεεδὲ ἦν ἴῃ Μί55. 50}- 

ἴηάς Βερ. βθοιπ 8 εἴρηχέ τι. 

Ρ (οΙΡ. βεοιπάαβ οὐπὶ α]ΐετο ΝΜί5, ἐδοήθησέ μοι. 

Ῥαυΐο ροβί Μ85. ἵνοβ ἡ φωνὴ ἡ χύριε. ἘΘΤῚ ἡ φωνὴ κύριε. 
- 

ἘΣ: 



ὥοαμ. 

48. 

σαὶ. 58. 9: 

Παχοι. 

20. 

20. 

12. 

180 

πθιι5. Αἰδοία5. ἰρίεαν νὸχ οϑῖ, 2)οηιΐπθ 7) 6ιι5 

ϊΘιι5., Οἵ 4τιδ6 ῬΓΟΡΠ ΘΙ οΟ 5ίαταὶ οοπνθηῖ,. (ἴα- 

γπανὶ αὐ ἰδ, δἰ ξαπαςίϊ ππθ. ΝΊΒῚΙ ΤΠ θυ θϑϑιῖ τη6- 

ΑἿἸ ᾿ηἴθι νΟΟΘ ΠῚ "ΘΔ ΠῚ οἱ ἔπι η} σΥ Δ ΠΔΠ, 5664] 51-- 

111} αἴπιιο οἰαπιανὶ, πι6 46]4 δοοθϑϑιῖ. Ζ6}π|6 ΘᾺΪΠῚ 

ἰοχιιοτιῖσ 16, πα τ11, ἀἸοδ 1, 1 006 αείδιιηι. Ῥυοϊπ 6 

πᾶσπα νΌ06 ΙΟΎ {|| Ορονθὶ θιιπὶ, {π| Πϑατὴ ργὸ- 

ΟΔΓα 7 τ οἵα ῬΓΟΙ 116 ϑα Πα 110. ΠΟΡῚ5. ΘΧΟΙΪἃ-- 

τ. ἡ. Ποιπῖπο, οαπμαϊςίϊ αἵ ἐπ [ογτιῸ ἀπῖηι (τη 

Ἰιθατηι. 1)6 ᾷς ϑ8 ΠΑ ΓΠΟΠΟ ΟΥΑΙ α5. Π 60 ἃρὶϊ ἰδ, 

411 ἀθβοθηΉ!: φυϊάθηι οχ ἐΠ|Πνλ τα τ 1π ἱΠΙΘΠΊΠΠ, 

50 γϑνοοδίι ΘΧχ ᾿ΠΙΌΓ ΠΟ ρ6ι ροΙΘ ΠΕ ΠῚ 6715; 
41] ΡΓΡῸ ΠΟΙ15. ΠΟ ΕἸ5 ΟΣ ΠΟΙ ρΘ πη ἃς «ΟΠ ΠΔΓΟΥΘΙῚ 

Θχρυρηαν!. ϑαϊνασιὶ τὸ ὦ ἀδεοοπάοπίνις ἐπι 

ἰαοτιηηι. ϑΘΘΡΘΠΙΠΘΡῸ [ἀοιῖ5. ΠΟΙ ΠΔῊ [11 5 [6 - 

ΛΠ 85 [Ὁ5588., δἰ ν᾽ ΠΟΙΟ 1} Οὐ! Ἰαπ ἀ αρίαίδθ. 

510 ΘΗΪΠῚ (ΠΟ οϑι ἴπ Πχούο : .Χ9} ρτιπιοσοπῖίο 

ῬΠαγαοτῖς,, τισψτιθ αα ρνἱηιοσεη {τη εαρίϊνω, 

σι ογαΐ ἱπὶ ἰάοσιι. ϑ6ἃ οἱ ἨΙΘυθἸᾶπ) ἴπ ἰδοιι 

“Ομ Ἰβουιη! ; δὲ ΤΌ 560} π᾿ Ιδοῖὶ ΔΠΠΙΔ ΠῚ ΠΟ ᾿πᾶ-- 

᾿θηΐθ ἔλα γο5. ΡΡᾶ ἰην ἀϊα ἱπο βουιιπε. ΠΙΆ 116 
ΔΟΙῸ (80 106 ἀπ ΠῸ5 ρϑοοαῖο σγαναῖοβ ἂα ἰη[6-- 
ΥἹΟνΡὰ ἀθρυῖπηῖξ., ἃπ  ΠῸ5. ἥιιαϑὶ ΡῬΘΠΠΪ5. δα ΤΠ ιιπὴ 
οἰαίοβ δ ϑιιρουίογα θυ. ΜῸ ἰσίταιν ρυῖτ5 ν τὰ πὶ 
ΤΠ] υια Π) ΡΘΗ ΓΘΠῚ ΒΟΥ 51, ἴσιο ἃ ἀθβοοπάθηι- 
Μθ115 ἴπ [ΠΟΥ Ὀϑιιπ δο [Ἰ σἸ ἀτιηι ἸΟοιι ΠῚ 56] ΠΧ 511. 
Τά ρϑιιηι Ἰστειι" 5 σα! Ποαῖαν ν 15 115, διεδοορίς 
116. Ἦοο 6ϑῖ, Ἀϑά τ χ ]5}} ΠῚ6 ἃ [ὉΓ ἢ 6 ΠῚ6 ΘΟ Υϑ 11 ΠῚ 

5. ΒΑΒΠῚῚ ΟΥΒΑΒΕΤ, 

ΠΡ Θέτι , τὶ η6. (6] οί παϊ 6 π6 ὁσοαϑβῖο 1Π 1015 

ἀἀνθῖιν. Οὐοα ἰσῚ ιν 110] Ἃἷε : Ομ ρον δοῖΐ ρμοίῖος 

πι605 ἰαηιψιίαιη σοΡνὶ, οἱ 5067 δαορίδα οἰαΐιθης 

τη ; 1ὰ Πὶς γϑάϊ τιμὴ 4] Θχοοἶϑα, ΠΟΥ] ΟΠΘηῚ ἃ [ὰ- 

ΟἿ 5150 ΘΡΕ]Ο ΠΟΘΙ ΖτιΘ ΡΟ ]1αι. Ῥοαϊ 6 Ποηιίτιο, 

δατιοίΐ 671|5. ΝΟΩ οΟΠτπιιῸ 51 “50 [απ ρα] πιὶ 

Θὰ οὐ6 Ῥγοίογε, πο ΤΟμλΪη0 ρ54}ΠΠ1 : 564 «]-- 
ΟΠ. 116 ΘΧ ΡῈῸ σογάθ ἀθρυΡοπλιηξ ῬΑ] ΠΟ Δ], 

οἱ ἀιιοΐατιος 5ιιηξ βᾶ ποι, 4π| οὐρα Ὄριμπι βουναηΐ ἡ 
705 14}, 11 ἴῃ ΤΥ ΠΠ}15 Θρ᾿ ΓπᾺ}ΠΠ0τι5. ΘΟ ποίη πὸ 
ΟΡ ἪἸΠ6. Ῥ58]|16 γι Πθο ροϑϑιιηΐ. Οτοῖ [ον ποατοο5, 
«τοὶ ἔπρο5. Πὶς βἴαπι 9 Οὐμοῖ διιηΐ {πι ἀοΙ τη ἃς 
Ἰη ΘΠ δοίπ 1π ΘΟΡ(6 Ἀδοοπάπιηι} ῬΘΆΠΘΓ 6 {]- 
46π1 ριιἀη τι}, ΓΘΥΘΥα ΔιμΓ6 ΠῚ} ΠΟῚ ΡϑἉΠ]Π ππηε. 58η-- 
Οὔ ΘΠ] ἃ Ὀ5Δ]Πη05 ΘΟ ΠΟΙ ΘΠ 05 56Ρη0 ἰηνῖ- 

Ὁ Τιοριταν τη ἀπο τι5 Ν55. ἐπανατέλλῃ. 
4 Β61Π εὐ πομμι}}}1 Μ55. βαρύνουσα ἡμᾶς : 564 ἄδεθῦ 

ἡμᾶς ἴῃ ΤηΔ]ΟΥῚ ρατίς Νῖ55. Μοχ Βοσ. βοσατι5 ἔσωσας 

με οὖν πρότερον ὄντα ἐν τῷ βίῳ τῷ πονηρῷ. 

“ Ἑάτιῖο Ῥατῖβ. ἐπὶ τὰ ὕψη με ἱστῶν. ΑἹ Μ55. Ξερίοπι 

αἵ ἴπ οοπίοχία. ΝΟ ἴξὰ τη] το ροϑὲ ΔΠΊ41 Μ85. προσ- 
φέρει τά. 

Γ(Ο1}». βεσπηιι5 ἀλλ 3, Αγ 5, πὶ ᾿ - ᾽ 
οι ἀπῇ καρδίας καθαρᾶς σανα- 

ΟΔΡΡΑΘΒΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ, 

φωνὴ ἣ, Κύριε ὃ Θεός μου, καὶ πρέπουσα τῇ 

προφητιχῇ χαταστάσει. ᾿Πχέχραξα πρὸς σὲ, καὶ 

ἰάσω με. Οὐδὲν ἐγένετο μέσον τῆς ἐμῆς φωνῆς 
καὶ τῆς σῆς χάριτος, ἀλλ᾽ ὅδμοῦ τε ἐχέχραξα, 

χαὶ προσῆλθεν ἣ ἴασις. Ἵτι γὰρ λαλοῦντός σου; 

φησὶν, ἐρῶ, ἰδοὺ πάρειμι. Μεγάλα οὖν δεῖ φθέγ- 

γεσθαι εὐχόμενον τῷ Θεῷ, ἵνα ταχεῖα ἡμῖν “ ἐπα- 

νατείλῃ ἣ ἴασις. Κύριε, ἀνήγαγες ἐξ ἅδου τὴν ψυ- 

χήν μου. Περὶ ταύτης τῆς ἰάσεως εὐχαριστεῖ τῷ 

Ὁ Θεῷ ὃ χατελθὼν μὲν ἐξ ἀσθενείας εἰς ἅδην, ἀνα- 

θεὶς δὲ ἀπὸ τοῦ ἅδου διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ὑπὲρ 

ἡμῶν χαταπαλαίσαντος τὸν τὸ χράτος ἔχοντα τοῦ 

θανάτου. ᾿Εσωσάς με ἀπὸ τῶν χαταδαινόντων εἰς 

λάχχον. Πολλαχοῦ μὲν οἱ λάχχοι ὀνομάζονται τὰ 

ὑπόγεια ὀρύγματα, εἰς φυλαχὴν δεσμίων ἐπιτετη- 

δευμένα. Οὕτω γὰρ εἴρηται ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ - ̓Απὸ 

πρωτοτόχου Φαραὼ, ἕως πρωτοτόχου τῆς ἰχμα- 

λωτίδος τῆς ἐν τῷ λάκχῳ. ᾿Αλλὰ καὶ τὸν Ἱερεμίαν 

εἰς λάχχον ἐνέδαλον - καὶ τὸν Ιωσὴ ὑπὸ τοῦ φθό- 

νου οἵ ἀδελφοὶ λάχκῳ ἐναπέχλεισαν ὕδωρ μὴ ἔχοντι. 

“Ἑχάστη οὖν πρᾶξις ἢ ἐπὶ τὰ κάτω ἡμᾶς κατάγει; 

Ε βαρύνουσα ὁ ἡμᾶς διὰ τῆς ἁμαρτίας, ἢ ἐπὶ τὰ ἄνω 

χουφίζει, πτεροῦσα ἥμδις πρὸς τὸν Θεόν. Ἴσωσας 

οὖν ἐμὲ πρότερον ὄντα ἐν βίῳ πονηρῷ; χωρίσας 

ἀπὸ τῶν χαταδαινόντων εἰς τὸν ἐσχοτισμένον χαὶ 

χατεψυγμένον τόπον. Τοῦτο οὖν ἐστι τὸ, Ὑ πέλαδές 
με. Τουτέστιν, ἐπανήγαγές με ἀπὸ τῆς εἰς τὸ κάτω 
φορᾶς, ὡς μὴ δοῦναι χαιρὸν ἐπευφρανθῆναί μοι τοὺς 

ἐχθρούς. Ὃ οὖν ἀλλαχοῦ εἴρηκεν, ὅτι Καταρτιζό- 

μενος τοὺς πόδας μου ὡσεὶ ἐλάφου, χαὶ ἐπὶ τὰ 

ὑψηλὰ “ ἱστῶν με, τὴν εἰς τὰ ὑψηλὰ ἐπάνοδον 

λάχχου ἀπαλλαγὴν χαὶ ὑπόληψιν ὀνομάζει. ᾿ξ «- 

λατε τῷ Κυρίῳ, οἱ ὅσιοι αὐτοῦ. Οὐχ εἴ τις 

τῷ στόματι προφέρει τὰ τοῦ ψαλμοῦ ῥήματα, 
οὗτος ψάλλει τῷ Κυρίῳ - ἀλλ᾽ ὅσοι ᾧ ἀπὸ χαρδίας 

127 καθαρᾶς ἀναπέμπουσι τὰς ψαλμῳδίας, χαὶ ὅσοι 

εἰσὶν ὅσιοι, σώζοντες τὴν πρὸς Θεὸν δικαιοσύνην , 

οὗτοι δύνανται ψάλλειν τῷ Θεῷ τοῖς ῥυθμοῖς τοῖς 

πνευματικοῖς ἀρμοζόντως ἀχολουθοῦντες. Πόσοι 

ἃ ἀπὸ πορνείας ἑστᾶσιν ἐνταῦθα, πόσοι ἀπὸ χλο- 

πῆς; Πότοι δόλον, πόσοι ψευδολογίαν ἐν ταῖς χαρ- 
δίαις κρύπτοντες; ψάλλειν οἴονται, τῇ ἀληθείᾳ μὴ 
ψάλλοντες. Ὅσιον γὰρ χαλεῖ πρὸς " ψαλμολογίαν 

δ ν 3 

πέμπουσι τὰς ψαλμωδίας « χαὶ ὅσοι εἰσὶν δίκαιοι ἐγγίζοντες 

τῇ πρὸς θεὸν δικαιοσύνῃ, οὗτοι εἴο. διεά ψιὶ ες οονεῖα 

Ριμ0 εεργοτπι ρμοαϊπιοεϊίαπε, 6: χιιοίψιιοί σέσεξ 7ιϑὰς 

ψιιὶ αὐ 7) εἰ }ειδεἰπίαπι αρρ»οριπημαπί, πὶ εἴς. ΑἸΙφααπίο 

Ῥοβὲ (10. βεοαπάιιβ ῥυθμοῖς τοῦ πνεύματος. 

ἃ ἘΔ το Ρανῖβ. πόσοι δὲ ἀπό 564 νοσυ]α δὲ πο [6- 

δἰζαν ἴῃ 5ὸχ Μ55., πθαο ἴῃ βάἄποπο Β451]}. 

» Βορ. ογα5 πρὸς ψαλυιωδίαν. Νϑο Ργόοι! Ἀθρ,. 56- 
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ὃ λόγος. Οὐ δύναται δένδρον πονηρὸν χαρποὺς ἀγα- ἰαϊ. Δίονι ροί651 αὐϑον πιαία ὕοπος ΤΠ πιοίτι5 (ἀ 0676, Ματιῖ. 7. 

θοὺς ποιεῖν, οὐδὲ χαρδίχ πονηρὰ ῥήματα ζωὴς ἐχ- ποάιιδ ὁον τηᾶ]πηὶ νἱτ85. νουθὰ ρυοἴονιο. “αοίίο ι8. 

θάλλειν. Ποιήσατε οὖν τὸ δένδρον καλὸν, καὶ τοὺς ἰίώφιι6 ἀγόονοηιν δοτάπι, οἱ [Γιιοίτι5 6715 θότιο5. δΠαιιλ. τ. 

χαρποὺς αὐτοῦ χαλούς. Καθάρατε τὰς χαρδίας, ἵχα Ῥιυγραίθ οονάα τ π΄ 5011 (γαοῖπιπι [ρα 15., 70 

χαρποφορῆτε τῷ πνεύματι, καὶ δυνηθῆτε ὅσιοι γε-. Οἱ ΡΟΒ51{|5. 58ποῖϊ οἰ βου, ρυπάθητοῦ. ΠΟΠλΪΠῸ 

νόμενοι ψάλλειν συνετῶς τῷ Κυρίῳ. Ῥ58|16γ 0. 
Ὰ - -» . Ω . . . « . ᾿ 

Καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμη τὴς ἁγιωσύνης Β' ἤ-: Ἐπὶ οοπ θην ἡλοπιουῦ βαγιοί αἰ ὶ5 67ιι5. 

αὐτοῦ. Οὐχ εἶπεν, ἐξομολογεῖσθε τῇ ἁγιωσύνη αὖ Νόοη Αἶχι!, (Ομ Θμλ1ΠΙ βαποίη41] 6}115, 5864, 276- 

τοῦ, ἀλλὰ, Τῇ μνήμη τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ - του- πιογίω δαποι [αἰ 67π|5.: 'ο0 651, (ἀγαι 88. ἃρ 116. 

τέστιν, εὐχαριστεῖτε. Ἢ γὰρ ἐξομολόγησις ἐνταῦθα (ἰομοθδϊο πδιηάτι6 6 θΓῸ δι τίδγιιπι ΔοΙθ 6 ἃο- 

ἀντὶ εὐχαριστίας λαμθάνεται. Εὐχαριστεῖτε οὖν, οἰρίτπν. Οὐ ΕὰΒ σῖτα ἀρῖῖ6.. αιο ἴῃ ᾿πθιηο νὰ 

ὅτι ἐν μνήμη τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ ἐγένεσθε - οὐ ΑΔ ΠΟΙ 5. 6}115. 5115: 4] ΡΥΪ5,. ἀτροῖο ρρο πη ἃ 

πρότερον διὰ τὸ ἐμόαθύνειν τῇ κακίᾳ, καὶ ταῖς ᾿ΠΉ ΠΟ 5] τη 1118, Οἱ ΘΑ ΠΙ5 ΒΡ. ΠΟΙ ΓΠ5 ΘΟΠΓΔΙΏΙΏΔΙ], 

ἀκαθαρσίαις τῆς σαρχὸς “ ἐμμολύνεσθαι, εἰς λήθην ἰπ 6]1ι5 4αἰ νῸ5 σοπ 1 ΟΠ ν᾽ πο ηὶ νϑμ υ 15. 

ἤλθετε τῆς ἁγιωσύνης τοῦ ποιήσαντος ὑμᾶς. Ὑπὲρ [(ἄᾳιι6 ἃ} οΟεϊποπάίαππι ροϑοοδίονιι) γΘηΪα ΠῚ, (6 

οὖν τοῦ ἐξιλασμοῦ τῶν ἡμαρτημένων, ἐξομολογεῖσθε ( [15 4τι88 ἀπίθα ἃ γΟθΙ5 ΠΟῸῚ ΓΘοῖο οοϑία ϑιη{ 601- 

περὶ τῶν οὐχ ὑγιῶς δμῖν προπεπραγμένων. Ὅτι ἐπιδαιηῖηὶ, 6, Θμοπίαπι ἰγα τι ἐπ ϊσπιαίίοτι 6718. 

ὀργὴ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ, καὶ ζωὴ ἐν τῷ θελήματι 6 υἱέα ἵπι υοϊιιίαί 675. Ῥυῖιι5. {υἸδίθ φιλὶ 

αὐτοῦ. Πρότερον εἶπε τὸ σχυθρωπὸν , ὀργὴν ἐν τῷ αἰχῖς, ἰγαπὶ ἴῃ παρ πδιίοπο 61 : ἀοῖη 6 ἈΠ υΙᾧ 

θυμῷ τοῦ Θεοῦ’ ΠΕΣ φαιδρότερον , τὴν ζωὴν ἐν Ιοεἴτι5, νη 1η ψο] πη ΐαΐθ 6}1|8, γἹάθαιν ΤΌΡΘΙΜΙΟ 

τῷ θελήματι αὐτοῦ. Δοχεῖ ταυτολογία εἶναι τοῖς 558» 115 ΠῚ 5] ηϊΠοάἰογτιπη Ἰπ {0 Πρ η τᾶ μν δοοιι- 

μὴ δυναμένοις τὴς ἀχριδείας τῶν σημαινομένων Γάϊδη) Ἀ556 411 ΠΟῚ ΡΟϑϑιη! : «πὰ πο] 4θὴὶ μ᾽Ὸ-- 

ἐφάπτεσθαι, τοῦ προφήτου λέγοντος ὀργὴν εἶναι Ρδοία ἀϊοῖτ ᾿γᾶηι 6556 ἴῃ Π6Ὶ ἱπα Πρ Δ ΠΟΘ; {{π|ᾶ51] 

- 

“ ἐν τῷ θυμῷ τοῦ Θεοῦ, ὡς τοῦ αὐτοῦ ὄντος ὀργῆς [τὰ ΘΕ ἸΠ ΙσΉΔ[10 1461} 51Πἴ7 οἴμ} (ΔΊ Θ ἢ ῬΙ αν μπτιη 

χαὶ θυμοῦ - πλεῖστον δὲ τὸ διάφορον. Θυμὸς υὲν αἰΠδναπε. Τπα]σπαίο θη] δϑί ἡπάϊοίαμι 46 ηΏ1- τ Ἵ 'π- 

γάρ ἐστιν ἢ χρίσις τοῦ ἐπαχθῆναι τάδε τινὰ τὰ ϑΒ6Πα15 τη θυ ΘΠ] ΘΟΡΓ15. «αι αι {15 {Π|0ιι5 Ξ νὰ τῶι 

σχυθρωπὰ τῷ ἀξίῳ’ ὀργὴ δὲ ὃ πόνος ἤδη, χαὶ ἣἢ ΡγΕΙῸ Ιου δὲ ϑιιρΡ]τοἴτη . «04 ἃ [5ῖο0 {πάϊς 

χόλασις ἣ ἀπὸ τοῦ διχαίου χριτοῦ χατὰ τὸ μέτρον ΡΙῸ 1Π|1|5 {1120 ΠΠΘΏΒιΓὰ ͵άμι, πον Οιτοά ἅτι- 

τῆς ἀδικίας ἐπαγομένη. ᾿Απὸ παραδείγματος δὲ γ» [61 ἄἴοο,, ὦ δχϑιηρίο ἸΠ8Π] [Ο5 {15 [οι. Μοάϊοιια 

“ σαφέστερον ὃ λέγω γενήσεται. Σημειωσάμενος ὃ 51 {π|ᾶ 1 Ῥα ΓΘ. ἸπΠ Δι 0 6 ἉΠΓΘοίαμι, οἱ 58 η10 

ἰατρὸς τὸ φλεγμαῖνον μέρος καὶ ὕπουλον," ἐγχρίνει οσου τα το ΓΔ ἢ] ΟΡ 5ΘΡνΑΨΘΡΙΣ ᾽ ἱποϊδίοποιη, ὑπ ϊ- 

τὴν τομὴν ἀναγχαίαν εἶνα! τῷ κάμνοντι. Τοῦτο (δΐ 6556 ΘΟ ΟἾΔ ΠῚ ΠΘΟΘΒΒΔΡΙΆΠΙ. Πα δορανα 

θυμὸν ὀνομάζει ἣ Ἰραφή. Μετὰ δὲ τὴν ἐπὶ τῷ βοη- πα Ἰσ ΠΟ ΠΘ ΠῚ νοοαῖ. ϑρᾳ Ροϑβί ρνοϊαΐδμι ἃ Πρ ἴ.Ὸ 

θήματι χρίσιν τοῦ ἰατροῦ, ἐπαχολουθεῖ λοιπὸν ἣ 46 αἰογοπμάο γοιηθο 56 πίθῃ ΠΔ 1}; 8010 [ἀπ 6} 

βοζαίίαν, {πὰ «πιο ἀ ἀδογθίιηι οϑί ρογβοῖταν, [ογ- ΄ 5 

ἐνέργεια εἰς ἴ ἔργον ἄγουσα τὰ χριθέντα, χαὶ ὃ σί- πιο 

τὰ {π|,) {πο α ἱποῖ 1, δὲ ἀο] νη ῬΑ}, ἸΠΟΙ510- δηρος τέμνων χαὶ ὀδύνην ἐμποιῶν τῷ διαχοπτο- ' ΐ : 

μένῳ. Τοῦτο ὀργὴ Θεοῦ. ὠνόμασται. ᾿Ελθὲ τοίνυν ΠΟΠῚ ρΑΠ6Π, Δι Ροίαν. ΠΙᾺ ἰνᾷ ΠῚ ἈΡΡΟΙα- 

τη 651. γϑηὶᾷ5 ουσο δά ῬγΟροϑιίιμ, οἵ αι} 115 
ἐπὶ τὸ προχείμενον, καὶ εὑρήσεις τὸ ἀκόλουθον τῆς ' ; Ἴ αὶ 

φοιίθη το. ΘΟΠΒΘ 6 ηΠ8 πὶ ἱπ θη 65. μοηίάπι ἐγώ 9 ἕ σ 2 Δ ΧΆ. Ὁ - ΕἸ ἢ ΄ 
ἐννοίας. “Ὅτι ὀργὴ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ. Τιμωρία, : 
χατὰ τὸ δίκαιον χρίμα τοῦ Θεοῦ: Ζωὴ δὲ ἐν τῷ {πἱπαάϊαπαίιοπε ἐ7ι5.Ῥώπα, βθοιπ 11} }πιδίτιιμι [)6Ὶ] ἱ ᾿ ᾿ ᾿ : 
θελήματι αὐτοῦ. Τί οὖν φησιν; Ὅτι ὃ μὲν θέλει: καὶ {πιἀϊοῖππι : ίία νοῖο ἐπ νοϊμηίαιο 6715. Θυϊὰ 

ὃ Θεὸς, τοῦτό ἐστι, πάντας μετέχειν αὐτοῦ τῆς ΕἸδ0 ἀἸοι 9 Οὐοά οῖι5. νπΠ}, μοο 6556», ἰ 

ζωῆς " τὰ δὲ περιστατιχὰ, οὐχὶ τῷ θελήματι αὖὐ- 785 511 ῬΑΥΓΙΟΙρ65 Ομλμ65. Δία] διιῖθ πὰ ΠΟΙ 6}1ι5 

οαππ8 χαθαρίσατε, 564 1[8, τι Ἰοοιῖο ἃ]11ὰ, χαθάρατε, π μίαπι ἱπνοηῖίαν ἴῃ ἈΠ ΠΡ Ὲ15 Μ5. ἀπὸ παραδείγματος 
τπασρῖπο ἀἀβουίρία 5ἰ{. δὲ σαφέστερον ὃ οἴο.; τῃ ἤδς. νετο ἰογεῖο ἀπὸ παραδεί- 

ὁ Βάϊο Ῥαγῖβ. μολύνεσθαι. Αἱ Μϑ85. ἐμμιολύνεσθαι. γματος δευόξ λέγον σαφεστεροναγ Ὑπσετα να ον ΠΟ ἘΣ Ο 

Νοχ {γὸ5 Μ95. ἐξομολογήσασθε. ΠοΙ οπν ()91]». 5οοιτπι5. Ὑθυθουιιπι ογάϊπο ὀγγοσο πὶ γ ΡΟσΡαρΡΠΙ5 ΟΡ] στιν οϑδὸ 

ὑμῖν πεπραγμιένων. 551 ΟΆ ΤΕ". ΠΡΟΣ ΠΝ 
ἃ Τροσι εἶναι ἴω ΔΠ ΘΙ Ριις 55. ἘΓβγκρίνει ἀοθοῖαν (οάϊοι 410. Ἑάεράξαιν ἐκρίνει. ] 

ὁ ΤΡῚ οουνιρίο Ἰορίεαν αὶ ΘΠοπ6 ποϑίνα Ῥαγὶβ. ἀπὸ ΓΒοσ. βεσαπάιιβ. εἰς ὃν ἔργον. Μοχ οαϊιο Ῥανῖβ. ὁ 

παραδείγματος δὲ ὁ σαφέστερον ὃ λέγω γενήσεται, 5ογ1- τέμνων. Π)οοβὶ αὐτου] 5 π΄ Μβ5. « 
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γοϊπίαϊθ ἤπιπε, 56 πηθυ] το Θουτπ 4π| ρϑοοᾶνο- 
γαΠε Π[Θυ τι Π τι". Ὑ 1ἴᾶπὶ ᾿σιτανΡ οὐ πὸ Π δι ρῥτο- 
ΡΓὰ γοϊαπηἕαΐθ γι τ} : ΓΔ ΠῚ ὙΘΙῸ 51:81 {αΐδαηπθ, 

ΘΟΠΡΘΡΙ 7π ἰδ ἔτ, δὲ τονοίαἰίοτιῖς, εἰ 75 {πι-- 

αϊοῖλ 1) εἰ. Τυϊϑῖϊα ὐιΐθηη ἃηΐθ ΓῈ5. ]οθῖαϑ ἌὉο]]0-- 

ΟΔΓΘ. 8016: Βοῦραν , ργορίθνθα σιοά ἀε]θοΐδεϊο 

Το ΠΟ} δϑῖ, ἴππ 7. ΟἸἹΠῚ ({{|88 ΤΠΟΘΡΟΓΘΠῚ ἃ[[6-- 

5. ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΞ 

εΛπξ 7 ρθη ῬΡϑοθϑϑθιτηΐ. ἶσο δπίπι., ἱπάαϊε, 

οοοϊάαπι, δὲ υἱνοῖ6 [αοίαπι. Βοπθ οἴτπιπι ρα πᾶ εϑὲ 
Ροϑβίθυιβ. Το γοιίίατη, δἰ 650 δαπαῦο. Τρ56 βπΐπι 

ΑἤοΡῈ ἀο]Ο τη , οἵ ΓΓΒτι8 ΤΘΟΥΘαΐ ἢ ΡΘΡΟιιϑϑὶξ,, δὲ 
ΠΊΔΠΤΙ5 6715 Βα Πάν ΡΠ. Απίθοθάπης ππαΪα, 480 
ΠΟΡῚ5. Ρεποίϊοϊα δία! ]Πογὰ ἤλπε ἀἴζι6 Πγιηϊογᾶ., 
4αρΡρα 41 ἵππο ΠΡ ΠΟΡΟΓῈ ἀαία οτἰιϑίοα ηλι5. 
“1 σὍνηέϑροόττίπι ἀδπιον αὐιξιτ Πθίιι5, δὲ αὐ πιαζιιεῖ-- 

γαίην ἰεο τα. ΒιΘΥ  ΠΊΒΟΘΓΘ ἴθ ροΥἿ5. ραβδί οπὶς Πο- 
ΠΪηϊ 5 δἵ σϑυ ον ᾿πγΘΠἾ65. 1Π 6} σϑητίαπι. Αἀ 
γΘΘΡΟΓΡΔΠ) ΘΠ] Εἰθηογαίιι5. θϑὶ ΠΠθέτι5 πῃ Πουϊπὶ 

αἰδοῖ ρα}15., σαηι θα γι ἀθυθηΐ ἴῃ οὕ 66 ρθπάθη-- 
ἴθ} : Δ4 γηδ ΕἸ πτιη γΘΓῸ ἸϑοΠεἶὰ.,. οαη} Ροϑβὶ τὸ- 

5} ΓΘΟΠΟΠΘΙῚ ΘΕΤΟΥΘΠ,, 0 [ἀτιϑίπι πη {ΠΠπ|πὶ Πιιη-- 

{πη {110 ΤΟΙΏΪ ΠῈ15 γίδι15 [556 ΠυιΠ Πα] α τι", 510] 
ἸΠυΊΟΘΏῚ οἴμηὶ σαιϊο ἀδίθυγοπε. Απὶ [ουίο διϊαπη 
[π᾿ ὈΠΙΥΘΙΒΙΙΠῚ 7) ὙΘΘΡΟΓ ἃ 5θθ ΟΠ ἤῸῸ ἀϊεῖπαν, [Π 
{πὸ 41 "δϑαΐθ Πθνθυῖπμξ, αἰ νθηϊθηΐθ Ροϑβειποάιιη) 
τη α 1Π0., ΘΟΠΘΟΪ ΔΙ ΟΠΘηῚ ἀοοϊρίοπε, βεαίὶ δηεῖπι 
φιιὶ ἱιϑοπῇ; χιοπίαπι ἱρεὶ σολιδοϊανιεν, Βοαϊὶ 
φιιὶ Π6πιΐ, φιεοτΐατη ἱρδὶ τὶ ἀθϑιιτῖ. Οὐἱ Ἰρίταν 165 
Πα] τ|5 588 Ε}} 78 πὶ ΘΟΠ ΒΕ ΠΊΕ] ΟΠ ΩΣ Αἰ ΠσοπεΪ5., 
δἱ δ 5ι11ΠῚ ΘΟΟΔΘΊΙΠῚ ὙΘΡΘΘῊ 5.7 ἰΠ Ρ]Ογ ἈΠΕ 15 ροο- 
ΟΔ.15. 51:15 ΡΘΕ 5ΘΡ πε, Πἰ γΘΡῸ {Π|0 τηδἐπτπὸ 
δἀνοπίθπίθ σαπάοθθιπε. Οἱ δηῖπι σοηιϊπατιξ τίπς 
ἔπι ἰαοτγιῖς,, ἐπι Θασιζςαἰϊοπο ππϑίοπε., τϊπηΐγιιπι 
ἴῃ ΓπξπγῸ 5δθοιο. 

5. Εβο ατιέοπι αἰαὶ ἐπὶ αι ιτῖϊα πιϑα, Πήοτι 
τιον νοῦ ἵπι (δίογπιπι. ΟἸ ΘΔ πποάτιπ] ΘΑΡΊΠΙΗ 
ῬΘΓΙΙΠῚ {1185 1Π [ὉΓῸ ψϑη πη ιν" σΟΡΙα., οἰνηαι 5 
688 ἀπά δπηδ, δὲ {θη ἀπηο τὶ γΘοΙΟΠΘΠῚ 418 
ΓρῸΟΠΡιτι5 τη] 115. γοίογία θϑῖ, ἀθιιπάαγο ἀϊοίπμπις : 
516 Θὲ ΔηΪΠη:6 (28 4Δη} δϑῖ ἃ πάη εῖα., ἄπιπη οΠ1-- 
ΠΙΘΘΠΪ5 ΟΡΟΥΊθιι5 γορ] οία οί: (π8Π1 ΡΥ Π.ΠΠ ([|-- 

θην πλ]ο οἴιπὶ ἰΔ 016 ΘΧΟΟΪ ορουίοε, {ΠῚ 16 
ἘΠΘΡῚ ΟδΘΙ ΘϑἐΠπ1Π} ΔΑΓ ΈΠΩ ΤΡΡΙΘΆΠΟΠΘ ΒΑ ΘΊ ΠΑΡ, 
δ460 τιῖ ἔριμΟ πη} ΕΥΙ ΘΟ ΘΒ] ΠΏΠΠΠ}.,. ἅτ ΒΟ ΧΑ ΘΒ  ΠΠΠΠΠ], 
ἁὐξ οΘη θϑίτημη ἀἰαγαϊ., ἃ. ὈΘηθή οι οποιὴ ομε-- 

8 Νοβίγα βάτο Ρανὶβ. θησαυρίζειν. ΑἹ Μ55. θησαυρί-- 
ζει. 

4 (ΟἹ. βεσιιη τι πάθος τοῦ χριστοῦ χαί. 

» Τοσιταν πὶ ποθι Νςς, γελάσονται. 
ς ἘΜ οὰπὶ ΔΉ θι5. Μ55. ἀποχλίναντος τος: ΑΙΗ ἀπο- 

χλίνοντος, πηολπς, Ῥάμ]ὸ ροϑὲ Πδρ. βϑοιπήιι5 ἐπὶ δά- 
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ΘΟΑΡΡΑΌΟΘΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

τοῦ ἐνεργεῖται, ἀλλὰ τῇ ἀξία τῶν ἡμαρτηκότων 
δε “. - 
ἐπάγεται. Τὴν μὲν οὖν ζωὴν ὃ Θεὸς τῷ ἰδίῳ θελή- 

ματι ἑκάστῳ χαρίζεται, τὴν δὲ ὀργὴν αὐτὸς ἕχα- 
στος ἑαυτῷ 8 θησαυρίζει ᾿Εν ἡμέρα ὀργῆς χαὶ ἀπο- 

χαλύψεως καὶ δικαιοχρισίας τοῦ Θεοῦ. Σύνηθες δὲ 

τῇ Γραφῇ προτάσσειν τὰ σχυθρωπὰ τῶν χρηστο- 
’ δὰ, Ν] 5» ν “ ' ᾿ 

τέρων " διότι ἡδίων ἐστὶν ἣ ἀπόλαυσις, προχαθη- 

γησαμένων αὐτῆς τῶν λυπούντων. ᾿Εγὼ γὰρ ἀπο-. 
χτενῷ, φησὶ, καὶ ζὴν ποιήσω. Δευτέρα ἣ εὐεργεσία 
μετὰ τὴν χόλασιν. Πατάξω, χἀγὼ ἰάσομαι. Αὐτὸς 

γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ, χαὶ πάλιν ἀποχαθίστησιν " ἔπαισε, 
γι "ἢ -" 2 -- ὍΝ , Α ὁ χαὶ αἵ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο. Προλαμδάνει τὰ χα- 

χοῦντα, ἵνα μονιμώτεραι ἥμῖν αἵ χάριτες γένων- 
ται, σφοδρῶς ἀντιποιηθέντων ἡμῶν τῆς φυλαχῇς 

τῶν δοθέντων. Τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται κλαυθμὸς, 
χαὶ εἰς τὸ πρωΐ ἀγαλλίασις. Μνήσθητι τοῦ καιροῦ 

τοῦ χατὰ τὸ πάθος τοῦ " Κυρίου, καὶ εὑρήσεις τὰ 
, «ες , Ἁ μὸ ἯΙ ᾿ - 

σημαινόμενα. “Ἑσπέρας γὰρ ηὐλίσθη χλαυθμὸς τοῖς 
- ΩΣ , , ἔξλ -- Ἀδν, Ἂς. - 

μαθηταῖς τοῦ Κυρίου, ὅτε ἐύλεπον αὐτὸν ἐπὶ τοῦ 
- , ἥν ΝΑ, ἴ ΕῚ λλί ὅ 

ταυροῦ χρεμάμενον " τὸ δὲ πρωΐ ἀγαλλίασις, ὅτε 
᾿ - 7 μετὰ τὴν ἀνάστασιν διέτρεχὸν μετὰ χαρᾶς ἀλλή- 

-ν ττὦἪνλῚἝ ᾽ὔ 

λοις διδόντες τὰ εὐαγγέλια τῆς ὀπτασίας τοῦ Κυρίου. 

Ἢ τάχα καὶ χαθολιχῶς ἑσπέρα ὃ αἰὼν οὗτος λέγε- 

Β ται, ἐν ᾧ οἵ μαχαρίως χλαύσαντες, τῆς πρωΐας 

ἐπελθούσης, παραχληθήσονται. Μαχάριοι γὰρ οἵ 
- ΕἸ Ν ΄ ΄ 

πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παραχληθήσονται. Μαχάριοι 

οἵἱ χλαίοντες, ὅτι αὐτοὶ "ἢ γελάσουσιν. Οἱ οὖν τὰς 

ἡμέρας τοῦ αἰῶνος τούτου ἐπὶ συντελεία ἤδη ὄντος, 

χαὶ πρὸς τὰς ἑαυτοῦ δυσμὰς “ ἀποχλίνοντος, ἐν τῷ 

ἀποχλαίειν τὰς ἑαυτῶν ἁμαρτίας διαγαγόντες, 
3 - ΕἸ - ΕὝΨ, . - ελ0 ΄ 

οὗτοι τῆς ἀληθινῆς ἐχείνης πρωΐας ἐπελθούσης 
ἀγαλλιάσονται. Οἵ σπείροντες γὰρ ἐν δάχρυσι νῦν 

ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσι " δηλαδὴ πρὸς τὸ μέλλον. 

“Δ ὴὀἪ Ὑ ΩΝ κ - 
᾿γὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ εὐθηνίᾳ μου, οὗ μὴ σαλευθῶ» 

-- ,ὔ - 

ς εἷς τὸν αἰῶνα. “Ὥσπερ πόλεώς ἐστιν εὐθηνία ἢ τῶν 
ΓΞ ῬΕΙ; ᾽ ΕῚ Ν “ς ῃ , 3 ᾿ ΑΞ , ὖ0 ᾽ν ὠνίων κατ᾽ ἀγορὰν ἀφθονία " χαὶ χώραν εὐθη 

- , Ἁ ᾿ 5» Ζ΄ Ἀ νεῖσθαι λέγομεν τὴν πολλοὺς εὐφορήσασαν τοὺς 
- - - ,ὔ ͵ὔ 

χαρπούς - οὕτω “ καὶ τῆς ψυχῆς τίς ἐστιν εὐθηνία 
- .- Ν᾽ “ 

τῆς πεπληρωμένης παντοδαπῶν ἔργων “ ἣν πρῶτον 
-“ - , , - 

μὲν γεωργηθῆναι δεῖ φιλοπόνως, χαὶ τότε ταῖς 

ἀφθόνοις τῶν οὐρανίων ὑδάτων ἐπιῤῥοίαις πιανθῆ- 
τὸ ,ὔ ναι; ὥστε καρποφορῆσαι ἐν τριάκοντα, χαὶ ἐν ἑξή- 

ΕἸ Ἁ - τ ,ὔ - 

χοντα, χαὶ ἐν ἑχατὸν, χαὶ τυχεῖν τῆς εὐλογίας τῆς 
- ᾿ 

Ὁ λεγούσης, Εὐλογημέναι αἱ ἀποθῆκαί σου, καὶ τὰ 

χρυσι. Μοχ 1114, γὰρ νῦν, ἀοδιιηξ ἴπ Ἀερ.. ἰεγεῖο. 51} - 

ἴπ4ς (Ο]Ρ. φιατγέιβ πρὸς τὰ μέλλοντα. ΠΡΙάεπι ὅτι 

Μς55. εἶπον. 

ἃ (91Ρ. Ξεοιπτι5 ὠνίων χατ᾽ ἀγορὰν εὐδηνίαι. 

ε Ἐάδεο Ρατνῖβ. καὶ ἡ τῆς. ΑἹ πα} Νῖ55. χαὶ τῆς. 



ΠΌΜΙΠΑ ΓΝ ῬΘΛΙΜΌΝ ΧΧΙΧ. 

ἐγχαταλείμματά σου. Ὃ οὖν ' αἰσθανόμενος τῆς ἑαυ- Ὁ 
τοῦ βεδαιότητος, πεποιθότως ἐρεῖ, καὶ διαδεδαιώ- 

σεται μὴ 5 περιτραπῆναι πὸ τοῦ ἀνταγωνιζομένου, 

ὡς ἀγρὸς πλήρης, ὃν εὐλόγησε ὃ Κύριος. Κύριε, 
ἐν τῷ θελήματί σου " παρέσχου τῷ κάλλει μου δύ- 

ναμιν. Οἱ περὶ τὸ ἐξέτασιν τοῦ περὶ ἀρετῶν λόγου 
χατατριθέντες, τὰς μὲν τῶν ἀρετῶν ἐχ θεωρημάτων 
ἔφασαν συνεστάναι, τὰς δὲ ἀθεωρήτους - οἷον, φρό- 
νήσιν μὲν ἐχ ἐἰληλμηλοεαιν συνεστάναι; ἐν τῷ ' περὶ 

ἀγαθῶν χαὶ χαχῶν τόπῳ - σωφροσύνην δὲ ἐχ τοῦ 
περὶ τῶν αἱρετῶν χαὶ φευχτῶν - δικαιοσύνην δὲ ἐχ 

τοῦ περὶ τῶν ἀπονειμητέων καὶ οὐχ ἀπονεμητέων " ΠῚ 
᾿ 8, ἐν 4 ἣἙ οὦ ᾿ ᾿ν - Αἰ 2 ων - 

και ἀνδρείαν ἐχ τοῦ περὶ δεινῶν χαὶ οὐ δεινῶν" 
7ὔ ι ᾿ “- ΝΣ " 

χάλλος δὲ χαὶ ἰσχὺν ἀθεωρήτους εἶναι ἀρετὰς, 
-Ὶ ἄ »Ἥ Τ᾽ 

ἐπαχολουθούσας ταῖς ἐχ θεωρημάτων. Κατὰ γὰρ 
ἢ 7 , - τν τ 

τὴν συμμετρίαν χαὶ ἁρμονίαν τῶν τῆς Ψυχῆς θεω- 
, “ ΩΣ -- ΄, 

ρημάτων, ἔνιοι τῶν σοφῶν νενοήχασι τὸ χάλλος " 
δ κἂν ΑΞ ᾿ ᾿ τω Ν᾿ Ὁ δ , ΕῚ 

χατὰ ὃξ τὸ ἀποτελεστιχὸν τῶν ὑποδαλλουένων ἐχ 
Ὁ - - ον 

τῶν θεωρητιχῶν ἀρετῶν, τὴν ἰσχὺν νενοήχασι. 
᾿ Ἵ - ΩΣ 

Πλὴν ἵνα χαὶ κάλλος ἐπιγένηται τῇ ψυχῇ, καὶ 139 
Ὸῃ -- , 9 Ἁ ΄ 2 “Ὁ 
δύναμις τῶν δεόντων τ προσ ̓ θείας εἰς τοῦτο 

7 ΄ 

χάριτος χρήζομεν. Ὥς τοίνυν ἄνω εἴρηχεν, Ὅτι ζωὴ 
πὸ ὁ ἢ ὦ ὧν.) 
ἐν ἃ τῷ θελήματι αὐτοῦ - οὕτω νῦν ὑψοῖ τὸν Θεὸν 

Ἁ ΩΣ - τ Ἐν. 

διὰ τῆς εὐχαριστίας λέγων, ὅτι ᾽ν τῷ θελήματί 
7ὔ ἕ -» ΖᾺ ἦω ΑἿ κ 

σου παρέσχου τῷ χάλλει μου δύναμιν. Καλὸς μὲν 
ἐξ λ “ . ᾿ ΄ 3 οι ΛΑ Ω ᾿Ν 

γὰρ μὴν χατὰ τὴν φύσιν - ἀσθενὴς δε διὰ τὸ ἐξ 
Φ .Ὁ -ἷοἷν Ὁ .- Ἕ ὦ 

ἐπιθουλὴς τοῦ ὄφεως νεκρωθῆναι τῷ παραπτώματι, 
Ἴ -» ΄ ΝΥ κ - » - 
Τῷ οὖν χάλλει μου, ὃ παρὰ σοῦ ἔλαδον ἐχ τῆς 

, - ΄ ᾿ - 

πρώτης χκατασχευῆς, προσέθηχας δύναμιν τὴν τῶν 

δεόντων ἢ πραχτιχήν. Καλὴ μὲν οὖν πᾶσα Ψυγὴ ἡ ἢ ἢ μ. ἡ 

Γ ρα. βοσαπάιι5. αἰσθόμενος. 
8. 41 παρατραπῆναι. Αἴ βορίοπι Νῖ55. γυθῖον οπι- 

Μεΐ. περιτραπῆναι, Ἰοῃσ6 τη 6]1π|5. ΝΙῸΣ τλ1}}11 Ν1585. ὁ χύ-- 

ρίος. Τλεοϑῦ ἀγεὶοι]ιι5 ἴῃ 6 {1|15. ἷ 

" 1ὰ 8.ὸχ Νῖββ. οὑπὶ οὐϊίίοπο Βα51. Αἱ ποβίγα 

ἀπο Ῥαγῖβ. εἴ ΠῚ ἔγὸ5 ΜΙ35. παράσχου. {Π0ῸῚ ποῖαὶ 

ἸΝΟΡΗΠ 5, ἸδρΡῚ 4αοάαο παράσχου ἃ ΑΡΟΙΠΠπανῖο, εὖ ἴῃ 

Ῥραϊτουῖο ἈΕΊ Πορῖοο, αἴζιιο 1πὶ ἃ111|5 φ 5άατα ΠΡ. 

ι ἘΜΠῚ οἱ ποϑίυ! ἀαποάδοϊμη Νί55. οοπβίδηξον. ἐν 

τῷ περὶ ἀγαθῶν χαὶ χακῶν τόπῳ, 510 5οαντ5, (ὐδΐοπιᾶ 

γ6γῸ (ον ουῖαπα ἐν τῇ περὶ ἀγαθῶν χαὶ κακῶν γνώσει, 

ΟΙατ φαϊάθηι : 564 πἰ [Ά110ν, πο υογῸ. ΝΠ ΠΑ ΘΠ 
116 τοῦ (οάϊοσιαμη οοπβοπβαβ οἱ ζ, ταῦ 11 πχαζαίαχη ριι- 

ἴοπιη ἃ ΔΠᾳ 0, (ἰ 5101 Ρ] 15 1π5ῖο πα π|51556. ΟΡΘ 1 

Ῥοϑβϑιξ. {πὸ ἐὸ ἔδο 15 ἃοοΙ {1588 ἀν] σον, «πιο νὸχ 

τόπος ᾿ἰὺ πο ἰΐα τα] απ σοπυθηῖτο νἱἀθαΐαν. Αα 

ψουθαπη.. {γι ἴοοο εἶδ Ῥοπὶς αὐ πιαῖϊς. ος οδι, ἔ7ρὶ 

αϑται" εἶα δοπῖβ αο πιαϊΐ5, ἔὕυὲ ϑοπα ἃ πιαϊὶς εἰἰβοε νὰ 

ορονῖδέ. δάτη 81 δοπ]θοΐασο ποθ 5 ΠἸοθαΐ, ΒαβρΊοον γοῖε- 
ῬΘΤη ᾿ρβᾶπῃ ἱπίογργοίαἰ ποι 1 αἰϊπαπι ἴῃ οατιδα ἔι1556, 

σαν νοχ γνώσει ἴῃ (αΐοπα (οΥ ἀουῖαπα τορογίαξιν. (πη 

Θη1π (ον ουῖ5 ἴῃ νου ᾿π ευργθξαϊϊοπιο οὐ τίη ἴῃ - 

νοηϊγοῖ ὧν οοσπίζίοπθ ὕοποιῖιπι οὶ πιαίογιπι, ἴα 116 
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ηθαΐ ἀϊοθηΐθηι : δοπθαϊοί ἀροίιδος {ιωΡ, δὲ τοί ρεμι..55.5. 

γι ἐπα». ΝΆ ΘΟΠ ΒΓΔ ΠΕ 185 51185. {{|ὶ ΘΟΠ5ΟΙ15 δῖ, 

ἀἴσοὲ οοη ἢ ἀθηΐθν, ΔΕ] ἔτι6 ἔργο, τι 4} αὐ- 

νΘΙΒΔΡΙΟ ΠΟ δυθυίδἔι, γϑ δ ἄσσον ΘΙ ΘΠτ5,, οὐ 

Ροπθάϊχι Το πιι5. 8. Ζ)ογεῖτιο, ἔτι οἰπιτιίαίο {ἰα 

ΡΓδειτεῖςεϊ ἀθοοτὶ πιθὸ οἱτιτί6ηι. Τὰ ᾿ηνοϑεραπήα 

ὙΠ παξιιηὴ γΔΓΠΠΟΠΘ (|| 856 ΘΧΘΡΟΙΙΘΙ 6, Ὁ]185 πηι 

ν ρττι 65 ἀἸχθυιηΐ 6χ ΘΟ ΘΠ] ΔΕΙΟ 115 σοπϑίαγο, 

ἈΠ1ὰ5 γΘΙῸ 5115 ΠΟῚ 6558 1Π σΟΠ ΘΙ] 066 : νυ] 

δα α, ΡΠ ἀθη δ} Ζα] ἀθηι οχ ΘΟπ θη] ΟΠ 115 

ΘΟΠΒ[ΔΡΘ.,), Οπἢ} εἶδ ῬΟΠΙ5. ἃς ΠΙΔ]}15 ἀρίταν : Πἰπο 

ΥΘΙῸ [θη ρ ΔΉ [8 Π} ΟΥΡῚ , “4τιοεἰ ΒΡ ΘΟΙΠΠ Δ Πλ1" {180 
51η{ 6] σϑηάα ἀπὶ Γπρτοπάα : πἴπο 70|5}{{|8π|.,. «πιο 
ΘΡΘου πηι)", {π|88 ἀπ ΡΠ θη ἃ 5ϊηϊ, απ ποι ἐ5- 

ἀρ αθπα : πΐης. [ΟΡ ΙπΘη.. «πιο Θρθοια-- 
Π111) {π|6 (ΟΡ απ εΐα διιηΐ, ἀπὸ ΠΟ [ον] απάα. 

γον. ἃπιηΐ ΡΠ] ΟΠγΙΠ ἀ!ηθιη. ἃ ΤΌΡτ" νὴγ [65 

ΒΡΘΟΪ Αἰ ΡΊΟ68 ΠΟῚ 6586 5, ΟΠ} 51Π| ΘρΘου ΔΕ ΟἾ νιι5 

Ροϑίθυϊον 8. Ν πηι Θχ σοην θη] θητἃ ΠΑΡΙΠΟΠΙ Δ ([τι6 

ΘΟΠ ΘΙ] α ἸΟΠτ1} Δ ΉΪΠη88 ,) 58 Ρ ΘΠ 65 4] θη} ριι]}- 
ΟΥΙΠαἸηθιὰ ᾿π θ]]Θχθραηΐ : ἃξ γΘΓῸ 6Χ νἱ οἰ Ποίθητα 

ΘΟΙΙἢῚ ({π|ὲ8. ἃ ὙἹΡΕα 115. Θρ ΘΟ] α ΡΊ ΟἸ]Π 115. ΡΓΌΡρο- 

Πιιἐπ|)', ΤΟΡτα ΘΟΠ ΘΠ ϑπξ. ὙΘΡ ΔΘ τι οἱ 

ἄδοοῦ ἃπίπιϑ δοοράαί, οἱ Δ 51 ν]15 ΘΟυ τ {|86' ΟΠ ΟΙΣ 

βιιηΐ οἰ θοιΡχ, ΠΟ 15 αἰ πος Οριι5 οϑὲ ἀἰνίπα σνδίϊα. 

{{|1ρτῖαν αηίθὰ αἰχιῖ, Οπμοπίαπι υἱΐα ἐπ. ϑοἰπιπίαι6 

6}1|85: 510 ΠπΠῸ Πδιιη} ΘΡ ΓΙ ΑΡΈΠ ΔΟΓΟΠΘ δχα ας 

ἀϊσθηϑ : 7πὶι νοϊμπίαϊ πα ργο κε 51 ἀδοοτὶ τιθὸ 

οἱγιίοτι. Ῥα]ΟΠΘΡ Φα] θη} ουἂπ 5θοιιπατιη Παῖτι- 

ΓᾺΠῚ ; 5684 Ἰαπριτηάιι5,) ΡΙΟρΡίουθα {πο6] ΘΧ 56 ρθῃ!5- 

5101 ρεγϑιαθγ ροίτ  Ἰπίεγργθίθπη σοέθιο πη γνώσει, 
ποη τόπῳ, 16 51556, αἴθ ρου Ρυθαιῃ 6586. ππο ἰὸ- 

οασῃ τεβίϊξαοσο, οἱ τὰ οάἄοσο, τ] Ἰ6ρῚ 1586. γεΐθγομ 1η- 

τουργθίθτη Ραταθαΐ, ᾿ 

ἃ Ποσ. βθοιπάιπι5 ἐν τῷ θελήματί σου - οὕτω νῦν ὑψοῖ 
τὸν θεὸν διὰ τῆς χάριτος λέγων. ὈΙΔοπὴ ΘΠ ποϑίγα 

Ῥαγῖβ. παράσχου. ΝΙα]1ὶ Μ,35. παρέσχου. 

"ἜΘΗ ῥυγίηλιιβ, βθοιιη τι5 δὲ {π|πξϊ5 πὶ (ΟΠ ον- 

{{η15 φαϊηΐο οἵ βαχίο δύναμιν τὴν τῶν δεόντων παρεχτι- 

χήν, Ζἴπὶ ἐαὰὶ ψιῶ οὔγοῖλ διιπὶ ἰαν ϑίεπίεπι. Αἴ ἴγοβ 

ΠῚ Νῖ55. Βορι εἴ βορίοπη (Ο] ου π} οπὴ. 6115 δὲ 

οατῃ (αἴθοπα προ δύναμιν τὴν τῶν δεόντων πρα- 

χτικὴν., Ζ ἴπι., δογιπν {ιθ οὐ σιιπε ἐἰγδοιίσεηιε. 

Αρίαπι «ποτὰ οἱ 1Ποηθαπι βοπη θη ϊαπι εχ αἰνάπι6 

Ἰδοίίοπο οοὶ Ῥρόοββθ οοπϑίαί : 5664] {π|π πραχτιχὴν ἰ6 5] 

ορογίβαξ, ἀπ 1} ποῖ ΡΟ556 ΥΒΙΓάτητν, ἘΠ ΘΠΊ ΠΗ 5] 

Π1}1} αἰτπ, ᾿ρβὰ οοτγίθ ΟΡ [0115 56 }165 1ζα Ἰοσοπάϊιηη 

6588 ρεγίε οβίθπαιξ. (απὶ δπΐπη ΒΆ5ΠΠ1ι5 θαι] 0 ἀπίς 

βου ρβονῖί, χαὶ δύναμις τῶν δεόντων ἐπιτελεστική, ἀοΡι 

ΒΆΠ6, 51 5101 σοπβίαγε νόἱ, 

τὶ γὸχ τπιπὰ ΔΙΓΘΤῚ ΘΙ ΠΪΠῸ γεβροπάοαΐ. Νά τὸ ἐπιτε- 

Π1ο πραχτικὴν ΒΟΥ ΟΡ, 

λεστιχὸν εἴ τὸ πραχτιχὸν Ἀ]απο 0 π γΆ]ΟΥῈ ὭΘΙηΟ, ρῖ: 

πον, ΠΟσΆΒΙΓ. 



Οαπί. 4. 7. 

484 5. ΒΑΡ ΟΕΒΑΒΕΞ ΟΑΡΡΑΏΌΟΟΘ. ΛΆΟΘΗΙΕΡ, 

ἰῃ51 4115. ρϑοσαΐο μην ἔππτι5 Θύατη. Ῥα]ον πα πὶ ορρο Β ἐν συμμετρία τῶν οἰκείων δυνάμεων θεωρουμένη" 
1685 5») {π|ἈπΔ| ΟΧ ἴθ ἱπ ῬΥΪπηὰ ΟΡ Δ ΟΠ6. ΔΟΟΘΡΙ; 

Δ 41 1581 νΡ ΒΘ 5. ΘΟΥΈΙΠῚ {{|86 αἀ οἰποίατη ρον- 

πποηΐ οἰ βοϊθπέθην. Ρυ]οΡὰ Ἰστειι" Θϑὲ ἈΠ Π1ἃ ΟἸΠΠΪ5, 

{π|ῶ5 ἴῃ ΡΓΟΡΓΙΆΓΙ ΠῚ. ὙἸΓ τι τ1ΠῈ} 5 ΠΠΘ  γ]ἃ ΘΟΠ5ρ1- 
οἴπαν, Ῥυ]ονι πιο ἁιιθη νϑΡὰ 5 ἈΙη Δ 1 Π]55] Δ 6116, 

{πᾶ 1 15 5011|5 {{Π| Ῥτ ΠΡ] τη θη} Παρθδὲ σοη 6 }- 

ΡΙΑΡῚ ρΡοϊοϑί, οἷγοὰ αἀϊνίπαηι ἃς ᾿ϑαΐδηη Πα Δ ΠῚ 
ΘΟΠβι5Π1. Οἰι}τι8. []σογο5. δὲ σραῖαθ 41] ἰπίθη το 
ΘΟΠΒΡΟΧΟΡΙΓ, ἃ δὰ νϑὶπξ ἃ] ἃΠ14π|ὰ τἰηοίτια πο-- 
Ἠ1}1] πατατπιαῖτην, βου την {πιο πηαην 50] ΘΠ ΟΡ ΠῚ 

1π ΡΓΟΡΡΙ ἢ. ἔλοΙΘ ἢν ΠΡ. 6 η5. {ΠπΠ46 οἱ ΜΟΥϑ15 
ἔδοϊθϑ δἰ πηι} αἰ ατι6 6χ ΓἈ ΠΑ} οἴιπ Π)60 ΘΟΠΡ 5581 

ῬΟΠΟΥ  π Π115 1}}1Ππ|5 ρα ΠΟΘ 05 {ὉΠῚ, ΟΡ Ποαΐα οϑί. 

ῬγοΙΠ6 νἹρ τι Ε15 51185. 411] ΘΟ Π501115 οϑ, πᾶ ΠΟ γΟΟΘ ΠῚ 

σΡαῖο5. ΓΟρΡΘηθηΐθη Θῃ ΠῈ : 7)οηιίτιθ., ἐπὶ υοἶπιτι- 

ἐαΐθ ἔπια ργιρεε δι ἀδοοτὶ πῖθὸ οἱγίμίθηι. Οὐιθι- 
Δαπηοάτιη} αιιΐθη Θ85. ὙἹΡ αΐθ5. {π|88 ἰπ σΟΠίθη,- 

ῬΙΑΠΟΠΘ 5[186. ΠΟῚ διιηΐ., ν᾽ Ρ 65 ΒΡ ΘΟΙΪ Εν] 65 56- 

«ἀπππεπι", μαι θοὸν δὲ ΤΌ ει" : 510 ϑιη: {ιερδιη 

νἱ τα σΟΠ ΘΠ] ΕΟ ΠῚ ΠῸΠ 51}}] 6 οἴα, ΠΘΠΡ6 [Ὁ Πα 5 

δὲ ἀθθ α5. Οὐ Θη] πὶ ̓πνθητιϑίϊιβ ἃ «οἰ ηἶτι5 

ἰθά πα ἀἰθοι θτι5. ἁπῖπια ἢ 1646, 4650, ἱΡαϊιπη, 

εἰ 68} “Ζπ|ᾶτ θ᾽ 56. ἔθυε [ϑυ ἑαΐθηη. Τυϑίθ ΠῚ ἃο 

ἈΠ] Οσϑὕππ}. ΘΟΠΒΙ ΟΡ, 6] θ6π|ὸ. ἀθηϑϑίοποιη οἵ 
ἉΠΠΠΗΪ ἃ] ΘΟ ΠΟ Πρ ᾿π πιθοῦ. Οἷμ5 νϑρῸ ΠΡ Ι ΑἸ αὐξ 

δῚ1166. ἸΠ5ΘΡ ] ΘΗ ΘΠ}, ἀπ ἔΘΡ ΟΡ 115 ΘΟ Πβἰυ Πα [τ1η, 

γ6] ἀϑρίοθγα {θα} οὐ Πφθο ἃηϊπη αἰδοϊϊο αὐ 

ΘΧΙΡΘΠηἃ 5118 ΘΟΥ ΒΟΥ 5 ρϑρνδάαί., αιθπηδάτηο- 

ἄππηι 6 ΘΟΠΙΡΑΤΙΟ γθϑῖ σία ΘΕ Δ Ρα] ΟΡ ΙΓ Ἰηἰ5. δηϊ- 

Πη85 ἴπ ὙἹνὶ 58 ΠΟ] μα ὈΓ τι ΓΟΘΡ! ΘΠ 6πέ. Οοπιραγαπάα 

᾿ϊδαθ. ΠΟῚ8. δὲ ἰϑίμδθο μυ]ου τὰ, τὰ ΘρΟΠβιιβ 

γουθιιηι ἀρΡΡΟ Δ ἢ5 ΠῸ5 ἐϊοαϊ : Τοία ριἴογα ρτὸ- 
χα το, οἱ πιασιία τοὶ 6 ἰπ ἴδ. 

6. αἰνογιϊδεὶ ατιΐοτν ἐασίθην ἐμαπι, οἵ [πεΐιις 
Ῥὰχ απίπιος 5175, ΘΟΤι τ αἴιι5. Οτιαηη πὶ δηΐηι., ᾿π απ], ἰη- 
ἀπὸ ΡΘΥ- 

ταυαῖῖο. 

Ῥηΐ, ἢ, η. 

ΒΡΘΟΙΟΠΙ5. ἰπι88 ΤᾺ ΤΠ] Αἰ ]5θγθ, ἴῃ ϑἐδίτι 
ἤνη]Ο ἁἴχιιθ ρα Π 1110 νἸχῖ; ροϑί τα η) νΘΙῸ ἅγθυ-- 
Ε|511 [ΔΟΙΘ ΠῚ ππᾶτη, ῬΘΥ ΠΡ] 10. ΔΠΪΏγ86. ἔπι} {π|5-- 
41 ἀδργεμοπάϊν. Αὑνου θυ ἀιιίθιη [δ οΙ 6 ΠῚ ΕΔ ΠῚ 
(Ποῖ ΤΠ τι5. ἔπτη, σΠ] Αἰ ΠῚ ΠΟ Π5 ἰΘΠΊΡΟΓΘ ἰεπ- 
τὰ Π ΟΠ Ρ115 ΘΧΡΟϑ 05 γο πα, αἰ ἐου 0 οογ- 
[Δ Π|15 ΘΟΡ Οβοδίιη". ῬΡΟΙΠ6 5] ρὰχ {τι ἰπί6]16-- 
Οἵα. ΟἸΠΠΘῺ 8106 Γαΐ ΟἸιδί 1601} σοΡ ἃ ποβίνα, 
ΟαΡΙἀἸτα ται πὶ ἔπτη] ἔπ ΘΟ ἔπἸ5] ΟΠ ΘΠ τι6 νἹ α 6 
Ῥοβϑιμητι5. Ομ} Ἰστίαν 61 γνο] δι] ἀνουοῖο οΡ- 
ῬΟΠΔἕΠΡ 5, ΠΟΙ ΠῚ 11 γΘΥῸ δὲ ἠθοουὶ ὙἹΡ Πα ΠΠτι6 
ῬΘΡταΡθαΠΟ : ἀπ 6τι6 ρθε αν θαΠο ἤιθυὶε ἄρβοι- 

ο δὶς οοἴο Μίε5. Αἱ δἄϊεο Ραγίβ. ὥσπερ χαὶ τά. 
« πάτο Ῥαγὶς ἀφείη τοῖς. Αἱ Μίς55. 58ὸχ ἀφίη. ΒΟ 

Ὁ 

βοχίιις. ἀφίησι. ΠΡΙ οπὶ ΔΙΙ4υ1 ΜΙ55. ἐπὶ τό. 

χάλλος δὲ ἀληθινὸν, καὶ ἐρασμιώτατον, μόνῳ τῷ 
τὸν νοῦν χεχαθαρμένῳ θεωρητὸν, τὸ περὶ τὴν θείαν 

χαὶ μαχαρίαν φύσιν. Οὗ ὃ ἐνατενίσας ταῖς μαρμα- 

ρυγαῖς χαὶ ταῖς χάρισι, μεταλαμιίάνει τι ἀπ᾽ αὖ- 
τοῦ, ὥσπερ ἀπό τινος βαφῆς, αἴγλην τινὰ ἀνθηρὰν 
εἰς τὴν οἰχείαν ὄψιν ἀναχρωννύμενος. Ὅθεν καὶ 

Μωύῦσῆς τῷ μετειληφέναι τοῦ χάλλους ἐχείνου ἐν τῷ 
ὁμιλεῖν Θεῷ, ἐδοξάσθη τὸ πρόσωπον. Ὃ οὖν αἷσθό- 
μενος τῆς ἑαυτοῦ ἀρετῆς, τὴν εὐχαριστιχὴν ταύτην 

ἀφίησι φωνήν - Κύριε, ἐν τῷ θελήματί σου παρέ-- 

σχου τῷ κάλλει μου δύναμιν. “Ὥσπερ δὲ ταῖς θεω- 
ρητιχαῖς ἀρεταῖς ἀθεώρητοι ἀχολουθοῦσι, τότε χάλ- 

λος χαὶ ἣ δύναμις, οὕτως εἰσί τινες χαχίαι ἀθεώ- 

ρητοι, ἥ τε αἰσχρότης καὶ ἣ ἀσθένεια. Τί γὰρ ἀω- 

ρότερον καὶ εἰδεχθέστερον ψυχῆς ἐμπαθοῦς: Ἴδε 

μοι τὸν θυμούμενον, καὶ τὴν ἐν αὐτῷ ἀγριότητα. 

Θέασαι τὸν λυπούμενον, χαὶ τὸ ἐν αὐτῷ ταπεινὸν 

χαὶ συμπεπτωχὸς τὴς Ψυχῆς. Τὸν δὲ λαγνείαις ἢ 

γαστριμαργίαις ὑποπεπτωχότα, ἢ φόδοις ἐπτοημέ- 

γον,, τίς ἂν καὶ προσόλέψαι ἀνάσχοιτο : διαθαινού- 

σης μέχρι τῶν περάτων τοῦ σώματος τῆς χατὰ 

Ψυχὴν διαθέσεως - “ ὥσπερ οὖν χαὶ τὰ ἴχνη τοῦ 

κάλλους τῆς ψυχῆς ἐν τῇ χαταστάσει τοῦ ἁγίου δια- 

φαίνεται. ἸΠρονοητέον τοίνυν τοῦ κάλλους ἡμῖν, ἵνα 

χαὶ ὃ νυμφίος Λόγος ἀποδεξάμενος ἡμᾶς εἴπη, “Ὅλη 

χαλὴ ἣ πλησίον μου, καὶ μῶμος οὐχ ἔστιν ἐν σοί. 

ὔ ᾿, 

᾿Απέστρεψας δὲ τὸ πρόσωπόν σου, χαὶ ἐγενήθην 

τεταραγμένος. ἽΣως μὲν ὅτε, φησὶν, αἱ ἀχτῖνες 

τῆς ἐπισχοπῆς σου ἐπέλαμπόν μοι, ἐν εὐσταθεῖ 
΄ 5 7 ὃ “- ΝᾺ Ν δὲ ἘΞ 2 χαταστάσει χαὶ ἀταράχῳ διῆγον ἐπειδὴ δὲ ἀπέ- 

στρεψάς σου τὸ πρόσωπον, τὸ ἐμπαθὲς χαὶ τεθορυ- 
- τ 3 ᾽ὔ ΄ Υ̓ 

θημένον τῆς ψυχῆς ἀπηλέγχθη. ᾿Ἀποστρέφειν δὲ 
-ῸἪ [.} -" 

λέγεται τὸ ἑαυτοῦ πρόσωπον ὃ Θεὸς, ὅταν ἐν τοῖς 
“» - “ - 

τῶν περιστάσεων χαιροῖς ἐχδότους ἃ ἀφίῃ τοῖς πει- 
- - Δ, ΑΘ ρασμοῖς, ἐπὶ τὸ γνωσθῆναι τὸ εὔτονον τοῦ ἀγωνιζο- 

" “ ΄ τ 
μένου. ᾿Βὰν οὖν ἣ εἰρήνη ἣ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν 

͵΄ - , Α 

φρουρήσῃ τὰς χαρδίας ἡμῶν, δυνάμεθα τὴν ταρα- 
- - - ΕἸ ᾿ 

χὴν χαὶ τὴν σύγχυσιν τῶν παθῶν διαφυγεῖν. ᾿Επεὶ 
ῈΨ ΕῚ , Ἐ Α λή Ὁ Θε ὌΝ "] 

οὖν ἀντίκειται τῷ μὲν θελήματι τοῦ Θεοῦ ἣ ἀπο- 
-- “ δ Α ῳ , ᾿ 

στροφὴ, τῷ δὲ χάλλει καὶ τῇ ὡραιότητι καὶ τῇ 

ῃ 

Ε2 

τ ὡς ΣΝ ΑΝ ΩΣ μέ εΣ 

ἀνσι, ΣΈ 



ἨΟΜΠΙΛ ἸΝΡΒΆΑΤΙΔΙΌΜ ΧΧΙΧΩ Ἰδὺ 

ἈΝ ΔΎ Ὁ ὁ τ εὐ Α θα χὴ αἷ ᾿ δυνάμει ἣ ταραχή" εἴη ἂν ἡ “ ταραχὴ αἶσχος καὶ 
ἀσθένεια ψυχῆς, ἐκ τῆς ἀπὸ Θεοῦ ἀλλοτριώσεως 

ἐγγινομένη. ᾿ὐχώμεθα οὖν ἀεὶ ἐπιλάμπειν ἣμῖν τὸ 

πρόσωπον τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐν καταστήματι ὠμεν 

ἱεροπρεπεῖ, χαὶ πρᾶοι, καὶ παντὶ τρόπῳ ἀτάραχοι 

Πϊΐα5 οἱ ἱπῇρηὰ5. ΔΏΪΠ]8., ΟΧ ΔΙΠΘΠΔΙΟΠΘ. ἃ 

Τ)60 Ῥγουθηίθηβ. Ῥυθοθηητ ᾿ΐδατι6. 56ΘΙΏ 61, ΠΟ- 
5 αὐ αἰ! σθαὶ Το [Δ ο165., τιῦ ἴῃ ϑ8Πποῖο δο γ6}1- 

Θἴοβο δἴδίιι 9] Πη115., δὲ ΠΉ]65.., δὲ ΠΟ 615 ΟἸΏΠΙΡΙΙ5 
{ΔΉ Έ1}}1, 6Χ ἀπϊη δ Ροπὰ ργθράαγαοπθ. ἤω- 

ἐχ τῆς πρὸς τὰ καλὰ ἑτοιμότητος. “Ητοιμάσθην γὰρ; 190 7αἴτι5 51 ΘΤεΪ Τὺ γ Ἰθααι1:, Θὲ τιοτὰ 81επι {π7ὑ αἰτι5. 
Α λ 3. 5 , δι ᾿ , 

φησὶ, χαὶ οὐχ ἐταράχθην. Πρὸς σὲ, Κύριε, χε- 

χράξομαι, καὶ πρὸς τὸν Θεόν μου δεηθήσομαι. Πολ- 

λάκις εἴρηται περὶ τοῦ χεχραγέναι πρὸς Κύριον, ὅτι 

μόνου τοῦ μεγάλα χαὶ ἐπουράνια ἐπιθυμοῦντός ἐστι 
Χ ΄ δὲ ἡ Ὁ } δ θυ, τ ΄ ὃς τὸ χράζειν. Εἰ δέ τις μικρὰ χαὶ ἐπίγεια αἰτοίη τὸν 

᾿ οὖ - - Ὁ 

Θεὸν, μικρᾷ καὶ ταπεινὴ κέχρηται τῇ φωνῇ, μὴ 
οῇ ΄ 3 [τ δὲ 3 , ΕῚ } Ξ λ φθανούση εἰς ὕψος, μηδὲ ἐρχομένη εἷς τὰς ἀχοὰς 

ῸὭ , γκι]] μὶ ᾽ τὶ . «4 ,ὔ 3 φὰ» 

τοῦ Κυρίου. Τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου, ἐν τῷ 

ἃ χαταύαίνειν με εἰς διαφθοράν; Τί, φησὶ, ἐχέ- 

χραξα; χαὶ περὶ τίνος ἐδεήθην πρὸς σὲ τὸν Κύριόν 

μου χαὶ τὸν Θεόν μου ; Τίς μοι χρεία, φησὶ, σαρ- 
᾿" , ᾿ χὸς εὐπαθείας χαὶ αἵματος πλήθους, μέλλοντος ὅσον κα 

᾿ ΩΣ Ὁ τυ 

οὐδέπω παραδίδοσθαι τῇ χοινὴ διαλύσει τοῦ σώμα-- 
3 -Ὸ 

τος; Ἄλλ᾽ " ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα, χαὶ δουλα-- 
᾿οϑο 7 ο οτω 

γωγῶ, μή πως εὐεχτοῦντος χαὶ ὑπερζέοντός μοι τοῦ 
τά αἵματος, ἀφορμὴ πρὸς ἁμαρτίαν ἣ πολυσαρχία γέ- 
ἊΝ Ἂ. Ἂν 72 ᾿ 4 [4 “Α ᾿ 

νηται. Μὴ χολάχευέ σου τὴν σάρχα ὕπνοις χαὶ λου- 

τροῖς καὶ μαλαχοῖς στρώμασιν, ἀεὶ ἐπιλέγων τὸ 

δῆμα τοῦτο "'Γίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἴματί μου, ἐν τῷ 
χαταδαίνειν με. εἰς διαφθοράν : Τί περιέπεις τὸ μι- 

ἈΝ ᾿᾿ 

χρὸν ὕστερον φθαρησόμενον : τί χαταπιαίνεις σεαυ- 
᾿ λ “- μὰ 5 Ἀλ ΟΝ 

τὸν καὶ περισαρχοῖς; Η ἀγνοεῖς ὅτι ὅσῳ παχυτέραν 
Ἂ - - - 

τὴν σάρχα σεαυτῷ ποιεῖς, τοσούτῳ βαρύτερον τῇ 

ψυχὴ κατασχευάζεις τὸ δεσμωτήριον ; Νὴ ἐξομολο- ἢ 
φ -ρ - 

γήσεταί σοι χοῦς, ἢ ἀναγγελεῖ τὴν ἀλήθειάν σου; 

Πῶς γὰρ ὃ χοϊκὸς ἄνθρωπος χαὶ σάρχινος ἐξομολο-- 

ἡσεταί ᾧ Θεῷ; πῶς δὲ χαὶ λεῖ τὴ γήσεταί σοι τῷ Θεῷ; πῶς δὲ καὶ ἀναγγελεῖ τὴν 
ὁ ἀλήθειαν ὃ μήτε μαθήμασι χαιρὸν δοὺς, καὶ ἐν 
τοσούτῳ βάρει τὴς σαρχὸς τὸν νοῦν ἑαυτοῦ συγχε- 

χωσυένον ἔχων; Διὰ τοῦτο τοίνυν ἐκτήχω μου τὴν 
σάρχα, καὶ ἀφειδῶ τοῦ αἵματος, ὅπερ εἰς σάρχα 

, Ε 
πέφυχε μεταπήγνυσθαι, ἵνα μηδέν μοι “ ἡ πρὸς ἐξο- 

μολόγησιν ἢ πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας κατανόησιν ἐμ.- 
ποδίζον. 

Ἤχουσε Κύριος, καὶ ἠλέησέ με; Κύριος ἐγε- 

6 ΠΙα, εἴη ἂν ἡ ταραχὴ, ἀοδιαπε τη ἄποθιι5. Ν55. Ἅ{ι- 

4πᾶπῖο Ῥοβῦ ποηηι}}}1 Μ58. εὐχόμεθα. ΑΠΙ εὐχώμεθα. 

Μοχ δά ἥσυχοι χαὶ πρᾷοι. 864 γοχ ἥσυχοι ἀδοδ5ΐ ἴῃ πο- 
5 τῖβ πη εοίτῃ Νῖ58. 

ἃ (]". φαατίαβ ρουϊηής αδἴχις ΓΧΧ ἐν τῷ καταρῆ- 
γαι. ἘΜΊΕ γονὸ οἱ Μ85. ποῃ Ῥᾶποὶ ἐν τῷ χαταδαίνειν. 

»ιιο Μ85. οἵπὰ ἰοχίι βᾶογὸ ὑπωπιάζω. ΑἸ ἄπο 

ὑποπιάζω, οογτιρίο, ργὸ ὑπωπιάζω. ἸΝ ΟΠ μ11}}1 ἃ1π| ὑπο- 

“ν ΒΞ Ὁ ς- πιξζω. Μοχ ΒΘΡῚ βοοιπά τι. οΓ [οΡ 1τπι5 ὑπερζέοντό 
γι ἘΔιΠ οἵ ἃ} «φαϊάδιη ΜΙ55. ὑπερζέοντός μοι. Νες 1[α 

9. «ὦ ἴο, ])οηιῖτ6, οἴαπιανο, οἱ αὐ 7} 6ιέηι, τη διε 
εἰθριθοαθοῦ. 5860 6 ἀϊοίπιπι οϑὲ 46 οἰδιηονο δ Πο- 

ΠΏ] ΠΤ} , 4ποἃ 511 6115 50}1π|8 {πὶ τηᾶσπὰ οἱ οϑὺ- 

Ιθϑῖα οαρΙϊ, οἰΔΠηᾶγΘ. 51 415. ἁπιΐθιη ρᾶννὰ οἵ 

ἴθυγθηᾶ ἃ Π6Ὸ ρϑιϊθυϊι, 15 ρᾶνγὰ οἵ ἀθιηῖβϑα νοοθ, 

ΘΔ πὸ μοη δά 50}}1π|6 ρου ησθηΐθ., πθο δά ο- 

ΠΏ] 1165 ΡΟΥΘ Θηἴ6 τ{{πι. τὸ. Ομ μἰίας 

ἔπι δατιστεῖτι πι60, εἴπη 656 Θτι0 ἴπι ΘΟΥΤιρίϊοποηιῦ 
Οὐ, ᾿π αι, ο]α παν" δὲ {1188 [6 ΤΡ ΟΠ] 111} ΠΊΘΊΙΠῚ 

ἃ ΤΠ] ΤηθτιΠῚ ΤΌσΑΥ] ἢ Οὐ, παι, Ροπᾶ 
σαΓΠἶ5. Πα! π 1π6, αππ| πλα] 0 58 ΠΘΊ]Π6 ΤΉ]Πϊ ΟΡτι5 

δϑὲ : οαΠῚ ΘΟΥΡτι5. (5501 {101 ΘΟὨΙΠλΏΙ ϑ[δ 1 

ἐγ ἀθηάτη 511 ὃ Ζὲ σαϑίϊσο ΘΟΥριι5 πιθιίι, Θὲ {τι 

ϑβογρίζμίθηι τϑάϊθο, αὖ τ νἱβθηίθ,, ΠΙΠΙ561|6 

ΘΧΘρϑ πα Πἴ6 ΠΠ]6Ὸ ΘΔ ΠΡΊΈΪΠΘ., ΘΟΡΡΙ ΘΠ α ΟΟΟΔ510 

{ἰὰΐ ρβοοδῖ!. (δγ πὶ ἴπι8 Π6. Ο ΒΘ ΔΙ, Β0ΠΠΠΟ 

Ῥάϊπθο., δὸ τη] ]ΠΠτι5. σα] ΟΙ ΕὙ15.., ΘΟ ΠΡΟ Πᾶπο τ6- 

Ρδίθηβ βϑθηϊθηϊτίαμ : Ομ τε α5 ἐπι δατιβιεῖτιθ 

Ῥεαί. 

θο. 

ι18. 

Ουγ. 9. 

πῖ60, εἴπιτι 65οοπαο ἵτι σογτιρίϊοτιοτη ὃ Οὐ ἴον 5 (τα το στη 

4ποά ρᾶυῖο ρμοϑὲ ᾿πίθυϊπιγιιπὶ δϑὲ ὃ απ] 5861 Πὰ5 τυ 
ταπαιιη, 

[6 ᾿ρϑίπῃ οἱ ρἰπρτιθίαοϊβ ἢ ἈΠ Ἰρπονὰβ {αοα “δ ηῖο 

ΡἰΠρττι5 ΕΠ} ΘΟΡΡ 5 ΘΟ ΠΠΟ15, [Δ [0 ΘΡΆΥΙΟΓΘΙῚ οδ1"- 

ΘΟΡΘ ΠῚ ΔΠΪΠΊ86 5(γ1115 ἢ Λημη τα σοτι εὐ τάτιν εἰὐὶ 

Ρεῖνὶς,, απὸ φηπιιτιίαῦτ υδγιἐαΐοπι ἐπιαπι ἢ αο- 

Π]Ο4ὁ ΘΠΪΠῚ ἰουΓ ϑίυ5. ἃς ΟΡ ΠΘῖ5. ΠΟΠΊΟ ΠῚ 60 

σοπβ ΘΙ ταν ὃ Φαοιηο0. ν 6] Ὸ οδἰϊαμη ἀππιιη ΠΑ ὶῖ 

γουϊαΐθιη , 4π1 ποάπθ ἀἰβοὶ ρ]1η15. ἀθ 41: [θιηρι5 
ὉΠ ΠῚ, δὲ οἰ} 15 Τη6Π5 ἴῃ ἰδηϊα ΘΔ ΠΙ5 Π|016 46- 

[558 δϑί ἀὸ οθυιία ῦ ΟΡ 1 ᾿ρτίτ σα ΠΘ ΠῚ ΠΠΘΔ ΠῚ 

ΠΠΔΟΘΙῸ , ΠΟ ῬΆΙΌΟ 1160 5ΔηΝΊΠΠη1, {π| ἴῃ Οδ1"- 

ΠΟΠῚ ΘΟ !ΘΒΟΘΓῈ 5οῖθῖ.,, πὶ Πρ απ ἢ τη} ΠαΜ]]11}}} 

πῊ ΠΕ] [1 δα σΟΠ 55 ΟΠ6η1, ΠΟΩτ6 Δα νου ἴα {15 1Π- 

[60 πη. 

σ. αμάαϊρίε Ποπιῖπιι5, δὲ τηϊϑογίτι5 θ5ὶ τηθὶ : 

πλθ]το ροβὲ 6ρ. ΤοΡ 5 ΠΡ Ὁ ῥητὸν ΡΓῸ δῆμοι. δαθιπάς 

«πᾶῦπον Μ885. ἐν τῷ χαταβαίνειν. ἘΔΙεῖο νοτὸ Ῥαγὶβ. ἐν 

τῷ χαταθῆναι. 

᾿ {Π}πι5 Μί5. ἀλήθειάν σου. ΤΡ] ἄοι οα πο Ῥατγ]5, 

μαθήσει καιρόν. ϑεᾷ Μ85. οεἴο μαθήμασι, 

ἃ ΠΙΩ͂, ἦ, ἄδοδι ἴθ ΟὉ]Ρ. «ιανίο. Ϊπ δοάθπ 1110 

(οάϊοο βἰαξίπι Ἰοριταν ἐμποδίζοι. Ηδιά Ἰοπρο οὐ πο 

Ῥανῖβ. ἀντιλήψεως τῆς τοῦ. 564 ΠΠπ6| τῆς, 46ΠῈ 1ῃ «ππ- 

{πὸ Μ85. 

Ψ, 

Ο11- 
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]οηεῖτμις ἤαοίιις οεὲ αὐγμΐοτ τπθιι5. Ῥοβίαιιδιη 
ΠΑΡΑ {ΠΡ ΠΆΠ| που ηΐ ({π|85 ᾿Ρ56 δ ΤλοΙηΪ πτιι 
ΟἸδηηανῖ, σἰαεϊπη 61 ΒΘ ΠΕ] 6 5. Δι Χ ] πη}, Ππὸ5 δὲ 

Ρδιθπἄα 5: Π}}1ὰ ργονοοδῖ. “Ζμάϊνίϊ, ταὶ, 20 

τἴτιιι5, Θὲ τη 5 6Υ πι5 Θεί πιεῖ : ])οηιῖπιις [ποῖ δ5ὶ 

αὐγιξοτ' πιθῖιδ. ΟΥ̓́ΘΙτΙ5 ΟΊ [ΠΡ δὲ ΠΟ5, ἃς 5ρ 1 Πιὰ- 
[ΘΔ οἰ Δ Π]Ο. ΘΠῚ ΟἸἈΠΊΘΠ,τι5, ΠΟῚ ῥᾶγνὰ ροίθηϊοβ, 
ΘΟ ΘΑ 5ἰτἀθηΐοβ ((μὲ οπΐπι ἐπ ΘαΓΊῚ6 σβιιτιῖ, 

1)60 ρίασοτθ ποηὶ ρμοϑϑιτ), αὐ οἱ πο5 δχαπάϊαϊ 

θαι, ἀφ θ αἴθ πὶ ΠΟΒΕΡΔ ΠῚ μη βθυαἴτι5.,. ἀἰ 116 ἅτι- 

ΧΙΠΟ ἀἰνίηο ἔγα1 δἰ μΠῸ5. ΕἸ σα μι : 12. (ογ-- 

νοΓ δὶ μίατιοίτιτα πιθῖίπι ἐπὶ σαπαίιπι παϊ ὶ. Ν ΟῚ 

ἴῃ 4πα] 106 ὲ ἃηϊηα ἰποϑὲ σαιάϊιμ Τὶ : 564 οἱ 
4115 ΠλΜ] τ ΘΘΟσδ ἔμ 51π|η} Ρ]αΠχουΓ, νϑμ6- 

ἸΏΘΠΕΙ ν] 46 ]Π16θὲ ᾿ποῖτι, δὲ ἀβ514τ||5 σϑμμ ΠΡ τι5., ρον- 

᾿πε16 ατιαϑὶ 56 ἴρ56 πη  τπτιπ Ὀ] Δ χίβϑοί, παϊο 51 

Ραποῖτ5. ἰπ σαι ἐτ γ θυ τ ν. Οτοά ἀπίθιη ἰατι- 

«0115. 51} ᾿ποππ5. αι άδηη, οβίθπαάιιης ΡΌΘΡΙ [ἴῃ 

[ὉγῸ ϑδϑάθηϊοθ 4ὸ ἀϊοθηΐος  ζαηιθπίαίϊ σταχιτς 

σοῦὶς., οἱ πιοη Ρἰογαςιϊς : σαηίανίηιι5 τοῖς {{-- 

ὑϊϊ5., οἱ πὸπὶ βαϊίαςίϊς. ΤΙΡῖα ὐιθπι ᾿πϑ γι Π]6Π-- 

{π|Π} Π. ΙΒ] Οὐ! 6ϑ[., (πιο ἢ αἴιι5. ΟΡ6. πιο ας ἴπ- 

ΒΟ ν 1. ΤᾺοΙροΟ βϑδποίαηι (ΘΙ 106 Ὲ ῬΓΟΡ ἢ Θἴδπη 

ἘΡΙΔΠῚ ΡΟ ἐρα Π5] ΔΕ] ΟΠ ΘΠ ΠΟΙ ΠΑΥῚ ἀΡΌΙΓΓΟΣ, ΟὉ 

ΒΆ ΠΟΙ ΘΡΙῚπι5. τηοΐιιπ). ΟἸΔΙΠΟΓΘ., ἱπααῖξ, 

(απίανίηνις αὐοὐὶς {ἰδ ὶϊς,, οἱ ποι ξαἰξαςιὶς. ΝΑΙ 

ΡῬΓΟΡΠΘΈΟΙ 56 ΡΠΙΟΠ65 Δα που Πέτ ΠῸ5 δαὶ βαηοῖςο 

5. ΒΑΒ11Ι| ΟΕΒΑΒΕΞ 

ΡΙΌΡΠ ΘΗ: ΘΟ ΠΟΙ Π Δ ΠῚ ΔΟΙΟΠΘΠῚ, {1186 ἀϊοΐα 65} 1531 

β]ΠῸ. ΟΠ Δ ΠΟΒΙ ἃ Οοατιϑ ᾿ΔΠΊΘΠ Δ [ΠῚ 

ΡΙΌΡΠοίς., δά Ππιοιπηὶ ΠῸ5 ΘΟΠΟΡ ἢ 65, τι ΡΟ 

ῬΓΟΡ ΘΕ ΟΟ5. 5ΘΡΠΠΟΠ65. ΡΘΟΟΔίΟυ ἢ ΠΟΒΙΓΟΓΊΙΠῚ 

ΘΟΠΒ0]] ΘΟ δου, χα τππη ΠΟΒΓΡΙΙΠῚ [τσ α ΠΣτ15., [ἃ-- 

ΒΟΡΊΡιι5. ἃ 0 ΦΟΓ ΤΠ] 5 ΘΔΡΠΘΠῚ ΠΟΒ ΓΔ ΠῚ ΟαΒ σα Πί65. 

ΤᾺΙΙ Ἰρττ ΠΟΠΉΙΠΙ Πποίπιοϑὰ Ὑθ 5115 ΘΟ Π5ΟΙ ΠΕ Π{π|}, 

{π|8Π| οἴη ᾿δοσαίμ ϑυπιηὴ ΘΙ ΔησοΡ οί, πα πιογδῖ. 

ῬΘηΪ 46 6ἱ οἰΡΟσΠΙ ρΟὨ ἔπ ἔπηΐοα [δ ΠΕ, δὲ ΡᾺ]- 

{π|Π} 58 }π|||58., ϑρ] θη ἀ144 50 ]Π]1σθὲ 1Π|ὰ δὲ πιιρια]α 

᾿π ππηθ πὰ, {π|00.5 51 {15 [ΠΘΡῚΣ ΟΠ πι5, 6 Πτι- 

ῬΑ! Ἐπ ] απο ποη 6] ]οϊθέιν. (οπϑοϊϊςιὶ ςασοτιπι 

πιδιίηι, Θὲ οἰγοπιπιε εἰ δε πι6 ἰεεΠῖα. ϑασοιι5 67 1ι- 

"θη δϑὲ δ βοῦῃ:Θ ΠΠ]Δ ΠῚ, ΟἸΙΠῚ 5[ Θ᾽ ΠῚΙΠῚ 51: Ππι-- 

1} 1815. ΟἹ] ΘΠΪΠῚ 5, ἸΠ 41, ἴῃ θᾶ οἱ οἰπεῖθ 

βϑάθηΐθθ μοῦ πη τ Θρουηΐ. ΟἸΟΠΪΔΙ γΘΙῸ 

6 'οχέτιβ βϑᾶσου ἐχλαύσατε. 

4. (9]". φαγί πιέσαντες. δα! ΡΠ] αν πὶ Μ55. πε- 

ριεθάλετο. ἙαΙΠο Ῥαγίβ. περιεθάλλετο. ΠΟΙ 6 τ τηΔ]0 
Ρὰτ5 Μί85. περιτίθεται δὲ αὐτοῦ. 

»ΈΔΠο ποβέγα Ῥαγῖβ. οαπ τιπὸ (1. σύμθουλον. Αἱ 

μὰ Ὰ}11 Μ55. σύμθολον. ΠὈΊ Θπὰ ΘΠ 0 ἐν σάχκῳ φησὶν οἱ 

πάτερες εἴα. Αἴ Π]υ4, οἱ πατέρες, 4665: ἴῃ ΝΜ55. Ρευ πὸ 

ἀ14πὸ ἴῃ οαΠοης. 451}. [(Ἕοα, 416 οπμμττ οἴἴαπι 

ΘΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

Ὁ νήθη βοηθός μου. Μετὰ τὸ διηγήσασθαι τίνα ἦν 

ἃ πρὸς τὸν Θεὸν ἐχέκραξεν, εὐθὺς αἰσθόμενος τῆς 

ἀντιλήψεως τοῦ Θεοῦ, παρορμῶν ἡμᾶς πρὸς τὴν τῶν 

ὁμοίων αἴτησιν, Ἤχουσε, φησὶ, Κύριος, χαὶ 
ἠλέησέ με’ Κύριος ἐγενήθη βοηθός μου. Εὐχώ- 

μεθα οὖν χαὶ ἡμεῖς, χαὶ χράζωμεν τὴν πνευμα- 

τικὴν βοὴν, αἰτούμενοι τὰ μεγάλα, μὴ ἀντιποιού-- 

μενοι τῆς σαρχὸς (Οἱ γὰρ ἐν σαρχὶ ὄντες, Θεῷ 
ἀρέσαι οὐ δύνανται), ἵνα χαὶ ἡμῶν ἐπαχούσῃ ὃ 
Κύριος, ἐλεήσας ἡμῶν τὸ ἀσθενὲς, χαὶ τῆς θείας 

βοηθείας ἀπολαύσαντες καὶ ἡμεῖς εἴπωμεν, ἼἜ στρε- 

ψας τὸν χοπετόν μου εἰς χαρὰν ἐμοί. Οὐ τῇ τυ- 

χούσῃ ψυχὴ ἣ ἀπὸ Θεοῦ χαρὰ ἐγγίνεται, ἀλλ᾽ εἴ 
Ε τις πολλὰ τὴν ἁμαρτίαν τὴν ἑαυτοῦ ἀπεχλαύσατο, 

ἰσχυροῖς ὀδυρμοῖς καὶ θρήνοις διηνεχέσιν, ὡς ἐπὶ 

τεθνεῶτι ἑαυτῷ χοπετὸν ἐποιήσατο, τοῦ τοιούτου ὃ 

χοπετὸς εἰς χαρὰν στρέφεται. Ὅτι δέ ἐστιν ἐπαι- 
νετῶς χόψασθαι, δηλοῦσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγοραῖς καθή- 

μενοι τίαῖδες, οἵ λέγοντες, ᾿Εθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ 

οὐκ “ ἐχόψασθε: ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὖκ ὠρχή- 

σασῦε. Ἔστι δὲ ὃ αὐλὸς ὄργανον μουσικὸν πνεύ- 
ματι συνεργῷ πρὸς τὴν μελῳδίαν χρώμενον. Διόπερ 
οἶμαι πάντα ἅγιον προφήτην αὐλὸν τροπιχῶς ὀνο-- 

μάζεσθαι, διὰ τὴν ἐχ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κίνησιν. 

Διόπερ, φησὶν, Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσα-- 

σθε. Οἱ γὰρ προφητιχοὶ λόγοι προτρέπονται ἥμδς 
ἐπὶ τὴν εὔρυθμον τῆς ἁγίας προφητείας ἐνέργειαν, 

ἥτις εἴρηται ὄρχησις. ᾿Αλλὰ καὶ θρηνοῦσιν ἥμιν οἵ 

Ξ προφῆται ; εἰς χοπετὸν ἡμᾶς προχαλούμενοι, ἵνα 

εἰς συναίσθησιν ἐλθόντες ἐχ τῶν προφητιχῶν λόγων 

ἐπὶ τοῖς ἑαυτῶν ἁμαρτήμασι, χαταπενθήσωμεν 

ἡμῶν τὴν ἀπώλειαν, ἐν χόποις χαὶ μόχθοις τὴν 

σάρχα ἡμῶν χαταπιέσαντες. Γ ῷ τοιούτῳ τοίνυν πε- 

ριῤῥήγνυται μὲν τὸ πενθιχὸν ἔνδυμα, ὃ χαταπενθῶν 

ἑαυτοῦ τὴν ἁμαρτίαν περιεδάλετο. ΠΕεριτίθεται δὲ 
αὐτῷ ὃ χιτὼν τῆς εὐφροσύνης, χαὶ τὸ ἱμάτιον τοῦ 

σωτηρίου, τὰ φαιδρὰ ταῦτα καὶ γαμιχὰ ἐνδύματα, 

οἷς ὃ χεχοσμτημένος ἐκ τοῦ νυμφῶνος οὖχ ἐχθληθή-- 
σεται. Διέῤῥηξας τὸν σάκκον μου, χαὶ περιέζωσάς 

Β με εὐφροσύνην. Συνεργὸς εἰς μετάνοιαν ὃ σάχχος, 

ταπεινώσεως ὑπάρχων "ἢ σύμόολον. Πάλαι γὰρ ἂν 
ἐν σάχχῳ, φησὶ, χαὶ σποδῷ χαθήμενοι μετενόησαν. 
᾿Επεὶ δὲ ὃ “ ἀπόστολος ἀναχεχαλυμμένῳ προσώπῳ 

φησί.  ΤΡΙ6 πὰ στη] Δῖ95, [οὐ 4767 αὐτὴ εὐ ίοπα 

4511, καθήμεναι. Α1ι Μ55. οὐτῃ οαἀϊέίοπο Ραγῖβ. χαθή- 

μένοι. Ἶ 

ΑΙ Μβ5. οὐπὶ ο1 15 ὁ ἀπόστολος. Α]1 ὁ ἅγιος, 

ΟΠΊϊϑ88ἃ σόα ἀπόστολος. Βορίι5. ξεοιητπ5. Ἔχ ΠΡ 6 

τλᾶσα {πὸ Ἰδοι πιο, ἘΠΆ ΠῚ. ἴπ σοπίοχἪι,, Πα πη ἴπ 

ΤΙ Υσῖπο. ἤδο. «αϊπξι5 αΓΕΤΉ (16 Πππχ]ξ, ὁ ἅγιος ἀπό- 

στολος. ἈΘΒρΡΙΟΙΓ ΒΆΒΙΠτι5. ἃ] σαΡῈ Γογ τπ δθοπη 

γπ|.».ν...... 



ἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ῬΒΑΙΔΌΜ ΧΧΙΧ. 

τὴν αὐτὴν εἰχόνα μεταμορφοῦται ἀπὸ δόξης εἰς δό- 

ξαν, τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν ἀπὸ τοῦ Κυρίου 
ἰδίαν λέγει δόξαν. “Ὅπως ἂν ψάλη σοι ἣ δόξα μου. 

Δόξα δικαίου, τὸ πνεῦμα τὸ ἐν αὐτῷ. Ὁ οὖν ψάλ-- 
λων τῷ πνεύματι, λεγέτω, “Ὅπως ἂν ψάλῃ σοι ἧ 
δύξα μου, χαὶ οὐ μὴ χατανυγῶ. Οὐχέτι μὴ, φησὶ, 

ποιήσω ἄξια τοῦ χατανύσσεσθαι καὶ χαταχεντεῖσθαι 

τὴν χαρδίαν ἐπὶ τῇ ὑπομνήσει τῆς ἁμαρτίας μου. 

Κύριε ὃ Θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα ἐξομολογήσομαί ς 
σοι" ἀντὶ τοῦ εὐχαριστήσω. ᾿Κπειδὴ γὰρ ἔδωχάς 

μοι τὴν ἐχ τῆς μετανοίας συγχώρησιν, καὶ ἐπανή-- 

γαγές με εἷς δόξαν, τὴν ἐκ τῶν ἁμαρτημάτων αἰ-- 

σχύνην περιελὼν, διὰ τοῦτο εἰς πάντα τὸν αἰῶνα ᾿ 
ἐξομολογήσομαί σοι. Τί γὰρ ἂν γένοιτο τοσοῦτον 

γρόνου διάστηυα, ὃ τῇ ἐμῇ ψυχῇ λήθην τῶν τηλι- 

χούτων εὐεργεσιῶν ἐμποιῆσαι δυνήσεται: 

ὃ 

ἈΡροϑίο!ιϑ, γϑνεϊαία ἔϑοϊθ , δὰ ϑαπηθη) πη οίπθηι 
{ ΠΒΓΟΥ ΤΊ ἁἴπιν ἃ σ]ουῖα ἴῃ Θ]ουίδτη ; [ἀοἶγοο ἀαἴδιη 

5101] ἃ ῬΘΟΠηΪ ΠΟ σταιϊαπι, ΡΓΟΡΓΙα ΠῚ β]ου απ γοσδί. 

τ. ὅτ οαπίοι {ἰδὲ οσἴοτία πιοα. ΟἸονῖα 7511, 5ρ1-- 

ὙἹΕ5.,. 4π| 1Π ἰρ80 εϑί. Οιήϑβηιθ ᾿σίταν βρὶν πὶ 
ῬϑΔΠΠ, ἀϊοαϊ : ὅτ σαπῖος (ἰδὲ οἰογία τπδα, εἰ ποτὲ 

σοπαρττισατ,, ΟΠ ΔΙΏΡ]πι5, ᾿ππ|ξ, Δ πη] ἕδη 111}, 

ΟΡ {188 716 ἃσ ΠΙΘΓΪῸ ΘΟ ΤΠΠΘΊΠΏῚ ΘΟΟΙΠΡΈΠΘ ΑΓΕ, 

ΘΟΠΙΟΘ ΙΑ Πα τι6. ον Ῥθοοδεϊ μηδ] ππθιπουῖαπι. 7)0-- 
1πἴπι6 12 6ιι5 πιθμ 5.5 ἐπ οἴογπισπ, οοτιἤίενον εἰνὶ : 

μος εθῖ, Αρᾶπι σγδῖϊαβ. (πὴ οπΐπ) ρίὉρίον ρα- 

Ὠἰ θη ἘΔ ΠῚ ΠΗ νϑπδπ ἐἰθάἀθυῖϑ., τηθήτι6, δ] αἴο 

ΡΘοσαΐουιπι ἀδάθοογα,, δ β]ουῦίαπὶ γϑάπιχθυὶβ, 

ἰάθο 1π ΟΠ. ξδυτπὶ ΘΟΠ ΓΘ θον {01. Οτοα δ πὶ πὶ 

ΤᾺ ΠΕ) 6556. ΡΟϑ51{ ἰΘΠΊρΟΥῚ5 που να  τπη., {ποὰ 

τἀ ΠΊΟΡΠῚ ὈΘΠΘΙΟΙΟΥ ΠῚ ΟΠ ΓΥ]Ο ΘΙ ΔΠΙΠΊ86 ΠΙΘ6Β 

᾿πάϊπιοογα φαθαὶ ἢ ι 

ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤῸΝ ΛΒ΄. ΨΑΛΝΟΝ. 

᾿Αγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ" τοῖς εὐθέσι 

πρέπει αἴνεσις. 

7 - - - “ ,ὔ ᾿Υ 
Συνήθης τῇ Τ᾽ ραφῇ τῆς ἀγαλλιάσεως ἥ φωνὴ, 

φαιδροτάτην τινὰ καὶ περιχαρὴ κατάστασιν τῆς ψυ- 
ΡΝ... Ξ-- οἷ - 55, 32 ͵ὔ 3 , 32 χλ -- χἧς ἐπὶ τοῖς ἀξίοις εὐθυμίας ἐμφαίνουσα. ᾿Αγαλλιᾷ- 

οθε, οὖν, δίχαιοι, ἐν Κυρίῳ: μὴ ὅταν δμῖν εὐθη- ΞΕ ἢ ᾽ ΡΟ ΕΠ [ ἢ 

νῆται τὰ χατὰ τὸν “ οἶκον" μὴ ὅταν εὐεχτῆτε τῷ 

σώματι" μὴ ὅταν αἱ ἄρουραι πληθύνωσι χαρπῶν 
- 2 ὦ ,ὔ Ν ᾿τὩν Α 

παντοδαπῶν" ἀλλ᾽ ὅτι Κύριον ἔχετε" τοιοῦτον μὲν 

τὸ χάλλος, τοιοῦτον δὲ τὴν ἀγαθότητα, τὴν σοφίαν 

τοιοῦτον, ᾿Αρχείτω ὑμῖν ἡ ἐπ᾽ αὐτῷ εὐφροσύνη. Καὶ τ . Ἀρχείτω ὑμῖν ἣ ἐπ Ὁ εὐφροσύνη. Κα 
“ἢ, ᾿ - ΄ 

ἔοικεν ὃ μετ᾽ εὐφροσύνης καὶ χαρᾶς ἐπαγαλλόμενός 

τινι τῶν περισπουδάστων, “ οὕτως ἀγαλλιδν ἐπ᾽ 
,.« ἢ Ν Α Ν , “θυ , 32 ͵ αὐτῷ. Διὸ τοὺς δικαίους παρορμᾷ ὃ λόγος αἰσθά-- 

νεσθαι μετὰ τοῦ ἀξιώματος, ὅτι τοιούτου Δεσπότου 
» ὃλ Ἂ ΞΔ δὲ ᾿ ΓΞ 4.) θ » δοῦλοι εἶναι χατηξιώθησαν, καὶ ἐπαγάλλεσθαι αὖ-- 

- -ψ{-᾿ , Α - 3 ὃν ὁ ᾿ 

τοῦ τῇ δουλεία μετὰ γαρᾶς ἀμυθήτου χαὶ σχιρτη- 
, τ“ ᾿ , - 

μάτων, τῆς χαρδίας οἱονεὶ πηδώσης τῷ ἐνθουσια-- 
-- τ τ, - ᾿ς , “  ς 

σμῷ τῆς ἀγάπης τοῦ ἀγαθοῦ. Εἴ ποτέ σου τῇ καρδία 

οἱονεὶ φῶς ἐμπεσὸν, ἀθρόαν Θεοῦ ἔννοιαν ἐνεποίη-- 

σε, χαὶ ἐλαμυψέ ἣν Ψυχὴν, ὥστε ἀγαπῆσαι » καὶ περιέλαμψέ σου τὴν ψυχὴν, ὥστε ἀγαπῆσα 

Ἐρίβίο!α αὐ (ον! πε]υῖο5 γ6γ5,18, ΠῚ Αροβίο]αϑ 5ῖς 1ο- 

αυμαγν: ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεχαλυμμιένῳ προσώπῳ. ..- 

τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, 
νος ὑεῦοὸ οπιθς γενείαία ἔαοίε.. . .. ἐπ δαπιάξεπι 

ἱπιασίποπι ἐγ απ [ΟἹ πιαπιι" ὦ οἰαν ἴίαίε ἐπ οἰαντἰαίεπι. 

Τριάεπι ρ]αγῖτη! Νῖ55. ἐπειδὴ ὁ. 

ἀ Μα]ον μᾶ158 Μί55, χατὰ τὸν οἶκον. ἘΦΙΠῚ οαπὶ ἄἰιο- 

ΙΝ ΡΡΑΙΜΌΜ ΧΧΧΠΗ. 

Ἐχοιιιαίο, 751, 1πὶ Τοπιΐτιο : τοῖος αδοοΐ 
οοἰϊαιάαίϊο. 

ι. ϑοΡΙρίαγ 85. [ἈΠΉ]Π1Δ 715 οϑὶ ΘΧϑα] 015 νΟΧ, 
ΡΘΡ ἢ ἢ] 'Ὲ ΠῚ ἃ [85 ΠῚΠῚ ΔΠΙΠΊ86 5 1} ἴῃ Π5 

«{ ᾿ο ὰ αἰσηὶ βαπὲ οβίθημθη5. ἢ χοιϊξαΐο, 1ἴα- 
46, 7ι5έ1, ἐπι ])οπιῖπο ; ΠΟΤ. ΟἴιΠῈ ΓῸ5 401] γῸ 015 

ῬΙΌΒΡΟΕΓΘ βπσοθάπηξ,, ΠῚ οἴπὶ ὈΟΠπὰ ἔπθυϊξ οοΥ-- 

ΡΟΥῚ5. Πα 40... ΠΟῚ ΟἸ1Π) ΔΟΡῚ ἔρπο  θτι5. ΟΠ η1-- 

Θ6 15 θέε δηΐ : 564 «ποά Ποχηΐητιπι ΠΑΡ  5., 
[41 ῥῬα]οΡπ1πη6., [4] Βοπιίαΐθ, [4}} βαρ θηξία 

ΡΙΘά πη}. ΘΓ οἰαΐ γ 0015 δὰ 1 ἃ ἢ τ|ὲ8 ἴῃ ἶρ50 
εϑί. ΕἘῈ {5615 1Π ΓῈ ΔΙ 1πὰ 4 πδπε Ρ]γῚΠ}] [Δ ΟἹ Ὶ, 
οασπὶ [φρο ἃ ἂς σάπα10 δχϑυϊέαϊ,, δα θιιη ΠΟ 111} 
ἴῃ δὰ θχϑαξζαγο νἀ θῖν. ΟἸΡΓΟΡΊου πιῖοϑ ΘΘΓΠῸ 

Δαπογίαξαν , τιῦ ϑααπ) αἸσηΙ αἴθ) ρουϑθηΠδηΐ : 

᾿Θμ {πὸ τὸ δχϑυ]ίθπς {πο [8}15 ΠΟΠΉΪΗΪ 5ΘΓΥ] 

6556 ἀἰσηδί! διηΐ, 1π 1ΠΠΠπ|5 ΘΘΥΥΠΠΠΟ οἰπλ σαθάϊο 
᾿ΠΟ ΠΑΡΆ δὲ οὐπῈ {ΡΠ ΡΙ 115, οονγάθ οχ δἰῆδξι 
ἀΠ δου Ιοπ5 ὈΟΠῚ 4185] 51 0516 ηῖ6. 51 σα πάο ἔτπιὸ 
σΟΥΙ ᾿ὰχ ιοράδῃη {π|851] 1ΠΠὰρ58, ΓΘ ΡΠ πᾶ δὶ 
σΟΘΙ ΠΟΠΘΠὶ ἹπῸ 16 .1ῖ, δίαιιθ ΔΗ] ΤῺ ἔπιδπη 1Ππ|- 

Βὲ5 απὸ {τΡτι5 Νῖ55. χατὰ τὸν βίον, γῈ5 ααἰ υἱίαπι 5ρ6- 

εἰαπίες. ΤΥ ΘΥΞ115 ΠΟῚ οϑί βθηβι5. Δοχ ἦππὸ Νῖ55. ἄρου- 

ραι πλύήθωσι. (010. φααγίι5 πλήθουσι. Ἀεδ. «φαϊπέιις 

πληθύνουσι. ΕΔΙΠΟ γεγο Ῥαγ5. οἵ 411} ἄϊτιο Νῖ55. πλυη- 

θύνωσι. 

ὁ Μιω ὶ Μί95. οὗτος 

Ἐορ. 4πατίο οἱ ΟΟΡ, βορίϊπιο οὕτως ἀγαλλιᾶν, 

ἀγαλλιᾷν. ΔΙῸ Ῥατῖβ. οἰὰπὶ 
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188 5... ΒΑΘΒΙΤΗΙ ΘΙΕΒΑΚΕΈῈ ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΛΔἈΒΟΗΙΕΡ. 

βίαν θυ ., ἀἦθο πἰ Τλϑῖι} ἀΠΠ 5... πη πα πη} ψΕΡῸ Η μὲν τὸν Θεὸν, καταφρονῆσαι δὲ χόσμου χαὶ τῶν 
ἃ ΥῈΘ ΟἸἼΠ65. ΘΟΥΡΟΓΘα5 ΘΟ ΘΙΠΠᾺΒ5.; ΟΧ ΟΡβοσγα 

118 δὲ ὈΓΟΥΪ δ᾽ πα τ ὰ 416 ΠῚ ΠΘΠῚ {π|5ΓΟ ὙΠ 5 [Δ ΕΠ 

᾿ῃΈ6 1156, {π| πα] ῸΡ ̓ ηΘϑι θη θυ τι6 ἴῃ Π 60 
ἀοἸεοΐαπειν», ΤΙΡῚ σα] ἀθπὶ Π οὶ αἰ ρθηβαῖοηθ ἃ}1- 
αυᾶπάο,, 56 γὰρῸ ἱποιά τς 6] βηηοϊ Θχβα!δῖο,, 
τιῦ [6 Ρ6Ι τηοάϊοῖιπι ἢτιΠῸ Θ ΙΒΕΠ1ΠῚ 5 ΘΟΓΠῚ {Π1|0τ|5 

ΡΥΪναίτιβ 65, Δἀμποπθαῖ. ΑΓ γγῸ {π|5ῖο ρουρθίτια 
οϑὲ ἀϊνιπα 0 ορ  θβἐ 5 1  ΠΠΠὰ , 4πο(] 561η6] ἴπ 1050 

[πα θ᾽ζας ΞΘ ΡΙν 5 : ῬΥΊΠΠτ5 διιΐθη  γμοίιις δρὶ- 
τίξι5 65ι οἰιαγίίας,, σαμπάπιηι, ρας. Ἐσχομίαῖε 
Ἰσίεαν, {ιδεὶ, ἐπὶ ])οπιῖπο. Ν εἴτι Ἰοοῖι5. ΤΠ ιϑ[ο τι πη 
εϑὲ ΠΟΙ Πτι5 οαρὰχ 5, 1Π {π0 {{| δϑῖ, δϑῖιση [ἰςο αν 

οἵ δχϑ τα 6 ΟἸΠΠΪΠῸ ΠΘΟΘ556 οϑὲ. ΕἸ. δ δὴ {πι5έτι5, 

Ιοοιι5 ΠΟ Πλη0, Θπτη 1ΠΠπ|Π} 1] 56 ΓΘΟΙΡΙ. ΟἿ γΘΓῸ 
Ρθοσαΐ, ἰοοιπι αὐ ἀἸᾺθ.0]0., ΠῸῚ ΟΠ ΘΠ ΡΟ Π5 οἱ 

Δοῖίϊεος ἰοοσιηι ἄαγὸ ἀϊανοῖο : πθ 8 

ἘςοΙοϑιαϑίθθ, δὲ ερίγί{τἰ5 ροϊοείαίοπι ΠπαΡοπίϊς 
αϑοοπαάοτγίε διιροτ' ἴθ, ἰοστειι ἐτεπιπι τι αἰϊππιϊσογῖ5. Ττὶ 

1050 1ΐααιιο ΠΟΙΉΪΠῸ Θχϑιϑίθηϊθϑ, δὲ 4παπίϊπι πο-- 

015 Ποϑῖ, 6115 πη] Ὀ1Π1ἃ Βρθοι δεῖ, ἴα οχ πᾶς οοη- 

ἰϑιηρ]αοπθ. σοΡ 115. ΠΟΒΓΓῚ5 [πὶ σΟΙΠρᾶΓο-- 
"15. ἤεοῖος ἀδοοὶ ἰαμάαίϊο. Οτιουηδ πηοάτιπι μρ65 

ΟΡτοΡίτ5. ο]οθὸ γθοῖο πη δάαρίαξιν : [ἃ ΠΟΙ τ6 

ἀἸβτον 5. σον θτ5 Ια Πδὶ σοπνοπῖξ. Οὐὰ- 

ΡΙΓΟΡΐδυ 9, ΟΡΙ ΠΟΥ , {ΠΟ ΠΙΔ ΠῚ 56 ΡΠ10 {1π| 6 ὅθογνὰ- 

ἴον Πα θῖτιν ἀξ ΠΟ τ τ ο5 ΠῸΠ ἐἰδοοῖ, Τά οἶγοο οἷβ 

δά Πτηῖ λοι] αἴθ 9. τ Π6 ΠΔ ΠῚ Θϑ τι Ἰρϑῖμ [ὰ-- 

οἰαηξ. ΕΓ ῬυΠΟΠΘ ΠῚ Ἱποτοραΐ αι] τι5... τι π6 ἃ} 
ΠΡ} Ὸ 58 ΠΟῖτ15 ΘΟΙ ΤΠ 6 ΠΕ 6 πιν. Τὰ]θ οϑὲ πος, 6ο- 

οαἰοτὶ ατιίοπι αἰἰχῖξ [δι  ΟμαΓΘ {πι ΘπαΤΤ 45 1π|- 

δεἰἰα5 πιθα5᾽ (ΟΠ Θμηπ" ᾿διτπν ἔΠσΘΡΘ. ΟΠῚΠΘ. Ορτιβ 

ΟὈΙΙΖιιπΠ ἃς ΤΟΡΕΠΙΟΒΊΙΠῚ ; αἴτ16 ΠΊΘ ἴθ ΠῚ ΠΟ ΓΔ ΠῚ 

δἵ ΔηΪΠῚ1 71 1οΠπππὶ 1π πηοάτιπὶ Γϑοΐεθ γθσιδ ἐἰν1- 

ΘΆΠΉΙΒ 5 τπ| ΟἸΠΠῚ ΓΘΟΙ {ΠΘΓΙΠΊι5.. ἀδοθαΐ πὸ5 θῸ- 

ΤΏ1Π1 ἰδτι διιο. Τα ΘΠ1ΠῚ ΡΘΟΟΔΓΙ ΔΙΙΟΐΟΙ 5ΘΥΡΘΗΒ 

ΟΡΠΙΖι5. ἀἸοῖ τιν, δὲ σαάϊ5 Π6Ὶ Ἰπάποῖπιν ἴῃ 
ἀγδοο 6 1 5ΘΡΡΘΠίθ ἢ ἴοΡ [ἸΟ511Π}.. {πιο 5ρ᾽Γ 85 ἃς 
ἀϊνονῖα ἴῃ {πρὸ [δοϊαϊ. ἘτΘπΐ πὴ ἄτι ΘΟ ΡΟ ἢ 5 
τΡΆΟπι5 ἀπποῖ τιν, 1Π ἴον Γὰ πο] 16} ἐπ ΡΥ ΠΏ] ΠῚ : 
οὕ ΠΡ Ργοσθάδηΐ ΔΠΙΘΡΊΟΓ 65. ρᾶγίθβ, δὲ Ο0]1- 

4116 ᾿Π5Θ Δ [π|} ΘΟΠΒΘΠ]ΠΘΠ 65, Εἴ ΓἼΠ5.1ΠῚ Θι 25 

Ρᾶγίε5 1 ΘΟΠ ΓΑΙ ΠῚ γουσαηΐ. ΟἸαΓΟ {11 5ΈΓΡΕη- 

[6 56 1 1Π|{π|} 5) 5118} Ὑἱζαη} ΟὈ] Δ} 1πεθ πα] θιη-- 

46 δὲ οοπίγυιθιδ ει θιι5 γοίθγαμη ἀθιηοπϑίγα ὈΪ : 

ἘΓΨαν. Ἰεοξ. ἀδιαχόπτως ε (ὐαΐεπα ἴῃ Ῥβα]μ. {, 1, 

Ρ- ὅ15, Β, «αἤεγι Ηδβϑε ἴπ ϑδίερῃ. Τῆς. Πιάοί. 5. νυ. 

ἀδιάχοπτος. 

4. (0]». φιυάγίιι5 ἀγάγοι ὧν ἐστέογσαι. Ῥαι]ο 
τα }{1 Ν155. διό. ΑἸπ διότι. 

" 

σωματιχῶν πάντων, ἐχ τῆς ἀμυδρᾶς ἐχείνης χαὶ 

βραχείας εἰκόνος γνώρισον τὴν ὅλην τῶν διχαίων 

κατάστασιν; ὁμαλῶς χαὶ " ἀδιαχόπως τὴν ἐπὶ τῷ 

Θεῷ εὐφροσύνην κατορθούντων. Σοὶ μὲν γὰρ ἐμ- 
πίπτει ποτὲ σπανίως ἐχεῖνο τὸ ἀγαλλίαμα χατ᾽ οἷ- 
χονομίαν Θεοῦ, ἵνα σε διὰ μικροῦ γεύματος εἰς 
ὌΖΟΝ ΓΈ, εἴ - 7, Γπ' τον ,ὔ 
ὑπόμνησιν ὅ ἀγάγη οἵων ἐστέρησαι. Γῷ δὲ δικαίῳ 

᾿ ͵ ͵ 

ἣΝ ᾽ὔ " , Ἧι τὰν , -) , , 

διαρχής ἐστιν ἣ θεία χαὶ ἐπουράνιος εὐφροσύνη, διό- 
Η͂ ἡ 2. «τὦ» Σ - Ἁ - - Α 

τι ἅπαξ αὐτῷ ἐνοιχεῖ τὸ Πνεῦμα πρῶτος δὲ Καρ- 

ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη. 

ἐν Κυρίῳ. Οἰἱονεὶ τόπος 
᾿ ΄ ἃ τ ὦ , σ,ἵ, ΟΕ. ΑἿΣ" ΙΣ 
χωρητιχός ἐστι τῶν δικαίων ὃ Κύριος" ἐν ᾧ τὸν γε- 

᾿ - , ᾿ » 

πὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν 
5 'Ξ᾿ -: 
Ἀγαλλιᾶσθε οὖν, δίχαιοι, 

--ν - ΄ 

νόμενον πᾶσα ἀνάγχη εὐθυμεῖσθαι καὶ ἐνευφραίνε-- 
τι, - [ὰ ͵ὕ 

σθαι. Γίνεται καὶ ὃ δίκαιος τόπος τῷ Κυρίῳ, λαμ - 
΄ πῶ ἘΝ » ξ - « ᾿ Α ς , »"» 

δάνων αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ. Ὃ "ἢ μὲν ἁμαρτάνων δίδωσι 
--" ΩΣ Α 

τόπον τῷ διαδόλῳ, παραχούων τοῦ λέγοντος, Μηδὲ 
δ τ νἑψ -ὩΝ ΞΦῚ » ᾿ ο“ο“ Ἔ, τ 
δίδοτε τόπον τῷ διαδόλῳ χαὶ τοῦ ᾿Εχχλησιαστοῦ, 
3 “ "ΚΣ δ Σ5 ΕῚ ΓΝ -ἈΒΟῚ " ΄ 
ὰν πνεῦμα τοῦ ἐξουσιάζοντος ἀναδῇ ἐπὶ: σὲ, τό- 

“ὦ 2 " ὦ “ , - 
πον σου μὴ ἀφῇς. Ἔν αὐτῷ οὖν γενόμενοι τῷ Κυ- 

ρίῳ, χαὶ χαθόσον ἐσμὲν δυνατοὶ, χατοπτεύοντες 
- .Ἶ 4 “ ᾽ “- 

αὐτοῦ τὰ θαυμάσια, οὕτω συναγάγωμεν ἐχ τῆς θεω- 
, - 7] - »} , Υ - ΕῚ ,ὔ 

ρίας ταῖς χαρδίαις ἥμῶν εὐφροσύνην. Τοῖς εὐθέσι: 
΄ Ε σ Ἂ ι-, Ἁ -Ὡ» 2 ὦ τα ΄ Ζ 

πρέπει αἴνεσις. ὥσπερ σχολιὸς ποῦς ὀρθῷ ὑποδή- 
τα πε τι ἸΡΟΣ Σ ΣΧ αν δὲ. χαρδι κί 8 ματι οὐχ ἐναρμόζεται- οὕτως οὐδὲ χαρδίαις ἐνδια- 

͵ Υ .“ -ς 2 , Η͂ “- 
στρόφοις ἣ αἴνεσις τοῦ Θεοῦ “ ἐπιπρέπει. Διὰ τοῦ- 

το, οἶμαι, ὡς οὐ πρέποντος τῷ στόματι τῶν δαι- 
’ ου Ἁ τῆ ΩΣ - 

μόνων τοῦ περὶ τοῦ Σωτῆρος λόγου, ἀφαιρεῖτα! 
- » ,ὔ “ 

αὐτῶν τὴν ἐξουσίαν, ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιή- 
΄ “-“ - - , 

σωσι. Καὶ τῷ Πύθων: ὃ Παῦλος ἐπιτιμᾷ, ἵνα μὴ 
Ὁ Ν ΄ τ ΄ -“ λ 
ἀπὸ ἀκαθάρτου ὃ ἅγιος συνίστητα!. Τοιοῦτον χαὶ τὸ, 
ΓΟ ΝᾺ ς- 4. πᾶς ΟὟ ἘκῚ [ ἔξ ΟΣ ΞΖ --.-..ὕ Τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὃ Θεὸς, ἵνα τί σὺ ἐχδιηγῆ 

δ Ὁ , ; Υ , "» - “ 
τὰ δικαιώματά μου. Φιλοτιμώμεθα οὖν φυγεῖν πᾶν 

Α “ Ἁ ΟΝ Ἁ , 

σχολιὸν ἔργον χαὶ στραγγαλιῶδες, χαὶ χατορθώ- 
τὦἫ -“ ΄ - κ Ἁ 

σωμεν ὡς εὐθῇ χανόνα τὸν νοῦν ἡμῶν χαὶ τὸ χρι- 
- - ἢ 7 - ΄ 

τήριον τῆς ψυχῆς, ἵνα γενομένοις ἡμῖν εὐθέσιν ἐπι- 
, τι ον Ἐν εγι, σι Ε ΕἾ 

τρέψη ἣ αἴνεσις τοῦ Κυρίου. “Ὥσπερ γὰρ ὃ τὴν 
, Ε ᾿ ῃ ϑνδ 

ἁυαρτίαν χαθηγησάμενος ὄφις σχολιὸς λέγεται, καὶ 
- - Α Ν ᾿ 

ἐπάγεται ἣ τοῦ Θεοῦ μάχαιρα ἐπὶ τὸν δράχοντα 
- Δ} Ε , Ἁ 

ἃ τὸν ὄφιν τὸν σχολιὸν, ὅτι πολλὰς ἐχχλίσεις χαὶ 
τ - , 4 

ἐχτροπὰς ἐν τῇ πορείᾳ ποιεῖται. Συρόμενος γὰρ ὃ 
δλχὲ ρ΄ : ΕΞῸΞ Ξ Ξο 4). “Ὁ - 5 ἔξω Τὰς 

χὸς τοῦ ὄφεως ἀνωμάλως τῇ γῇ ἐπισύρεται, ἄ 
, - Υ͂ ᾿Ὶ 4 Φ 

λως δρμώντων τῶν ἔμπροσθεν, καὶ πλαγίως ἐφε- 
- “ο Ἁ , - 5 7 ᾿ ᾿ 

πομένων τῶν ἑξῆς, χαὶ πάλιν τῶν οὐραίων πρὸς τὸ 
κι , ᾽. , σ Α ΡΥ « ’ 

ἐναντίον ἀπονευόντων. “Ὥστε ὃ μὲν τῷ ὄφει ἐπό- 

ΒΒορσ, Ξεοπηι ὁ δὲ ἅμαρ. ΒΕΘῚ (ον 5 δὲ {πάγει 
ΓΕ. ͵ : 

ὁ μὲν γάρ. 5ταιπι Βδρ. ἰοτεῖπ5 δότε. 
“Βορ. του πτι5 θεοῦ πρέπει. 

ἃ Βα ΠΟ Ρατνῖβ. τὸν ὄφιν. Τδο58 ἀν οι 5 1π ΟΥΠΙΡιῖΞ, 

4{|ὸ5 πη] 4] ΘΤὴ νἱἄογο σοηταῖε, (οαΠοΙρΡιι5. 
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μενος σχολιὸν χαὶ ἀνώμαλον καὶ ἐναντιωμάτων γέ- 
μοντα τὸν βίον ἑαυτοῦ ἐπιδείξεται" ὁ δὲ ὀπίσω Κυ- 

τὰ τοῦ Θεοῦ ἐρ ως τὸς εὐθείας “ ποιεῖται τὰς 

τρίδους, καὶ ὀρθὰς τὰς τροχιὰς τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 

Εὐθὴς γὰρ Κύριος ὃ ὃ Θεὸς ἥ ἡμῶν; χαὶ εὐθύτητας εἶδε 

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ. ᾿Εὰν δύο κανόνες ἀλλήλοις πα- Ε 

τρωος ἣ εὐθύτης αὐτῶν συναρμόζει ἀλλήλοις" 

ἐὰν δὲ ρους ξύλον χανόνι παρατεθῇ, ἀσυνάρ- 

ψοστον τον τω τῷ ὅπ τὸ στρεύλόν. ᾿Επεὶ οὖν 

εὐθής ἐστιν ἣ τοῦ Θεοῦ αἴνεσις, εὐθείας Ἴ χαρ- 

δίας, ἵνα ἐπιπρέψη αὐτῇ χαὶ '" ἐφαρμόση ὃ αἶνος. 

[οὶ δὲ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ μὴ ἐν 

Πνεύματι ἁγίῳ, πῶς ἂν ἐνέγχης τὸν αἰνον, μὴ ἔχων 

τὸ εὐθὲς πνεῦμα ἐγχαινισθὲν ἐν τοῖς ἐγχάτοις σου: 
ὅτ ἘΞ ΤΟΝ ΤΣ ἘΣ, , 3 “ 3 
[ξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρα, ἐν ψαλτη- 

ρίῳ δεκαχόρδῳ ψάλατε αὐτῷ. Πρότερον ἐν χιθάρα 
ὃ -΄σ Ξ ’ “ εἶ , ΄ } ὃν ἢ δεῖ ὅ τος ἐπγρὶνο ρομο τῷ τὸς : ποτ τὰς διὰ 

τοῦ σώματος ἐνεργείας ἀποδοῦναι ἐ θην ιονίως. ᾿Ἐπει- 

δὴ γὰρ ἐν τῷ σώματι τ ὅτε ἐθο πεσε 

τος τὰ μέλη ἡμῶν δοῦλα τῇ ἁμαρτίᾳ εἰς τὴν 

ἀνομίαν, τῷ σώματι χαὶ πΡΡΟΗΥ ΤΠ τῷ αὖ- 

τῷ χεχρημένοι ὀργάνῳ πρὸς τὴν ἀνάλυσιν τῆς ἁυαρ- 

τίας. ᾿Ελοιδόρησας; Ἰὐλόγησον. ᾿Επλεονέχτησας:; 

᾿Ἀπόδος. ἃ ᾿Εμεθύσθης; Νήστευσον. ᾿Ηλαζονεύσω ; 

᾿Ταπεινώθητι. ᾿Εφθόνησας; Παραχάλεσον. ᾿Εἰφόνευ- 

σας; Ναρτύρησον - ἢ τὰ ἰσοδυναμοῦντα τῷ μαρτυ-- 

οίῳ», διὰ τῆς ἐξομολογήσεως, σεαυτοῦ τὸ σῶμα χά- 
Κ ν , δὐῖν 5Ἐ λό Δε κοι ε Αγ 5.5 χωσον. Καὶ τότε μετὰ τὴν ἐξομολόγησιν ἄξιος εἰ ἐν 
᾿ὸ 7ὔ , -Ὁ- - » 

ψαλτηρίῳ δεχαχόρδῳ ἢ ψάλλειν τῷ Θεῷ. Δεῖ γὰρ 
᾿ - Ὁ , 

πρότερον χατορθῶσαι τὰς διὰ τοῦ σώματος ἕνερ- 
ἐξ ΠΗ͂Σ ἯΝ  ς , “ ἢ , Ε τ 

γείας, ὥστε ἁρμονίως τῷ θείῳ λόγῳ ἀποτελεῖν, 

χαὶ οὕτως ἐπὶ τὴν θεωρίαν τῶν νοητῶν ἀναδῆναι. 

ψαλτήριον γὰρ τάχα ὃ νοῦς εἴρηται ὃ τὰ ἄνω ζη- 

τὰς, διὰ τὸ τὴν χατασχευὴν τοῦ οὔηωι τούτου 

τὴν ἠχοῦσον δύναμιν ἐκ τῶν ἄνωθεν ἔ ἔχειν. Τὰ μὲν 

οὖν τοῦ σώματος ἔργα οἵονεὶ κάτωθεν ἐξομολογεῖται 

τῷ Θεῷ - τὰ δὲ διὰ τοῦ νοῦ “ ἐπαγγελλόμενα μυ- 
}} “ “ 

στήρια τὰς ἀφορμὰς ἄνωθεν ἔχει, οἱονεὶ ἐνηχου- 
ἢ το ,ὔ 

μένου διὰ τοῦ πνεύματος. Ὃ τοίνυν ἐπὶ πάσας τὰς 

9. (0}}». ααγίιι5 ποιεῖ τάς. 

Γ (ΟἹ. φαανίαϑ χαὶ ἐφαρμιοσθῇ ὁ. Μοχ ἈΘΡῚ ἰογέϊιβ 

οἵ βοχίαβ οατῃ ΘΠ] οπ 6 ΒαϑΙ!. σοπ] αποίῖπι πῶς ἀνενέγ- 

χῃς. ἘΔΊΠο Ῥαγῖβ. οαπὶ ἤθσ. {απο βαραγαίπι ἂν ἐνέγ- 

χης. Βορς. βοοιηπι8. οπη (010. βερίϊπηο πῶς ἀνενέγ- 

χεις. ΟΟ1}. φιαγέι5 πῶς ἂν ἐνέγχῃ τὸν αἶνον ὁ [η΄ - ἕν 

τας ἐγκάτοις αὐτοῦ, ()μοπιοεῖο ἰ5 ψιιὶ ποπὶ Παδεῖ εἴο. 

8. [τὰ 4φυϊπας Ν85. οαχῃ δα οπ6 Β451}. ἘΔ ΊΟ σοτὸ 

Ῥαγῖβ. οἵ πόπη1}}}1 Ν55. ἐξομολογεῖσθαι. ΝΙοχ 611 στ 
Ὦερσ. «πατίο ἀποδοῦναι ἐναρμιονίως. Αὐ 41 φυϊπααα 

Ν35. ἐν αρμιονίως ἀποδιδόναι. 

ἃ Βορ. βθοιηάτ5 οαπῃ (0}}», «αϊπίο ἐνιέθυσας. ΑΠῚ 
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. χηρηΐο δά ΡΘοσδίμΠ ἀἸϑοοϊνοπάπιηη. (ΟἹ οΙαἴτι5 

4 νον ρὸπο Ποιπίπιιηι Ἐοιὴ ἱποθάϊε, γθοῖα5 

ΘΘΪἘ5 οἱ γοοῖα νϑϑρία ρϑάτιπι πόση ἴδοϊ!. 

δοιτις Θαϊηὶ 7Ζ)οπιῖμτι5 }1261ι5 ποδί", οἱ τω τὸ- Ῥεαὶ. οι. 
οἴα διπι υἱάϊι ἔαοῖος ἱρϑῖιι5. ῬιΘρα]δ ΕἾΝ 51 7αχίαὰ τὶ Ἐθ: ἀρ μυνα 

56 οΟἸ]ΟσΘ ΠΡ, ΘΑ ἢ Γδοίτππο ᾿ηἴθι 56. οοηνο- 

ΠἰΕ : 51 γϑιῸ ἐἰδίογ πὴ Πσητι δ γοστ!ατη ἃρΡο- 
παῖ, ΟὈΓΟΡ ΠῚ ΓΘΡΘΥ ΓΙ ΓΘΟΐΟ ΠΟ ΘΟΠΘΤΈΘΓΘ. 

Οἰιοπΐδι Ἰσῖταν γθοῖα οϑὲ 6] ἰατιάδεϊο, γθοῖο ΟΡ 

δδὲ οοράθ, οἱ αὖ Ἰατι5 σοπγθηϊαΐ οομηροίδίπθ. 

Οἰοά 51 πθῆιο ναϊθὲ ἀϊσοῦο ΠΟ ΠτιΠῈ {6 ϑι1πὶ Πἰδὶ τ, (ον, 12. 

ἴπ ϑρίνι παι βᾶποίο,, 4ποπιοο ργοΐθροϑ ἰδιιάθηι, 

οἴμηὴ ΤΟΙ ΠῚ ΘΡΙ γ᾿ ἔπΠὶ ΠῸΠ ἢ 65 π΄ ἰτπι|5. νἱβοο- 

Αἰ θτι5. ᾿ππουδίμπη ἢ 

5. Οοπιοπιϊτιὶ Ποπιῖπο ἵτι οἰπαγα,, ἱπὶ ρεαῖ- υ. 5. 
ἰθνῖο ἄδοοπι οἰονάατιτη ρεαϊ 6 {{1]. Ῥυϊηγατη 1 

οἰτΠαγρὰ ΤΟ ΠΏ ΠῸ ΘΟΠΠΙΘΡῚ ορονίοι πος δϑ, οοῦ- 

ΡΟΥΘ. ΔοΙ ΟΠ 65 ΘΟ ΠΟΙΠΠΘ ἈΒΟΪγΘΓΘ. ΟἸΟΠ]Δ ΠῚ ΘΉ]Π 

ἴῃ ΘΟΡΡΟΥΘ ῬΘΟΟΑΨΙΠΉ15.. ΟἸΠῚ ΠΟΒΙΡᾺ Τ]ΘΠΊΓᾺ Πορι. 6.10. 

50ῦνἃ ρϑοοδίο δ ᾿πι ἴθ Ρ ΓΘ ΒΕ] ΤΏΤΙΒ5 5 601-- γοδαβ πιο- 

ΡΟΥΘ ΘΙ] ΠῚ ΘΟΠ ἢ ΘαΙηΠΡ., δοάθῃ τιδηΐθϑ 1Πϑέγι-- ἜΣ ΒΡο- 

653 Βοπρήϊοαβ. ἘΡρυβι! α]16πὰ 9 Ἀράάϊίο. [π- 
Θ γιατ. 653 16}8πᾶ. Β ρου τι5 [π]511 9} ἔβίο Ππιτη]-- 

115. Την 1 1511} Οβθονα. Οσοι 1511} ΜΡ γγΠῈ ρ6Υ-- 
[δναβ; γ6 ] “Ζποὰ ΠΠΔΡΕΥΥΟ ΡᾺΓ δϑί , ΡῈ} σοπἕοϑ- 

5ΙΟΠΘΠῚ ΘΟΥΡ᾿5. ἵππιτὴ [ἢ 1σ6. ἘΠ τππηο ροϑὲ σὴ -- 
[Ὁϑϑ᾽ ΟΠ, αἰ σητι5 65 48] πη ἀθολοῃογο Ρ5Δ] 6010 

Πθο Ρ58|185. Ῥυῖπι5. ΘΠ] ΘΟΥΡΟΡΙ5. ΔΟΙΊΟΠΘ5 ΟροΓ- 
[δὲ Θπηθ πα Α}1, τιῦ σοησ τ θηΐον ἀϊνίπο νερὸ ςοη-- 

γϑηϊθηΐθυ πιὸ ΡΟ ΠΟΙ Πἰ, 516 1|6 “πιθὰ8 δα γὸ- 

γι 1Π16] 0] ΠΠπιπλ ΟΠ ΘΠ] ΔΙ] Π ΘΠ ἈΘΟΘ πο. 

ἘΟΥία5515 ΘΠ] ΠΊΘΠ5., {1188 5106 Γ᾽ Πὰ ΠΠΡΟΓΙ, Ρ58]-- 
του ἀἸοία θϑῖ, {πο Πυ7τι5 ΟΥ̓Δ ΠῚ ϑιριιοῖα να ἃ 
ΘΠ ΡΘΙΙΟΥΙ ῬᾶΡΘ ὙἹΠῚ ΓΕΒ πδ 6 ΠῚ ΔΘΟΙΡΙΓ. ΟΟΡΡΟΡῚ5 
᾿Πὰ {π|6 Ορουὰ γϑὶαξ οχ ἸΠ ῸΥ ΠΙ5 σοπἢΓθηΐαν 60 : 
418 γ6ΓῸ Ρ6Ὶ ΠΙΘΠΘ ΗΠ ΔΠΠΙΙΠ [ΔῊ {11} ΠΥ ϑ θυ ἃ 

6 51Πρ6 Γ 15 ΟΟΟΑΒΙΟΠΘ πη Παροπΐ,, πιθηΐθ νοἰαξ 50-- 

ΠιΠῚ ΡΘ᾽ ϑρί υτππὶ Δα Ιρβοθπίθ. Οὐ Ἰριτα δά 

Νῖ55. οαπὶ ε1{|5 ἐμεθύσθης. 5[ατῖτη (10. «αϊηξι5 ἠλα- 

ζονεύθης. 

Ρ Ἔδρ. βεοιπᾶτβ οἴπὶ Ἁ]ΈΘΓὸ ἈΚ, ψάλλειν τῷ χυρίω. 

ΑἸΗῈ Μ95. τῷ θεῷ. Νεο 1ἴα παπ]ῖο Ῥοϑὲ οἄπο Ῥαγιβ. 

ὥστε ἐναρμονίως. Αἴ «αηάια Μϑ55. ὥστε ἁρμιονίως. 51α- 

τἴπὶ (10. φιανίαβ θεωρίαν τῶν νοημάτων. 

ς Νοβίγα οάϊειο Ῥαγῖβ. δε πόππα}}} Νῖ55, ἐπαγγελλό- 

μενα. ἈΠ 56χ ΜΙ535. ἀπαγγελλόμενα. ΟΡΤοΥ' τπο ΠΕΡΊ πηιι5, 

τα πα Π]Π ὰτὰ 6856 ππιπο Ἰοοσιπὶ ἴπ πηι] {15 Νῖβα,., 411 510 

Πιαθομΐ : μυστήρια ἄνωθεν ἐνηχουμένου διὰ τοῦ πνεύμια--Ὁ 
τος ὁ τοίνυν. 564 τηΐοσοι ᾿ἱπνεηϊξαν ἴῃ ἈΘΡΊ5 ἔθ ΓΟ ει 

ἀαατίο οἱ ἴῃ ΟΟἹΡ. Ξερείπιο. 



οπη. 

73. 
160. 

190 

οὨληΐαᾳ ῬΥδροορία. Γοϑρίοῖ τ, 6Χ δἰβάτιθ γα σ0η- 

ΘΟΠαι ΠῚ ἃ6 ΒΥ ΠΡ ΠΟΠίαπι ἴδοι, 15. ἴῃ ἀδοδοπογάο 

ῬϑΔ]τουῖο Τη60 Ρ58}Π1:, ιιοὰ Θθηθγα]1ὰ ἀθοθπὶ ΡΓδ- 

Ἑδρία βϑοιηάπηι ΡΡΙΠηΔ ΠῚ 16 ο 5. ἐγ ΠΟ πὸ πὶ Θ0η- 

βουρία δαηΐ. 3. Οαπίαίο 1]1)οηιῖτιο οαπίϊοιιπι πο-- 

σππι. ος οϑὲ, Νοὴ ἰπ γο[ϑίαίθ Π θῶ, 564 1ῃ 

πον ἴαῖθ βρὶν τι. Πριιηῖ ΘΟ 16. Οὐ ΠῸΠ ΘΟ ΡοΡἃ-- 

Το ν Ἰοσθηι δοοῖρὶς., ὅθ 4 11Π1Ππ|8. ΠΟΥῚΣ 51 ΓΆ]6 1 

5ΘΠ511}., ΠΟ σΔΠ ΟΠ ΠΟΥΤΙΠῚ οαηϊαΐ. ΝᾺΠῚ γνοἴτι5 

οἱ Θθῃθβοθἢ8. ἰθϑίαΠΊΘ ἢ [ΠΠΠΔ ΡΘΥΓΓΆΠ5}., ΠΟΥΤΙΠῚ 

γ ΓΙῸ οἱ ᾿πϑίδπγαϊαμη σαπίϊοιιη) ἀοοίγ δ ΤΟΤΏΪΠΙ 

Ππο5 δχοθρὶῖ,, 466. Πππνϑηϊαϊθπη ΠΟϑΙΡΔΠῚ., νο]αΐ 

ΔΉ]πΠ18., γοπογαΐῖ, ἘΠῚ ΘΟΥΓΙΡΘΙΊΠγτ15. ΘΧΈΘΥ ΠΈΤΗ 

ΠΟΙ ΘΗ, οἵ ΓΟ ΠΟΥ [πρυ πλτ5 ἦθ ἀϊ6 ἴπ ἄϊθιη. 

564 οἱ «1. 56 δά Δηίθυῖογα θχίθπαῖξ, 50 ΠΡΟ 56 
ἴΡ50 τϑοθηπον ἤξ. Οὐᾶγο ἢ 56 ἴρ50 Πὲ 56 ΡῈ Γ 

ῬΘΟΘΠΠΟΥ , ΤΘοθηΓπ5. σα ποτα 60. οπῖῖ. Ἀ6- 

ΘοΠ τι. δαΐθη ΟΧχ ΤΠ0 76 ἀἸο παν νοὶ] 1ά φαοά οϑὶ 

Δαμη ΡΆ 1]16., νοὶ ἃ «πιο γθοθηβ. οΥἔπτη ΠΆΡΕΙ . 

5ῖν Ἰρίταν πολ ΠΑ ΙΠ]ΟΠἾ5 ΠΟΙ ΠῚ τηοάτιπι. Δ 1}1- 

ΓΆΡ] ΟΠ οἱ παῖταγα ΟΠΙΠῚ 5ΠΡΘΥΟΓΘΩΙ ΠΑΡΡῸ5., Τ6- 

σϑηἴ 5. ἂς ἸΠ50]1{π|Π} ΠΑ ΓΠ ΟΠ ΘΟΠΟΙΠΠΙ5. : 5106 

τοῖτπι5. πη ΠΑ] ρο. Ρδοσαίτιπι Ἰην θέον } ΚΘ ΘΠΘΓἃ-- 

ΠΟΠΘ ΠῚ ΓΘΠΟΥ ΔΙ] ΟΠΘΙΊΠ116 ΓΘΟΘη5685., ἃ ΓΘΘΌΓΤΟ- 

ΘΠ ΟΠΪ5. ἈΠΠιΙ Εν 6.15 Π  5[θυἃ., 515 ΠΌοάτ6. πο- 

Ψ ΠῚ ἃς ΓΘΟΘΠ5 ΟΔΠΊΙΟΙΙΠῚ ΘΔ ΠΪ5. 

-ἹῈ 

3. Βεπθ ρεαζ{6 οἱ ἱπι νοοϊ οταίίοτιθ. Αια το 

ΡΙοοριπι. βόπθ ροαϊ 6, τηθηΐα διθηΐα., 511-- 

σΘΡῸ αἰίασιι. ἦε συοοϊζογαϊίοπθ ρεαϊθ. ὙεἸαὶ 

Ροπὶ «υϊάδμῃη πΉ]Π165 ροϑὲ ραγίαπη ἀθ ΠΟβΈθιιβ 

νἱοιου απ, γοίθυτθ ΠΥ ΠῚ ΠῸ5 Δ ΙΟΥῚ υἱοΐουίδθ. (οπ- 

Παϊιο, ἱπαὶξ, ὁ5ὸ υἱοὶ πιτιιπάπηι. Οὐ5 ΠΟμ,]- 

Πιιη] αἄνοιϑιιβ ἀἸαθο απ ὈΘ]]11Π} ΘΘΓΘΡΘ ΡΟΒϑιΐ . 

Πἶδὶ ἃ ργοϑι ἀϊπιπὴ Ροΐθη 6 -Ἰπη ρου ἴου]5. σΟὨ[-- 

δῖθητοϑ., {Π|πὸ ΡῈ ν Πάθμ {186 ἴῃ 050 6ϑξ , 1π|π}1-- 

ΟΠ ΠΟΒίΓΠῚ [θυ αγητ5 ἃ6 58 ῚὙΠ15. ΠΡ ΘἴΔΠ115 ὃ 

Βόπθ ᾿σιῖαν ρΡϑαϊι ἐπι υοοἰ[ογαίϊοπ. Ἐδὲ ἀτιῖθ πὶ 

γοοϊθραο νοχ {πϑοάδπη ΘΟΠ[τι58., ΟἿ 11 4Ὲ] ἴΠ 

6110 56. ᾿πνίσθη ἀρτηϊπθ οοπίορίο δἀουϊππίαν, 

οοηβοπδιη γοοϑιη δάπηΐ. Τίδτιθ πη σΟΠοθηἴ δὲ 1Π 

οοποογάϊα,, οἱ ἴῃ Ομ αν τα [15 ΟΠ] ΠΟ Π6. Ρ58ΠΠ||8. 
Οὐἱά ἰσῖταν Ῥϑα]οπίθϑ ἀϊσθνθ ΟΡον θι ἢ ΝΙΠΉΙΕΠῚ 

4. Ομοά τϑοίτιπι οδὲ σογϑιπι Πλοπιϊτιί. Τάεῖτοο ἃ 

ἃ Βεορ. βοοιπαβ οαπὶ (ο15], ἄσατε αὐτῷ ἄσμα. 
ὁ Ἄδϑ βεοιῃτι5 ΟἿ ΠῚ ΟἹ. Ῥυῖτηο ἐδέξατο. Νίοχ (ο- 

ἄϊοοβ βὸχ ἀναχαινούμεθα. ἘΔΙ[ο ῬαγΊβ. ἀναχαινώμεθα, 

Βερ, υδγίαια ἀναχαινιζόμιεθα.. 

Γ [τὰ φυύπιᾳις 55, ΠΗ Ῥαγῖβ. γέννησιν, 

ες Νοῖαϊ (οιηθεῆβιιβ σόσοπὶ ἀρχιστράτηγος 6Χ Ψοβιια 

ὃ, 11, βιυπηΐαμη 6556 : {πᾶ τη8]}6 τπτο] δ εΐα ἀαςο θαπίτιν 

ΒΑΘΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕῈ ΘΟΑΡΡΑΌΟΟΘΟ. ΛΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ἐντολὰς ἐπιδλέπων, χαὶ οἱονεὶ συνῳδίαν αὐτῶν χαὶ 

συμφωνίαν ποιῶν, οὗτος ἐν δεκαχόρδῳ εὐφώρν ἐδ 
ψέλννι τῷ Θεῷ, διὰ τὸ δέχα εἶναι τὰς γενικὰς ἐν-- 

τολὰς χατὰ τὴν πρώτην τοῦ νόμου παράδοσιν γε- 
γραμμένας. “ ἴΑσατε τῷ Κυρίῳ ἄσμα καινόν. Του- 

( τέστι, "μὴ ἐν τῇ παλαιότητι τοῦ γράμματος, ἀλλ᾽ 
ἐν τῇ καινότητι τοῦ πνεύματος λατρεύετε τῷ Θεῷ. 

Ὃ μὴ σωματιχῶς ἐχλαμόάνων τὸν νόμον, ἀλλὰ τὸ 
πνευματιχὸν αὐτοῦ γνωρίζων, οὗτος ἄδει τὸ καινὸν 

ἄσμα. Διότι τὸ μὲν παλαιούμενον χαὶ γηράσχον 
τῆς διαθήχης διέδη τὸ δὲ χαινὸν χαὶ ἀνανεούμενον 

ἄσμα ἡμᾶς τῆς τοῦ Κυρίου διδασχαλίας “ διεδέξατο, 

ἥτις ἀναχαινίζει ἡμῶν, ὡς ἀετοῦ, τὴν νεότητα, 

ὅταν φθείρωμεν μὲν τὸν ἔξω ἄνθρωπον, ἀναχαινώ- 
μεθα δὲ ἡμέρα καὶ ἡμέρᾳ. Ἀλλὰ χαὶ ὃ τοῖς ἔμ.-- 
προσθεν ἐπεχτεινόμενος, ἀεὶ ἑαυτοῦ καινότερος γί- 

γεται. Ὥστε ὃ ἀεὶ χαινότερος ἑαυτοῦ γινόμενος 

ν χαινότερον ἄσυα ἄδει τῷ Θεῷ, Καινότερον δὲ ἢ τὸ 

παράδοξον ὑπὸ τῆς συνηθείας λέγεται, ἢ τὸ προσ- 

᾽Βάν τε οὖν τὸν 
θαυμάσιον τρόπον χαὶ πᾶσαν τὴν φύσιν ὑπερδαί-- 

νοντα τῆς ἐνανθρωπήσεως διηγὴ τοῦ Κυρίου, και- 

νότερον ἄσμα χαὶ 

φάτως παρελθὸν εἷς τὴν ἴ γένεσιν. 

ξένον ἄδεις" ἐάν τε τὴν ἀναγέν- 

νησιν χαὶ ἀνανέωσιν τοῦ παντὸς κόσμου τοῦ ὑπὸ τῆς 

ἁμαρτίας παλαιωθέντος διεξίης, χαὶ τὰ τῆς ἀνα- 

στάσεως ἀπαγγέλλῃς μυστήρια, χαὶ οὕτω χαινὸν 

χαὶ πρόσφατον ἄδεις τὸ ἀσμα. 

Καλῶς ψάλατε αὐτῷ ἐν ἀλαλαγμῷ. Ἀχούετε τοῦ 

παραγγέλματος. Καλῶς ψάλατε" ἀμετεωρίστῳ τῇ 

Ε διανοία, εἴλιχρινεῖ τῇ διαθέσει. Ἔν ἀλαλαγμῷ ψά- 

λατε. 
ν᾿ - -- - χητήρια τὰ χατὰ τῶν ἐχθρῶν, ἀνενέγχατε ὕμνους 

Ὅ } Ν “- ,} }} 
ἀσπερ τινες χαλοὶ στρατιωται μετα τὰ νι- 

τῷ αἰτίῳ τῆς νίχης. Θαρσεῖτε, φησὶν, ἐγὼ νενί-- 

χηκα τὸν χόσμον. Τίς ἀνθρώπων ἱκανὸς ἀντιστρα- 
ἐὰν μὴ τῇ σχέπη τοῦ ὅ ἀρ- 

χιστρατήγου τῆς δυνάμεως προσφυγόντες, ἐχεῖθεν 

ἀπὸ τῆς ἐν αὐτῷ πίστεως - 

, - - 

τεύσασθαι τῷ πονηρῳ; 

βάλωμεν ἡμῶν τὸν 
ἐχθρὸν, καὶ τοξεύσωμεν ; Καλῶς οὖν ψάλατε ἐν ἀλα- 
λαγμῷ. Ἔστι δὲ ὃ ἀλαλαγμὸς φωνή τις ἄναρθρος, 

συμφώνως ἀλλήλοις τῶν συνασπιζόντων ἐν τῷ πο-- 

λέμῳ συνεπηχούντων. ᾽ν συμφωνία οὖν χαὶ ἐν συμ- 

πνοίᾳ » χαὶ τῇ διὰ τῆς ἀγάπης ἑνώσει ψάλατε. Τί 

τ οὖν δεῖ ψάλλοντας λέγειν; Ὅτι εὐθὴς ὃ λόγος τοῦ 

Κυρίου. Διὰ τοῦτο πρότερον τοὺς εὐθεῖς ἃ χαλεῖ πρὸς 

Αὐΐδπηὶ, 

Β 51. ΟΡ “πατέτβ οἵ βοχέμβ σατα (]Ρ, φπαγίο. 

Εδτπο ἱππρόρ βάλλωμεν. Μοχ Βοος. 5οσυπα 5 οατῃ (9}}. 

Ρυῖπιο τοξεύωμεν. δίατηπη, (01. φιαγίιις ἔστι γὰρ ὁ 

3. (]0. φααγίι ἐράλείς ΠΡ ἄοπὰ ποόούοπὶ Νῖβ5. στη 

οὐ οπο Βα451], ἐπειδὴ οὗτός ἐστι. ἘΔ11ο Ῥανὶς. ἐπειδὴ 

εὐθύς ἐστι. 



ΠΟΜΙΠΙΔΊ ΙΝ 

τὴν αἴνεσιν, ἐπειδὴ εὐθής ἐστι καὶ ὃ μέλλων δοξά- 
ζεσθαι Λόγος ὃ τοῦ- Κυρίου, ὃ ἐν ἀρχῇ ὧν πρὸς τὸν 
Θεὸν, χαὶ Θεὸς ὦν. Εὐθὴς οὖν ὃ Πατήρ. εὐθὴς ὃ 

γιός εὐθὲς τὸ ἅγιον Πνεῦυα. Καὶ πάντα τὰ ἔργα 

αὐτοῦ ἐν πίστει. Τί ἐστιν ὃ λέγει; "Ἔργον ὃ οὐρα- 
νὸς, ἔργον ἣ γῆ . ἔργον ἣ θάλασσα, ὃ ἀὴρ, τὰ ἀψυ- 

χα πάντα, τὰ ἔμψυχα,, τὰ λογικὰ, τὰ ἄλογα, Πῶς 
οὖν ἐν πίστει πάντα; Ῥοία πίστις ἐν τοῖς ἀψύ- 

χοις; ποία πίστις ἡ τῶν ἀλόγων; Ποία δὲ πίστις 

ἐν τῷ λίθῳ; ποία δὲ πίστις ἐν τῷ χυνί: Οὔτε 

ἄψυχον, οὔτε ἄλογον ἐν πίστει. Ἢ μέντοι ἀπό- 
φασις οὐδὲν ἢ 
ληφεν εἰποῦσα, Πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει: 

δῇ Ἂ Ζ ,ὔ " . ΓΝ Τί οὖν ἐστιν ὃ λέγει; ᾽Εάν τε οὐρανὸν, φησὶν, ἴδης͵ 

ὑπεξέλετο, ἀλλὰ πάντα περιεί-- 

-Ὁ “ 

καὶ τὴν ἐν αὐτῷ τάξιν, πίστεώς ἐστιν δδηγός " δεί- 
Ν ΄ Ὸὦ ἢ Α 

χνυσι γὰρ τὸν τεχνίτην δι᾽ ἑαυτοῦ - ἐάν τε τὰς περὶ 
-- ν ͵ 

τὴν γὴν διαχοσμήσεις, πάλιν χαὶ διὰ τούτων αὔξε- 
ν λ Χ Α ,, Φ Α , 

ταί σοι ἣ περὶ τὸν Θεὸν πίστις.. Οὐ γὰρ σαρχίνοις 

ὀφθαλμοῖς χαταμαθόντες τὸν Θεὸν, πεπιστεύχαμεν 

εἰς αὐτὸν, ἀλλὰ τῇ τοῦ νοῦ δυνάμει διὰ τῶν δρω- 

μένων τὸν ἀύρατον χαθορῶμεν. Πάντα οὖν τὰ ἔργα 
ΕἸ 5 7 σᾺ Ἂν )ὔ 7 5 

αὐτοῦ ἐν πίστει. Κἂν τὸν λίθον χαταμάθης, ἔχει χαὶ 
αὐτὸς τινα τῆς δυνάμεως τοῦ πεποιηχότός ἀπόδει- 

ξιν: χἂν μύρμηχα, χἂν ἐμπίδα, χἂν μέλισσαν. 

ΠΠολλάχις καὶ ἐν τοῖς μιχροτάτοις ἣ σοφία τοῦ δη- 

ψιουργοῦ διαφαίνεται. Ὃ γὰρ οὐρανὸν διαπλώσας, 
χαὶ τὰ ἄπλετα μεγέθη τῶν πελάγων ἀναχέας, οὗτός 
ἐστιν ὃ χαὶ τὸ λεπτότατον χέντρον τῆς μελίσσης 

΄ « “ἃ εἵ ᾽ 5 σόνι,. Ἂς 2 Γ χοιλάνας ὥσπερ αὐλὸν, ὥστε δι᾿ αὐτοῦ τὸν ἰὸν ἀπο-- 

ΡΘΑΙΜΌΝ ΧΥΧΙΗΙ. 

Β 

Ὁ 

ΓΘΟΙΟ5. θΥ1π|5 δά Ἰατι α!οποῖπ γοοαΐ, «ποκα Γδοίιμ 
68. ϑδηι {Ππ|| Τ)οΙηΙ πὶ Ὑ ουθτη., «οα ογαΐ 91ο-- 
γα Αἰ ΠοΙθπάτιπι., 4ποα ἴῃ Ῥγϊποῖρίο οὐαὶ ἃριι ὕσαπ. 1. 1. 

Τθῖ , οἱ Ῥοῖι5 οραΐ. Ἀθοίτιβ τ 4πι Ῥαΐογ, γθοίτιβ 

ΕΠΠΠι5., γϑοῖτ5. ΘΡΙΡΊ 15 ϑαποίτι5. 1 Ὲ οπιτῖα Οροτα 

67πι5 ἴτι “6. Οὐ 658} {ποὰ ἀἰοῖ ἢ Οριιβ θϑὲ σθ τη], 

ΟΡ 5 ἰθυγὰ 7 ΟΡτι5 ΠΠΔΓΘ 5. 861)" 1Π Δ ΠΙΠ]αΐα ΟΠΊΠ]ᾶ , 

ΔΠΙτηδ ἴα, ΓΑ ΠΟΠΑ]1ἃ 5 ΙΓΡΑ ΟΠ ]Π1ἃ. ΟἸ ΟΠ] 0 40 ἸσΊεν 

'ἴπ 46 ομηηΐὰ ὃ ΟἸιφο πα ἴῃ ἸΠΔΠἰ Πα [5 [465 9 
4π|4}18. οϑὲ Πάθβ. Ὀγιίουιιπι ἢ Οτιθπδὰπ [465 ἴῃ ἰὰ- 

ΡΙά6 3 στιβιι5 {π|6 465 1π οὰπο ἢ ΝΟ πα] πιὰ- 

[πη], Ποάτθ Ὀγαίμπτ ἴῃ 46 65... Ηφο ἰδ ῃΊ8η 56Πη-- 

το πῖϊα 11] Θχοθριῦ, 564 ομηηΐα ΠΟΙ ΡΓ ΘΠ Ὁ Πα, 

ἀἸοθηβ : Οπιπῖα Ορθτα 6715 ἵπι Πα6. Οὐ]ὰ Ἰσιταν ὁδὶ 
«ποά ἀτοῖ ἢ 5ῖνα,, παι, σΟΠΙΘΠΡΙΘΓΘ. ΘΘ 1} 

6] 5486 οΥἀϊπθηη,, Πάδὶ ἀπιχ θϑὲ ; ΡΠ ΠΟΘΠ. ΘΠ]ΠῚ 

ΡῬΘΓ 56 ᾿ρϑίιπὴ οϑβίθπαϊξ : 5'γ76. [θυ 88 ΟΥ̓ ΠΆΓΙΠῚ . 

ΤΠ 515. ΖποΖπ6 πο ῥδοῖο δυισθίαν [πὰ ᾿π ΠΘΙΙΠῚ 

465. ΝΟΠ ΘΗ] ΠῚ ΘΑ 615 Οοι}15 Πρ θάθοϊ, 1ἢ 

Ιρϑιιπὴ ΟΡ ἀ!Πγιι5.. 5644 ΥἹ ΤΏΘΠΕ5. ΡῸΙ ν]ΒΙ 118 
1ην 510 }|6 σΟΠΒΡΙ οἴ πηπι5. Οπιτιῖα οΥσῸ ΟρΡΟΓα 6715 

ἐπι {146. ϑῖνε Ἰαρι ἄθιη σοηβ᾽ ἀθυανθυῖβ., Πα δὲ θεαὶ 

1056. ΔΙΙπ|ᾶπὶ ρο θη ἑῖ6. ΘΟ ΠΟΥ 15. ἐθιηοπϑίγαί!ο-- 

ΠΘΠῚ ; 5106 ΟΡ] ΘΔ 5. 51:06 ΟἸΠ]ΠΊΘΘΙῚ 5, 5106 ἈΡΘΏ,. 

5:06. ψ6] 1ῃ ΤὩ]Π]Π}15 οπισοῖ ΟΡ ΠοΙ5. ϑαρὶθπίϊα. 
Οἷ δπΐμη Θφ πὶ ΘΧ ρα Πα 1, οἱ ἸΠ]ΠΊΘηϑατη ροἰδσὶ 

γα ϑ Πα 61 Θἔ 11, 116 1Ρ056 δϑῖ, {1 [6 ΠῚ |551}Π}11Π} 

δ ἴδ ἢ ΔΡῚ5 ΔοΙ]Θιι πὶ γα} Πἰβἐ τ] η} Θχοαναν. τὶ 

Ρ6Ρ 1ὰ νιντι5 οἰπιπάαἴαν. Οηιηΐα Ἰσιττιν Ορόγα 65 
ΝᾺΪα ἀρ οῖ 

6556. ἱ᾿ποῖὸ- 

ἀαυϊτιαΐϊ5ος- 

ααϑῖο. 

ἐπὶ Π46. ΝΌΠα {01 51} ᾿πογϑ τα 115 οοοαβῖο. Νἧ 

ἀἸχουὶς : ἤοο ἴθηογο ἔδοξπιμη, δὲ πᾶ οαϑιι Θυθηϊί. 

ω ὔ πῈ Ἁ ο ,ὔ 
χεῖσθαι. Πάντα οὖν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει. ηδέν 

ΕῚ ’ δι. ἍΧ ον " Α Ὑ ὕ- - ὁ 
σοι ἀπιστίας ἐφόδιον ἔστω. Νὴ εἴπης, ὡς ἔτυχε, 

γέγονε τοῦτο, καὶ αὐτομάτως ἀπήντησε τόδε. Οὐδὲν 

ἄταχτον, οὐδὲν ἀόριστον, οὐδὲν εἰχὴ γενόμενον, οὐ- 
» ἰὴ λ 

δὲ ὡς ἔτυχε φερόμενον ἐν τοῖς οὐσιν. Ἦ, χακὴ συν- 
Υ “Ὁ ἃ Σ - . ἃ Ὡ ς τυχία, ἢ, πονηρὰ ὥρα. ᾿Απαιδεύτων αὗται αἴ φω- 

,ὔ ΕῚ Ψ' , ΕἸ , - Ἄ, ἃ, 
ναΐ, Οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; χαὶ ἕν 
Ρ χα -ι « “ - ΕΝ .Ὃ ς ,ὔ 

ἐς αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἄνευ τοῦ θείου “ θελήματος. 

Πόσαι αἵ τρίχες τῆς κεφαλῆς; Μία αὐτῶν οὐχ ἔστιν 
« οὸ » 

ἐπιλελησμένη. Ορᾷς τὸν θεῖον ὀφθαλμὸν, ὡς οὐδὲν 

τῶν μικροτάτων τὴν ἐπισχοπὴν αὐτοῦ “ διαφεύγει: 
. 5) -ο ͵ὔ »» -,"» 

᾿Αγαπᾷ ἐλεημοσύνην χαὶ χρίσιν ὃ Κύριος" τοῦ ἐλέους 
Φ 7 , -Ὁ» - 

Κυρίου πλήρης ἣ γῆ. Εἰ χαθ’ ἑαυτὴν ὑπῆρχεν ἣ 

τοῦ Θεοῦ χρίσις, ἀποτό ἡυῖ ὰ τὴν ἀξί ρίσις, ἀποτόμως ἡμῖν χατὰ τὴν ἀξίαν 
. ὍΝ. , Χ ο ΞῸῚ 

ἡμῶν ἀποδιδόντος πρὸς ἃ ἐποιήσαμεν, ποία ἦν ἐλ- 
,ὔ τν Το Θ᾿ 

πίς; τίς ἂν ἐσώθη τῶν πάντων; Νῦν δὲ Ἀγαπᾷ ἐλεη- 
, μι ,ὔ [ Χ Ἂ Ν Θοε ἐπῆ κ 

νοσύνην χαὶ χρίσιν. Οἰἱονεὶ πάρεδρον “ ἑαυτῷ τὴν 
͵ , -ο -- 

ἐλεημοσύνην ποιησάμενος, χαὶ προδληθεῖσαν τῷ 

».00}}. «πατγέιϑ ὑφεξείλατο. Πδσ, τότ ϊα5. σατῃ (010. 
Ῥυῖτηο ὑφεξείλετο, ἈΠ 651] «αᾶγέιϑ οἱ βοχίας ὑπεξείλετο. 

ς (10. φααγέιβ θείου βουλήματος. 
ἃ Βορ, ἰογίϊπι5 φεύγει. 

"} 

ΝΙΊΠΙ ᾿Ἰπογ ἀϊ παΐιιη} Θὲ, Ἰ ΘΥ ] πὰ ἔπι Π1}1],. Π1Π1] 

ἐγυιϑίνα [δοίτιη , Πα τ|6 4] ἀπ Π γΘυ πὰ [ΟΥ πἴῸ 

[γί ΝΘΩαθ ἐἸοὰ5: Μία]τι5. σά5115.). πὶ ρύανα 
Ἰογὰ. ὕοοοϑ ᾿ρ885 ϑιη} ᾿πΠ ΡΠ ΟΥ τη]. ἤοτισιθ εἶμι0 
Ρα δ ΡῈ 5 (5586 υϑπειιπέ,, οἱ τιχιῖι5 Θὰ εἰς τπιοπ οα- 

δὲ δἴθθ ἀϊνίπα νοϊαηϊαίθ ὃ Οαοῖ Θαρ}}} οαρ 15 9 

{Ππτ|5 οχ Πὶβ ἐγϑ1π|5 ΠΟ θϑὲ ΟὈ] γ!Οη]. 1465 41- 

ψἱππτη ΟΟΠΠ] ἢ}. , {ΠΟ πηθ 0. Π1Π1] ΠΝ] Πα 55: Δ ΓΊΙΠῚ 

ΤΟΥ ᾿ΠΒΡΘΟΙΟΠΘΠῚ 6}115 οἰ αριαὶῦ ὅ. 72) ἰριε τιὶ- 
δογοογϊαπι οἱ 7ιαϊοίππι 1) οι τιιε5 : Τηι15 ΘΓ ΟΟΥ ἰΐα 

Τοπιϊπὶ ρμίοπα δεὲ ἱθγτώ. 851 ΒΘρδυύϑ 1) δἰ βθοιη- 

ἄπ 56 Ῥ6Ὶ Ππάϊοιπιμὴ ογοῦ: 1[ἃ τι ΠΟΙ5. ΘΘΥΕΙΘ 
ΡΙΓῸ ΤΊΘΥ 5 ΘΟΡΙΙΠῚ {186 ΘΘΊΤητι5, ΓΘΡΘ μ θυθὲ, {τι 
5065 5 ρου ϑϑοῖ ἢ {1||5 ΘΧ ΟΠ] τ15 βα]νιβ. Ποῖ ὃ 

Νιπο δαῖθηι {)11151ξ τιϊδου]οοτϊατη οἱ γτιαἸοίτιη. 

Ῥοβίθδεμιαμη Π}Ἰβου Ἰοον ἀϊάτῃ ψο]τιὶ 5101 Δ55] Πθη θὰ 

ε Νοππι}1 Μ885. ἑαυτοῦ. ΑΠΠΙ ἑαυτῷ. Νοο τὰ πιαϊέο 

Ροϑβὲ βορίοιι Μϑ88. παρατηρήσῃ. ἤδρ. 4αάνίιβ οἱ (918. 

βορ πλι5 οατῃ Θ 115 οἱ οαπὶ ἰσχία 580 }Ὸ παρατηρήσῃς, 

[εἴτα Βδρ. βοσαμιι5 ἐργάζηται. 

Μαίιμ. το. 
20- 



Ῥφαὶ. το. ἴπ|, τὰ ϑῃσι!οβ δ πποῖε ᾽πὶ Πα] οίπιη). δὲ ἐσεϊφιιῖ- 

ἰαίος οὔ εΥνανοτὶς, ]Π)οπιῖτιθ, 1)οπηῖτι, φιιὶς 5ιι5{ἰ- 

σιοῦτε 5 ΝΘΩτι6 τη ἸΒθυ ἸσΟΓ ἃ 51Ππ6 ΠπΈ 1010... ΠΘΩτ6 
7πάϊοϊτιμη 51Π6 Π}] ΒΘ σου ἴα. Απηΐθ {ποῖα πὶ ̓ΘΊ Εν 
Πρ Π]5ΘΡἸΟΟΥ 18 ΠῚ, οἱ Ροϑὲ ΠΟΙ ΟΟΡ ἐἸὰ τὴ γθ-- 

Π1 δα Τπά!οῖτιηι. Ἡθο ἀιιέθιη ᾿πῖοΡ 586. ΘοΠ] ποία 

Π6 ἃιτιξ ΠΊ]5611- 

σον Ἰα. 5018 τη ]]ΠΠἸ 6 ραγαΐ, πὶ 7 1ΟἿ 11} 50}11ΠῚ 
ΑἰΓΟΡα  ἀΘϑρουα ΠΟ π μη. ὙΠ: ἴπ] Του Ππ66χ,, 

τΘτ16 Π]5ΘΡ Δ ΓΙΟΠῚΙΠῚ 5118 }11Π} [ΘΟ ῬΑΥΠΟΙΡΘΠῚ : 

51 π060 ροϑὲ ρϑοσδίτιηη ΓρΘΥΙ ἴθ Ππιμ]]6 ΠῚ, ο0Π- 

ΕἸ [ΠῚ 5, ῬΡᾶν ἃ ΟρΡΘΡἃ Πα] ππ ἐδ ρ] γα πίθηη., ἃς θὰ 

41ι256 οἴδη} [αοῖα διιΐ Θυ τ] σα Π ΘΠ οἰ ΡΠ ΟΡΘΠῚ, 

ΤΟ ἢ ΘΠ ἔα 65. ΕῸῚ τοῦ 5πὲ δα πτηθηῖο δὰ δοοῖ- 

ΡΙΘΠΔΠ| τη θά θ]απη. {ΠπῸ ν ΡΠ Ὸ 51 ΘΟ ΠῚ Π] 56 Δ ΠΟ ΠΘ 

αἰσπτηι νι θυ], ἀΡυιπθ ΠῚ δια πὶ ᾿τ ΡΘΡΠΘ τιν 

Π]ΒΘΡΊΟΟΥ ΠἸΔ ΠῚ ; 51 γΘ᾽Ὸ 6Ο᾽ ΡΟ ΠΙΓΘΡΘ ΠΟϑΟΙΠΠ, 

ΤΠ ἴΘΠῚ 5106 } 08 Π}.,. ΔΠΪΠ.11ΠῚ {ἰπξπ|}Ὸ ϑϑβοι!] 0. ΠῸΠ 

ογθάθηξθη , ἃ ΠΕΠτ 7101} ἘΠΊ ΘΙ ΘΟΠ5ρ6- 

ΧΟΡ 7, ἴππο 1 ἴθ {πιά ]οῖπιπὶ (ΠΠ1σε. Τέα ΘΠ] ΟΠ τ5 

ἃ Πιιπηδ Πτι5 ΤΠ ΘΎΠΟ115: [ΟΠ ΘΠ [15 ὈΥΪῸΠ5 ἃ ΤΘΙΠΘΉ115 

ΟΠ] τι5. ΓΟ ΠῚ ϑθάανθ σοπαίτ" : ρΡοϑί πᾶπὶ 

ΨΘΙῸ ν᾽ ἀθυῖὲ τη θη Π1Π1] ΓΘΙΜΙΘΡΘ, αἴηιιθ ἰη- 

ἀπιγαΐδη ΤΘΠΙΠ; ἔπΠῚ ἀἰΘηγ11} ΓΘ]ΘΟΠ5. Οἷθὸ ἃ 

Π]Ο]ΠΟΥΘ. σα ΠΩ γΑΠΟΠΘ., (ΡΥ τϑιπὰ Δα ΠΙΡοί. 

ΤΠ σΙ  ἸΡΊ πα ΤΠ] 5ΘΓΙΟΟΡ ΪΔη1 π΄ ΡΟ ΠΙ ΓΘ ΠΕθιι5 : 

ἀρ νθρο ᾿ἴπ ΟὈΒΠ1Π4 115. {πα ]Ἰοῖτ. Ταὶο χαϊά 

Ἐκςαὶ. “8. Ἐδβαϊαθ δδη ἦε Ὥθο : ἢιδογιοογάϊα ἐπα ἔτι Ροπι- 

εἶπι5. ΝΆΥΩ δὲ 1116 τη ]5ο ΓΙ σου Ἰὰ πῃ οἰ {πιά ] οἷο Θχ ἢϊ- 
Ἰδὲ 6785., χα] ΠΡΡὰ., δὲ ΠαΠΊΘΓΟ ἃ0 ροπάθιθ ΡΓῸ 

"ἢ 

17. 

Σ 

102 5. ΒΑΒΙΕΙ ΟΕΒΑΒΕΕ α ΑΡΡΑΟΟ. ΑΒΟΘΟΗΙΕΡ. 

οἱ δηΐθ γϑρίτπι γι 10}} ἘΠ γοπιιπι βίο πὰ οοπϑ11-- ΕΒ βάσιλικῷ τῆς κρίσεως θρόνῳ, οὕτω παράγει εἷς κρί- 

51Ππη : Π]ΒΘΡΙΟΟΡ ἴα΄ Οἴ1ΠῈ {π6]ο]0 : 

ΟΕ] 5 π|6 ΠΊΘ ΡΟ ν] 65 ΓΘΡΘΠα ΙΕ. 

4. Μιρογιοονάϊα ]Ζ)οπιῖπὶ ρίοπα 65 ἕογτα. Ἠϊς 

ἀἸδ) αποία θϑὲ ἃ ἡπά]οϊο τ Ἰβθυ σου ἴα. ὅ0]α θη τὴ 

ΤῊ ΒΘΡΙΟΟΡ ἴα ΤΟΠΉΪΠΙ Ρ]6 πὰ οϑί ἴοῦρα., Ππά]οῖο ἴπ 

ΘΟΠΒΠΕΠ ΕΠ 1 ΘΠ Ρ115 ᾿ϑθυγαίο. Ηἴο 1 τ|6 τη ϊ56-- 

οαπ.3.17. ὉἹΟΟΡἴὰ δ 51Π6 ΚΠ ]1ο]0 : ΠῸΠ ΘΠ]ΠῚ ψΘηϊῇ τιῖ 7- 

ἄϊοθὲ πτιπάπιη,, 5664 τιὶ ϑαϊνϑὲ πππιπάπιμη. 1ΠΠ1Ὸ νοτῸ 

ΠΟΗ 6ϑὲ ψ]βθυ ον ἴα Ππ Ποῖ πιη}, ργορίθυθα πποά 
ἸοιηΟ ἃ 50 1115. ῬΌΙΙ5. ΓΘΡΘΕΙΡΙ πδαπθαΐῖ, 5] νοὶ] 

ὉΠ Τὴ αἴθη ἀἸχθυτ. Οιδ 6 51 {{π|15. πη 1 {πι0-- 
«7ο". τή. ἡ. Τ1416 αν αϑϑδῃίθη, οἵ [ΓᾺΡ 1] 6 ΠΟυἸ πτιτῖ σθητι5, πὰ- 

γωαίαιαχ. Ὀϊϊὰ ῬΘοσδίουι μη. ΚΔΈΟΠΘ, ἱπΠΠΙΠΊΘΡ 15. ΤΠΟΡΕΙΡτι5 

ΓΆΘΡ. Φαϊηΐαβ οἴπὰ (01. ρυΐπιο ἀδελφόν. Νεο 411- 
ἴον υἱἀθίαν 16 ρ 556 ᾿πίουργοβ, 48] σογίαΐ : δὲ 7 αἰγεπι 

ΟΥ̓́ανογὶς. Ἑάϊο Ῥαγῖβ. οασὰ τη} {15 Νῖ55. ἀδελφῶν. 

ΑἸτφααπίο μοβῦ (10. ῥυϊπηιβ ἐπὶ σοῦ τήν. 

8 Ἀδξ. βεοιηάτ5 ἐπειδ᾽ ἂν δέ, Μοχ 61 οἴιπὶ «ι- 

Ῥυβάαπη Νῖ55. τὸν ἔλεον, ΑἹ (ΟΡ ον πὶ ρυΐπηιβ οἵ {πᾶν- 

ἴπ5 απ Ἀδρ. 4παγίο τὸ ἔλαιον, ορίΐπη6, Εταπῖπι οἴιπὶ 

τῷ 

Β 

ἵν 

[ 3 Δ » ΄ ΄ ῇ ὦ 
σιν ἕχαστον. ᾿Βὰν ἀνομίας παρατηρήσῃης, Κύριε, 

Ψ, 

Κύριε, τίς ὑποστήσεται; Οὔτε ἣ ἐλεημοσύνη ἄχρι- 
“ , Ε 7, δὰ τ τὸ , “" τος, οὔτε ἣ χρίσις ἀνελεήμων. Πρὸ τῆς χρίσεως οὖν 

ἀγαπᾶ ἐλεημοσύνην, χαὶ μετὰ τὴν ἐλεημοσύνην 

ἔρχεται ἐπὶ τὴν χρίσιν. Ταῦτα δὲ ἀλλήλοις συνέ-- 
ν ᾿ - , [ , 

ζευχται, ὃ ἔλεος μετὰ τῆς χρίσεως " ἵνα μήτε ὃ ἔλεος 

μόνος χαυνότητα ἐμποιήση, μήτε μόνη ἣ χρίσις 

ἀπόγνωσιν ἐνεργάσηται. Βούλεταί σε ἐλεῆσαι, καὶ 
- ὦν ΕῚ - ἮΝ ωυ 7 κι 3 τῶν ἑαυτοῦ οἰχτιρμῶν μεταδοῦναι ὃ χριτής" ἀλλ 

ἐὰν εὕρῃ σε μετὰ τὴν ἁμαρτίαν ταπεινὸν, συντέ- 
τριμμένον, πολλὰ μεταχλαύσαντα ἐπὶ τοῖς πονηροῖς 
ἔργοις, τὰ γενόμενα κρυφὴ ἀνεπαισχύντως δημο-- 

σιεύσαντα, δεηθέντα ἦ ἀδελφῶν συγχαμεῖν σοι πρὸς 
᾿ νΝ οἱ ΒΡ. , , 2Ὁ Ε τὴν ἴασιν, ὅλως ἐλεεινόν σε γενόμενον ἐὰν ἴδη, 

5, ν , κ « ἐξτα» Ἶ , 2 ᾿ " -ο 
ὰ ἀφθονὸν σοι τὴν ἑαυτοῦ ἐλεημοσύνην ἐπιχορηγεῖ 

ἐὰν δὲ καρδίαν ἀμετανόητον, φρόνημα ὑπερήφανον, 

ἀπιστίαν τοῦ αἰῶνος τοῦ μέλλοντος, ἀφοῤίαν τῆς 
χρίσεως, τότε ἀγαπᾷ ἐπὶ σοὶ τὴν χρίσιν. Ὥς γὰρ 
3 Ν 2 ᾿ λ , 4 ,ὔ ἰατρὸς ἐμμελὴς χαὶ φιλάνθρωπος καταντλήμασι πρό- 

τερον χαὶ περιπλάσμασιν ἁπαλοῖς πειρᾶται χατα-- 

στεῖλαι τὸ οἴδημα " ὅ ἐπὰν δὲ ἴδη ἀνενδότως χαὶ 
- - -Ὡ , τοι 

σχληρῶς ἀντιτυποῦντα τὸν ὄγχον, ῥίψας τὸ ἔλαιον 
χαὶ τὴν μαλαχὴν ἀγωγὴν, αἱρεῖται λοιπὸν τὴν τοῦ 

σιδήρου χρῆσιν. ᾿Αγαπᾷ οὖν ἐλεημοσύνην ἐπὶ τῶν 

μετανοούντων " ἀγαπᾷ δὲ χαὶ χρίσιν ἐπὶ τῶν ἀνεν-- 
δότων. 'Γοιοῦτόν τι καὶ ὃ “Ησαΐας λέγει τῷ Θεῷ, 
ὅτι Ἢ ἐλεημοσύνη σου ἢ" εἰς σταθμόν. Καὶ γὰρ κἀχεῖ- 

νος τὴν μετὰ χρίσεως ἐλεημοσύνην παρίστησι, ζυ-- 
- ν. 5 - - ᾿ « , 5) 

γῷ χαὶ ἀριθμῷ καὶ σταθυῷ κατὰ τὴν ἑχάστου ἀξίαν 
- « 

ἀντιμετροῦντος. 

Ὁ ΄ τ] “- , 

Τοῦ ἐλέους Κυρίου πλήρης ἣ γῆ. Ἔνταῦθα διέ-- 
- ΄ τω 

ζευχται ἀπὸ τῆς χρίσεως ὃ ἔλεος. Μόνου γὰρ τοὺ 
“ - τ Ψ . 

ἐλέους Κυρίου πλήρης ἣ γῆ; τῆς κρίσεως εἰς τὸν 
- ΕἾ ΞῈ 

ὡρισμιένον χαιρὸν ταμιευθείσης. ᾿Ενταῦθα μὲν οὖν 
5 φ , 

ἔλεός ἐστι χωρὶς χρίσεως " οὐ γὰρ ἦλθεν ἵνα χρίνη 
᾿ . “ - 

τὸν χόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σώση τὸν χόσμον. ᾿Εχεῖ δὲ 
οὐχ ἔστιν ἣ χρίσις χωρὶς ἐλέους, διὰ τὸ μὴ δύνα-- 

ν Χ ΄ - ἍΝ γ 
σθαι ἄνθρωπον χαθαρὸν εὑρεθῆναι ἀπὸ ῥύπου, μη- 

δὲ ἐὰν αἱα ἡμέρα ἡ τῆς “ γενέσεως αὐτοῦ. “ὥστε 
“7 "“Ν Α , , Ὗ' ᾿Ὶ 

ἐάν τις ἴδη τὴν χαχίαν ὁσημέραι νεμομένην, χαὶ τὸ 
ἐπίκηρον γένος τῶν ἀνθρώπων ἄξιον μυρίων θανά- 

Πϊς βθυπῖο δἰ 46 τη ]Π]ογα ΘΓ ΠΩῚ γταίοηθ., ΟΪ611ΠῈ 

ῬΙοο ουτηἰβϑση ποῖ ορογέαξ, {πο ἴῃ ΡΥΙΠιῖ5 δ ἐὰ- 
1ὲπὶ ἐγαοΐαπ αὶ πποάττη Ῥουἐϊπογο ποίιμ εβί. 

ΡΟ ΟΙ]Ρ. «φιατίαϑβ εἰς στάθμιον. 

ς Ἀερ. βεοιπάϊβ εἴ ΟΟ]Ρ. Ργίπηιιβ τῆς γεννήσεως, 

Μοχ (ΟἹ. φυανέιϑ χαὶ τὸ ἐπίκαιρον, ἐδ προ) αν ἔπει. 



ΠΟΌΜΙΠΠΙΔΈ[ΓΝΝ 

τῶν, ὅσον ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασι τυγχάνον, θαυμάσει 
τὸν πλοῦτον τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, χαὶ τῆς 

ἀνοχἧἣς αὐτοῦ χαὶ τῆς μαχροθυμίας. ᾽ν τῇ γῆ μέν- 

τοι ὄντες τοῦ ἐλέους χρήζομεν. Οἱ γὰρ ἐν τῷ οὐρα- 

νῷ τοῦ μαχαρίζεσθαί εἶσιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ ἐλεεῖσθαι 
ν Ἃ ,Ἄ νὰ..." -  ς , Ὁ λον 9 ἄξιοι. Ἢ τάχα διὰ τὴν ἐχ τῆς ἁμαρτίας ἡμῖν ἐπε- 
γεχθεῖσαν καταδίχην γἢ λεγόμεθα ἡμεῖς οἱ ἀχού- 

ῬΒΑΙΜΌΝ ΧΧΧΙ- 199 

αἰσπιί νἱάἀθαΐ, δἀιη να τ ἀν 145. ΠΟΠ Ια 5 
6ὶ, ραιοπίϊθάιιθ ᾿ρ51115, οἱ 6 15. 58 Π6 ἄτι} 
1ῃ ἰθυΓἃ 511Π}1155) Π] 56 ̓ ]ΟΟΡἸὰ ΟΡῸ15 ΠΟ]5 θϑὶ. Ν ἢ. 
4] 1ῃ 8815 νϑύβδηίιι, αἰ ῊΪ διιηξ, (πὶ θαι ργδ 

αἸοθπέμ", ΠΟ “ΟΡ ΙΠῚ ΠῚ ]86 ΘΔ}. Ατιξ [ογ αϑϑὶς 
ΡΙΓΟΡίον' Θοπ θη πα ΠΟ ΠΘ ΠῚ ἴῃ ΠΟῸΒ. ΟἿ᾽ Ῥδοσδίι) 
ῬΙΓΟΪ δία [ου τὰ (ἸοἸ μι} ΠΟ5 41π| 1{Ππὼ ἃ Προ διι-- 

σαντες παρὰ Θεοῦ τὸ, Γὴ εἶ, καὶ εἰς γὴν ἀπελεύσῃ" ἢ αἰ νίμηιι5 : ΤΟΙ 65, Θὲ ἐπι (οΥΤαπι δὶς. ῬΟΥΓΟ γὸ-- απ. 3. το. 
ΩΝ 7 - -Ὁ .- Ὁ 9, ᾿ Ω . Ω - 

οἱ πλήρεις ἐσμὲν τῶν οἰχτιρμῶν τοῦ Θεοῦ: Νεχροὺς ῬΙΘΕ 5ιπηη118 Τ) 6] Γ]5Θ ἃ ΠΟ ΠΡ 115 ; ΟἸΠΠ| ΘΠ] .7707-- Ερίιο5.5.5. 
Ἁ οὦὺὖ - π 

γὰρ ὄντας ἡμᾶς ταῖς ἁμαρτίαις καὶ τοῖς παραπτώ- 

μασιν ἐλεήσας ὃ Θεὸς συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ. 
Γῷ “Δ ͵ὔ ξ “ τον ͵ ᾿ - 

ᾧ λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, καὶ τῷ 
Η 

ἐμὶ 6556 Πιι5 (6]10 115 οἱ ρϑοσαῖῖς, τηϊβουέιϑ. Ποτιβ 

υἱνποανῖξ τὸς οτιηι ΟἸτίδῖο. ΘΟ. ΖορΡο ])οπιϊπὶ 

οὐἰλ βγηναΐὶ διτῖ, δὲ ερίγίξιι ΟΥἱ5 671|ι8. Οηιτι 5 

πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἣ δύναμις αὖ- οἱγίις5 Θοτιπι. 1701 5ππηὲ 41 ϑριγιι μη) ΠοοοΙ[ἃ-- δρί για 
. 9 - πν - ᾿ Ἢ Ἔ 8 ΠΟίιι5 ΠῸΠ 

οἰπηΐ ἢ ΠῚ 5απὲ 411 {Ππ|πὶ ἃ ροίθπ ϊα ΟΡ ΘΔ υΙΟ6 856 πτεροῖς 

Ῥᾶγδηΐ ἢ ὉΠῚ (πὶ ᾿ρϑαμπη ἃ Ῥαΐν 15 ἂο ΕἾΠΙ σομ]η-- ἀκ ἃ Ραΐνον 

- οω "Δ -Ὸ ΩΣ Ὸ 2 

τῶν. Ποῦ οἱ τὸ Πνεῦμα ἐξουθενοῦντες ; ποῦ οἱ χώ- 
Π' - - τὦ 

ρίζοντες αὐτὸ ἀπὸ τῆς δημιουργικῆς δυνάμεως; ποῦ ἐς 
πόα ἃ Εἰ- 

οἱ τῆς πρὸς Πατέρα καὶ Υἱὸν συναφείας αὐτὸ δια- 
΄ 4 “ τ ΝΣ ,ὔ γέ. 

τέμνοντες; ᾿Ἀχουέτωσαν τοῦ ψαλμοῦ λέγοντος, ᾿Γῷ 

λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, καὶ τῷ πνεύ- 

ματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἣ δύναμις αὐτῶν. 
“ Η͂ 

Οὗτε γὰρ “ Λόγος, ἣ χοινὴ αὕτη λαλιὰ, νομισθή-- 
σεται ἐξ ὀνομάτων χαὶ δημάτων τὴν σύστασιν ἔχου- 

σα; οὔτε τὸ Πνεῦμα ἀτμὶς εἰς ἀέρα διχχεομένη " ἀλ- 

λὰ καὶ Λόγος ὃ ἐν ἀρχῇ ὧν πρὸς τὸν Θεὸν, χαὶ Πνεῦ- 

μα τὸ ἅγιον, ὃ ἰδίως τῆς προσηγορίας ταύτης τε- 
γ «  Ἶ ζα ᾿ ΄ ΕῚ , Χ τύχηχεν. Ὥς οὖν ὃ δημιουργὸς Λόγος ἐστερέωσε τὸν 

οὐρανὸν, οὕτω τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ὃ παρὰ 

τοῦ Πατρὸς ἐχπορεύεται ( τουτέστιν, ὃ ἐχ τοῦ στό- 

ματος αὐτοῦ, ἵνα μὴ τῶν ἔξωθέν τι καὶ τῶν χτισμιά- 
τῶν αὐτὸ χρίνης, ἀλλ᾽ ὡς ἐχ Θεοῦ ἔχον τὴν ὑπό- 

στασιν δοξάζης), ἅπά ὰς ἐν αὐτῷ δυνά υν- ξάζης), ἁπάσας τὰς ἐν αὐτῷ δυνάμεις σ 
ἐπέφερε. Τῷ οὖν Πνεύματι πᾶσα ἣ δύναμις ἣ 
“ ὑπερουράνιος ἐστερεώθη " τουτέστι, τὸ εὔτονον χαὶ 

, λ “ - ς .- ᾿ 7 τὦῪ πάγιον χαὶ βέθαιον ἐν ἁγιασμῷ, χαὶ πάσῃ τῇ πρε- 
, -ἴ, -- ͵ τω ὌΝ «ὦ 

πούση ταῖς ἱεραῖς δυνάμεσιν ἀρετῇ, ἐκ τῆς τοῦ 

Πνεύματος ἐπικουρίας ἔχουσιν. ᾿νθάδε μὲν οὖν 

ἰς 

οἴἴοπθ ἀϊγμηππι Απάϊαης Ῥϑαϊγητιη ἀἰοΘ πίθ : 

ἤεγῦο ])οηιϊτι οἶδ Πγηιαὶϊ δειτιῖ, Θὲ δρίτίξιι οΥ 5 

6715 οπιτιῖς οἰ ῖτι5. ΘοΥῖτι. ΚΘ α6. Θμτη Ὑ  υθτΠη, 

ΘΧΙΒΕ ΠΑ] ἔππ1 ΘΟΙΏΠΉτΙΠ15 ἴδ ἸΟΠιΠα [10 6556, ({π|20 
ΟΧ ΠΟΠΝΪΏθιι5. ἂς ἀἸΟΠΟΠΙθ115. σΟΠβΙϑ61{ : ΠΘΩτι6 

ΒΡΙΡΙτ5 γὰΡῸΓ ἴῃ ἃθνὰ αἸ[Π|δ115 ; 5εα οἱ ψ ΡΡιη , 

«πα 1Π ῬΥΪΠΟΙΡΙΟ οναΐ ἀριι Πθιηῖ, δὲ ΚΡΙΡΙΓτ15 ὕοαπ. τ. τ. 
58 ΠΟ ἴτ|5,) {Π| πᾶ ΠΟ ΡΙΌΡΓΕΙΘ 5ΟΓΠπ5 δϑὲ Δρρο]]αἴο-- 
πη]. Οτιθιηδ πη πηι ἰστῖτν  ουθιιηὶ οριίοχ ἢγ- 

Τ]ΔΥῚἴ Ο6]11Π} 9. 515 ΒΡιγ πι 4π| Θχ Π 60 4] ἃ Ῥαΐγα 
ΡΓΟοθάϊΈ, πος 68ῖ, 4] 6χ οὐῈ 1{ΠΠπ|85 δϑὲ (πὶ πὸ 
᾿ρϑμ) Θχίθυ ΠᾺΠῚ (δ η ἀ8Π| ΓΘ ἀπιΐ ΟΥΘΑ ΠΡ ΠῚ 
6556 16 1665., 864 ἰΔΠΊ]τι8 ΠῚ ΠΥ ροβίδϑι τη οχ 60 
ΠΡ ἢ ἴθ ΠΥ Θ]ΟΥ 665), ΟΠ Π65 6}118 ΨΊΓΠαἴ6 5. 5111] 
1πέα}1. Τδς 116 ΟΦ 6 5}15 ΟΠ Π15 γἱΡα5 ΒΡΙΡΙ τα [οΥ-- 
τηδία δϑὶ : Ποο δϑῖ, 5011 Π1Πὰΐθηη, ΠΡ ΘΠ τι6 δὲ 

σΟΠβ δ ἢ 81}. 1η βαποξαΐθ, δὲ οὶ ψιριἴ6 580 }15 

Ῥοϊοδϑίδ θιι5 ΟΠ ΘΠ! θη, ΘΧ ΚΡΙ τπ|8 ΔΌΧΙΠΟ Πὰ-- 

δι. Πίὶὸ ᾿ἰριῖαν ΚΘΡΕ 5. ΟΥΙΒ. 6115 80}]ρίιι5. δϑί. 
Την ΘΗ] λτ15. Δ ΐ6 ΠῚ Δ]101 οἱ ὙουθιιΠῚ ΟΥ5. ᾿ρ51π|5 

Πνεῦμα στόματος αὐτοῦ ἀναγέγραπται" εὑρήσομεν 186 ἀϊοΐαμη., πὲ ᾿π 6 ]ΠΠσαῦαν ΒΑ] νον 1056, δἰ 58 ποίτι5 

δὲ ἀλλαχοῦ καὶ Λόγον στόματος αὐτοῦ εἰρημένον, 
ἃ ἵνα νοηθὴ ὃ Σωτὴρ, χαὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ Πνεῦμα 

ἐχ τοῦ Πατρός. ᾿Επεὶ οὖν Λόγος μὲν Κυρίου ὃ Σω- 

τὴρ, χαὶ Πνεῦμα τοῦ στόματος αὐτοῦ τὸ ἅγιον 

ΤΠΙνεῦμα, ἀμφότερα δὲ συνήργησε τῇ χτίσει τῶν οὖ- 
ρανῶν χαὶ τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων, διὰ τοῦτο εἴ- 

ρηται, Τῷ Λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, 

ἃ ἘΜτο Ῥαγῖβ, ὁ λόγος. 5ε4 ἄθδοβὲ αὐιϊου]ιιβ τη 56Χ 

Μ95. Μοχ Ἀδξ. βοοιπάιιβ πνεῦμα, τὸ ἅγιον ἀτμίς. 
6 (0]}. ῥυίπηιβ ἡ οὐράνιος. 
« Βορ. ἴογιι5 ἵνα νομισθῇ ὁ σωτήρ. οχ αὐτοῦ, {1 

Ῥυοχίπης βϑχιῖίαιν, ἀθοδῦ ἴῃ πλυ]115 Μ85, δε δθᾶμπῃ 

τη ]6 ΟΠ ᾿βϑᾶ πη 6556 ἃ ΠΠΙΡΓΑΡῚ5 ρααξαπιιι8, ἔπτη {ποα ἴῃ 

1115. 1115 Μ55, Ἰοσαίτιν, ἔασι ππαχίπιο αιοα ᾿πνοηϊὰ- 

ΤΌΝ, 1. 

ΑΔ 6]1|5 5ριυπ5. 6χ Ραΐγθ. Οποηϊδηὴ ρει" Β5ΘΡ ν δίου 

γουθιη ῬΟΙΉΪΗΙ οϑὲ, δὲ Κ'ΡΙΡΙΠΙ5. ϑΆΠΟΐΠ8. ΟΥῚ5 

ἸΡδ5ῖτι5. ΘΕ 5. δῖ). ἘΓΟΡΓΤΙΘ᾽ διιθη}) [ἢ 68815 οἱ 
ΘΟΥ τη γα τι5 ΟΡ Δ Π 15 ΡΑΡ ΠΟΥ ΟΡ ΠῚ ο0η- 
{811}, Τάοῖνοο ἀἰϊοΐιιη δϑὲ : ἤογῦο 71οηιῖπιὶ οοὐἰϊ 

ιπιαιὶ ετιπιῖ, δὲ ϑριγέϊπι ΟΥἦ5 6715 ΟἸητιῖς υἱτῖτι5 

δογηι. ΝΙΠῚ] Θηϊμ ϑαηου αΐθπν Δ Πρ βοῖεπ|}, ΠΙδὶ 

αν ἴπ ἘιΒοΌῖο : ἃ {πὸ ἰοίιιπι {Ππ|Ω| ἔλα στηθηὕπιπη., πΠῚ 

ἴῃ ρῬυθίδτοπο οβίο πα 1{π|1’, 511π|ξι1η οϑ, ΑἸΤον ἠδ 1110, 

ἐκ τοῦ πατρὸς, πα! οαπτιπι ΘΟ ΠβΘπλιι5. (ὑπ ΘΠ ΠῚ ἽΪΞ- 

Ἰᾳ4, ἐκ τοῦ πατρὸς, 4651} ἴῃ τη} 15 Ν55., πθοὸ Ἰδβαίαν 

«πο ἴῃ (Οπλμθη Δ Υ115 Ἐ56 11, 16 πτιο Ἱπορίο ἃο- 

οουβι ἀλη {π|5588 ματι 1Π]}γ1ὰ ΟΥΘΩῚ ροΐαϑί. 
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5 [πὸ- 



104 5. ΒΑΒΙΙΙΙ ΟΠΘΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΓΟ,. ΑΒΟΙΠΕΡ, 

Ροι βΘΡ τ ἔπι5 ΒΆ ΠΟΙῚ ργϑβθπίίδηι. Τίδατιθ {0 ἅἃπ-ὀ καὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἣ δύνα- 
8611 51η 5, ἃ Ορ σα ὕ υθῸ τιπὶγθυβουῖιμὶ οοπαϊ- μις αὐτῶν. Οὐδὲν γὰρ ἁγιάζεται, "ἢ εἰ μὴ τῇ πα- 
ἴογθ μαθεηΐ : οἰβ γ67Ὸ ϑαποι ἴθι ΚΡ υπι5 588Πη- ρουσία τοῦ Πνεύματος. ᾿Αγγέλων γοῦν τὴν μὲν εἰς 
οἴτι5. ᾿πηρθυν᾽τ. ΝΟ ΘΠΪπὶ ΠΕ Πί65. οΡΘα τ δηΐ τὸ εἶναι πάροδον ὃ δημιουργὸς Λόγος ὃ ποιητὴς τῶν 
ΔΏΘΕΙΙ ᾿ ἀοιπμ 6 Ῥαυ] ΘΧΘΙΡΟΙΟ Ῥογίδοιι, 51. Β ὅλων παρείχετο" τὸν ἁγιασμὸν δὲ αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα 

ἴδοι ϑιπὶ ἀἰσΠ] ἀπ] ΚΡΙΓΙΓαμτ γΘΟΙροιθηῖ: 5684 ἴῃ τὸ ἅγιον συνεπέφερεν. Οὐ γὰρ νήπιοι χτισθέντες οἵ 
ῬΥπηα ΘΟὨΒΕΠ Πα] ΟΠ 6, Θὲ ππὰ ΟἸΙΠῚ 5. 5:8 ΠΕ185 5118 ἄγγελοι, εἶτα τελειωθέντες τῇ χατ᾽ ὀλίγον μελέτη; 
{81 τηϊχ ταγὰ [ἢ [αϑᾶπη Πα] ΘΓ βα ποι αΐθιη. Οτὰ- οὕτως ἄξιοι τῆς τοῦ Πνεύματος ὑποδοχῆς γεγόνασιν᾽ 

ῬΙΌΡΙΘΥ Θἴ]δ1 ἐορι6 δ τ] πὶ ΘΟηγ θυ οΓ6 588. ἀλλ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ συστάσει χαὶ τῷ οἱονεὶ φυράματι 
Ῥοβϑιιηΐ, συρρθ {αὶ 1Π|60 ϑᾷ ποι ηα., γαῖ] τῆς οὐσίας αὐτῶν “ συγυαταδληθεῖσαν ἔσχον τὴν 

{ἰποῖπρα {πᾶ 8 πὶ ΠΟΥΓΟΒΌΟΥΑΙΙ πῆ, ΠΡ Δ ΘΟ ΠῚ] 116 ἁγιότητα. Διὸ χαὶ δυσμετάθετοί εἶσι πρὸς χαχίαν, 

ἴπ νἱρθιτο. ἃς σοπϑίδηεαη) ἀ0η0 ϑρίν επι5 βὰ πο εὐρὺς, οἱονεὶ βαφῇ τινι, τῷ ἁγιασμῷ στομωθέντες, 

ΔΟΟΘΡΟυΙης. καὶ τὸ μόνιμον εἰς ἀρετὴν τῇ δωρεᾷ τοῦ ἁγίου Πνεύ-- 
ν 

ματος ξἕχοντες. 

ν.7. 5. Οοπδγοόσαπς οἱοιξ τιίλθηι ἀήτας πιαγῖς, ΡῸ- Συνάγων ὡς ἀσχὸν ὕδατα θαλάσσης, τιθεὶς ἐν 

γιθτιδ ἐπι ἐΠιθϑατιγὶς αὐ γ5505. Νοη αἰχὶῖ, Οοησγο- θησαυροῖς ἀδύσσους, Οὐκ εἶπε, συνάγων τὰ ὕδατα 
ΘΔ 5 ΔΙΠ185 ΠΠΔΥῚ5 5ϊ6τ 1Π τ|{76, 564, Ζ72 μίγοηι, τῆς θαλάσσης ὡς ἐν ἀσχῷ,, ἀλλ᾽, Ὡς ἀσχὸν, οὕτω 

1ἴὰ ἃ]ιιὰ8. ΠΑΡ 15 ΘΟΠΟΙΌΡΔΠ5. ΤΔΠ}] ΨΘΙῸ ΘΟΠΒΙ4ογα, ἃ τὰ ὕδατα τῆς θαλάσσης συνάγων. Νόησον δέ μοι τὴν 
8880, ὉΓ}15 ΠαίτΡ ΠῚ, 4ι185 ππιη0 αι] θη ᾿πῇῆι- τοῦ ἀσχοῦ φύσιν, νῦν μὲν διαφυσωμένην, ὅταν τῷ 

{7 ΟΠ ΠΟΥ ΠΤ 1ΠΊΘΡΟΪ 150 5Ρ 1. 1πι ἀἰδιθηπιη οδῖ; ὁ ἐναποληφθέντι πνεύματι τὸ δέρμα περιταθῇ νῦν 

ὨϊΠΟ ὙΘΙῸ ΘΟΠΕΔΠΪ{1|1', οἴπμὴ {ΠΠἀέτι5 116 ἡτιο ἀ15- δὲ συστελλομένην, ὅταν ὑποχωρήση τὸ διατεῖνον. Οὔ- 
Ὶ ᾿ , 

το π 6] πη" δθοθϑϑὶῖ. 5]. ᾿ΐδτιθ μην Δ] Ζπὰ πο τω τοίνυν ἡ θάλασσα ποτὲ μὲν ἐκφλεγμαίνει χαὶ ζεῖ 
- , , - ε 

ΜΓ ὨΊ ΒΟ . ἃ Οἴου θϑοῖῖ νθητ|5. οἰ ουαΐατη ἃς ἔπι τοῖς πνεύμασιν ἀγριαινομένη καὶ ἐξοιδαίνουσα " πο- 
͵ 

Π]ΘΉ5.5» ΔΙ ΖΔ ΠΔ0 ΨΟΡῸ γι 5115 ἐδ η ΠΠταῖθ ἷἰπ τὲ δὲ πάλιν ὑπὸ γαλήνης εἰς ταπεινὸν χαταστέλ- 

Πα Π}1}18 σοπίγδ τιν. Τοῖταν τιῦ αἴγρηη, ἰΐὰ οοπ- λεται. Ὡς οὖν ἀσχὸν, οὕτως συστέλλει χαὶ ταπεινοῖ 
ἴγΆΠ] Ὧ0. ἀθρυΐμηῖε ΠΟμἢτι5. Δ τι πὶ Πλανΐβ. Τη- τὸ ὕδωρ τὴς θαλάσσης ὃ Κύριος. “ Εὔρομεν δὲ ἔν 

᾿ , , Ἂ ᾿ 

ΨΘΠΙΠΏΙΙ5. ἃιιῖθη}) ἴῃ (Π}τι564ὯηΔ ΘΧΘΠΡ]ΑΥΙ115, τισι τῶν ἀντιγράφων, Συνάγων ὡς ἐν ἀσχῷ ὕδατα 

Οοπρδγθβατπς σοι ἐπὶ μἰτο ἀηιιὶς τπατγὶς : ΠΟΙ] ι15 θαλάσσης, ἐπὶ τὴν παλαιὰν ἱστορίαν τοῦ λόγου 

γ γθ]5. δαὶ γϑίθυθηῃ Πἰϑίου αὶ «ἰδ πιο μι}, οἴ ἢ) ἡμᾶς ἀναπέμποντος, ὅτε ἣ ἐρυθρὰ θάλασσα, οὐδε-- 
ἰ Ἢ 

Π]ΔΓΘ Βαρυτηι, ΠΘΗλΪη6 ἰ« ποίμιθ αἰνϊἀθηΐθ πὸ- γὰὸς αὐτὴν διαιροῦντος, οὐδὲ συνέχοντος, αὐτὴ πρὸς 
4π ΘΟὨΕΠΘΗΓΘ » Ἰρβηι δά 56 ᾿Ἰρϑιιὴ ΟΠ ΔΟΠΠΠῚ ἑαυτὴν συνειστήχει,, οἷον ἀσχῷ τινι Γ ἐνδεδεμένη, 
Ἐπὶ αυιδϑὶ ἴπ πὶ «πιοαι οΟἸ]ΠΙ σαί, ἀἰνίπο τοῦ θείου προστάγματος προχυθῆναι αὐτὴν οὐχ ἐῶν- 
"πὰ Π αῖο 1Ππ4 δα π1 ποη οἰποηίθ. Ῥοποης, ἴη-- τος. Τιθεὶς, φησὶν, ἐν θησαυροῖς ἀξδύσσους. Ἄχο- 
«απὸ, ἐπι ἐμοεαιιγὶς αϑγ5505. Εγαϊ βοπίθπης οομ]- λουθότερον ἦν ὡς πρὸς τὴν χοινὴν ἔννοιαν εἰπεῖν. 
Ὠλ1ΠΠῚ Π]Δ 515 ΘΟΠΡΤΙΠΠ} αἴ ΟΘΡῸ : ῬΟΠΘΠΒ ἴπ Δ υ5515 τιθεὶς ἐν ἀθδύσσοις τοὺς θησαυρούς" τουτέστιν, ἐν 
{ΠΟ ϑατιγῸ5 : πος οϑῖ, 1ἴπ Ὠηυϑίθυϊο ἀϊν 85. σοΠΕ-- μυστηρίῳ συνέχων τὸν ἑαυτοῦ πλοῦτον. Νῦν δὲ, 
ΠΘῊΒ 8115. Νίιης ΥΘΡῸ ψεἰτξ ΟΡ65 “ἀϑδηὶ αἰ γ 115 ὥσπερ τινὰ χειμήλια ἄξιχ τῶν θείων θησαυρῶν τὰς 
{πιοβδιινβ ἀἴβπαβ, ἈΡΎ5505 ρβ885 6556 ἀἸοἰζ. Νιπμὴ-. ἀξύσσους εἶναί φησι. ΝΙή ποτε οὖν οἱ περὶ τῆς θείας 
ἀυϊά οὐροὸ πᾶ 10} ἀϊνὶπὶ γαϊοπθθ. ΠΟ ΠΑΡ ΓΑ 1165 χρίσεως λόγοι ἄῤῥητοι ὄντες χαὶ ἀκατάληπτοι ταῖς 
οἵ ΒυμηᾶποῸ οΘαρία! ἱποοπιρ ΘΠ η51}01165., ἀργϑϑὶ ἀνθρωπίναις ἐννοίαις, ἀῤνσσοι λέγονται, ἐν μόνη 

«Ἰσιητει", πὶ ἴπ 501. Π6ὶ σοσηἸ 0 η6. ΓΘΡΟϑ [88 τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει ἀποκειμένων τῶν λόγων, καθ᾽ 
δἰπΐ ΤΆΠΠΟΠΘΒ., Ππιχία “85 βίπσι!α πηοάογαῖιν} Ε οὺς ἕκαστα 8 οἰκονομεῖ; “Ὅτι γὰρ τὰ περὶ ἕκαστον 

» ἘΜ εὐ Βορ. βοχίαβ οἱ (01. «υϊηΐαϑ εἰ μή. Τεοϑὲ εἶἰὰ5 ἐμφλεγμαίνει, Νες ᾿ΐα ταυ]ῖο ρῬοβὲ βερίοπιὶ Νῖ58, 

εἰ τπ ἘΒΕΡἢ (πη πη θη ἔδυ 115, δὲ ἴπ 4αϊηιιο Ν55, Μὸσ εἰς ταπεινὸν χαταστέλλουσα. ἘΔ οαχῃ 4υϊθυβάαμι 

εὐτῖο Ῥατίβ. ὁ δημιουργὸς τῶν ὅλων ὁ ποιητὴς λόγος πα Μδ85. καταστέλλεται. 
ρείχετο, οοπηἔμπδο, ΒΘ βΕ ΓΙ πητι5 οἵ εχ Νῖ55. οἵ δχ 1ρ515 Επ- 6 (01. «ααγξι εὕραμεν. ϑτατῖπι ΟΟἸΡΟΓ ΕΣ Ῥυτητιβ 

5611 (οπη πη θη ΑΥ115. ὈΤΙΒΙ1Π1|ΠΔ ἃ0. ΟΠ Ππτὰ γερθο-.͵ εἴ «πανία ὡς εἰς ἀσχόν. 

Γατη ΟΥἸπΠοιη. ΓΈΒΕρ. βεοιπᾶτι5. ἴπ οοπίεχίιι ἐνδεδεμένη, οἰποίεη : 
5 (]}. «υατέι5 συγκαταδλυθείσης, πιοη τϑοῖθ. Ῥαι]ο 56 ἴάθμι (οἄοχ νυ]δαΐαπι Ἰεοϊίοπεπι, ἐνδεδυμένη, ρνᾶ- 

Ῥοβὲ φυίΐμηιιο Νῖβ8. ὡς ἀσκόν. ἘΔΠ ὡσεί. [τῇ 4ποάιο ἴπ τπᾶγ πο. 
ἃ (ΟἸΒΟΓ ΠῚ ΡΥ πλιι5. οἵ {πᾶγί τι ἐναπολειφθέντι. ἘΦΤΕ ξ Νομπα}}1 Νῖ55. οἰκονομιεῖται, ΑΙῈ οἰκονομεῖ. 

γογο εὐ ἅΠ| Μ55, ἐναποληφθέντι , Βοπο, Μοχ Βερ. ἴοτ- 
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͵ 4 ἜΠΠΕ 3 , “- 
κρίματα ἄθυσσος προσηγορεύθη 7) ἐν ἑτέρῳ ψαλμῷ 

δεδιδάγμεθα λέγοντι, 'Γὰ κρίματά σου ἄδυσσος πολ- 
λή. ᾿Εὰν οὖν ἐπιζητῆς, διὰ τί τοῦ μὲν ἁμαρτωλοῦ ἣ 

ο Ἔ Ὁ 

ζωὴ παρατείνεται, τοῦ δὲ δικαίου " αἱ ἡμέραι τῆς 

παροικίας συντέμνονται, διὰ τί ὃ μὲν ἄδιχος εὐθη- 

νεῖται, ὃ δὲ δίκαιος θλίδεται, διὰ τί τὸ παιδίον πρὶν 

εἰς τελείωσιν ἐλθεῖν ἀνηρπάσθη, πόθεν πόλεμοι, 

διὰ τί τὰ ναυάγια, οἱ σεισμοὶ, οἵ αὐχμοὶ, αἱ ἐπομ.- γἵαν πον (μοι, 
Θρίαι. διὰ τί τὰ φθαρτιχὰ τῶν ἀνθρώπων δεδη- ριᾶι; φυαρ ρ Ἢ 
μιούργηται. διὰ τί ὃ μὲν δοῦλος, ὃ δὲ ἐλεύθερος, ὃ εὐ 

μὲν πλουτεῖ, ὃ δὲ πένεται (πολὺ δὲ καὶ ἐν τοῖς 
ἁμαρτανοριένοις ἢ κατορθουμένοις ἐστὶ τὸ διάφορον" 

ἣ μὲν γὰρ πορνοδοσχῷ πραθεῖσα, πρὸς ἀνάγχην 

ἐστὶν ἐν τὴ ἁμαρτίᾳ " ἣ ὅ δὲ εὐθὺς ἀγαθῆς δεσποίνης 

ἐπιτυχοῦσα , συνεξετράφη τῇ παρθενίᾳ), διὰ τί αὕ- 
τὴ μὲν εὐεργετήθη,, ἐκείνη δὲ κατεδικάσθη - καὶ τίς 

ἢ ἐφ᾽ " ἑκάστου τούτων παρὰ τοῦ χριτοῦ ἀνταπό- 

δοσις" ταῦτα πάντα λαδὼν εἰς ἔννοιαν, ἐνθυμή- 

θητι ὅτι ἀδυσσός ἐστι τὰ χρίματα τοῦ Θεοῦ, χαὶ 
τῷ τοῖς θησαυροῖς τοῖς θείοις ἐναποχεχλεῖσθαι, οὐχ 

εὔληπτα τοῖς τυχοῦσι. Καὶ τῷ πιστεύοντι δὲ ἐπαγ- 

γελία δέδοται παρὰ Θεοῦ, ὅτι Δώσω σοι θησαυροὺς 
ἀποχρύφους, ἀοράτους. ᾿Επειδὰν οὖν χαταξιωθῷ υιεν 

τὴς πρόσωπον πρὸς πρόσωπον γνώσεως, ὀψόμεθα 
χαὶ τὰς ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ Θεοῦ ἀδύσσους. Συν - 

ἄγων δὲ τὰ ἐν τῇ Τραφῇ περὶ ἀσχῶν εἰρημένα, 

μᾶλλον γενήσῃ ἐν περινοίᾳ τοῦ “ βουλήματος τοῦ 

προφητιχοῦ. Οἱ μὲν οὖν ἀναχαινούμιενοι ἡμέρᾳ χαὶ 
ἡμέρᾳ, καὶ τὸν χαινὸν οἶνον ἀπὸ τῆς ἀμπέλου τῆς 
ἀληθινῆς χωροῦντες, ἄσχοὶ εἶναι λέγονται ἐν τῷ 

Ἐαγγελίῳ καινοί. Οἱ δὲ μηδέπω τὸν παλαιὸν ἄν-- 

θρωπον ἀποθέμενοι, ἀσχοί εἰσι παλαιοὶ, μὴ δυνά- 

ἅενοι πιστεύεσθαι τὴν ὑποδοχὴν τοῦ νέου οἴνου. 

Οὐδεὶς γὰρ βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσχοὺς παλαιοὺς, 

ἵνα μὴ καὶ ὃ οἶνος ἃ ἐχχυθῇ, καὶ πάντη ἀπόλωνται 
Ἐπειοὶ τι ἀσχοὶ, οὐδεμιᾶς ἀξιούμενοι συγγνώμης 

ἔτι, ἐὰν τὸν χαλὸν χαὶ καινὸν ἐχχέωσιν οἶνον. Οἶνον 
γὰρ καινὸν εἰς ἀσχοὺς καινοὺς βλητέον. Τὸν χαινὸν 

χαὶ πνευματιχὸν οἶνον, χαὶ τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ 

ζέοντα, τὸν μηδέποτε παλαιούμενον τῆς ἀληθείας 
νοῦν εἰς τὸν καινὸν ἄνθρωπον βλητέον " ὃς διὰ τὸ 

πάντοτε τὴν νέχρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι πε- 
ριφέρειν, ἀσκὸς ἂν λέγοιτο εἶναι καινὸς δικαίως. 

5" ἘΖῚῚ οὐ Ἀορὶϊ φααγέιβ. οὐ βοχίις στη (ΟΙΡ. 56- 
ΡΕπιο αἱ ἡμέραι τῆς παροικίας : 564. 1Ππ4ῴ, τῆς παροι- 

χίας, ἀδοϑί ἴῃ τα} {15 ΝΜ85, 

8 (0]Ρ. «ααγέι5 ἡ δὲ ὁδηγοῦ ἀγαθῆς οἴο., παοία Πιε-- 
γαπὶ δοπαπι, ψιί υΐαηῖ ΘΟἸιπηιοτδίγαδαΐ. 

» (οαἴοο8 ποηπι}}}1} ἐφ᾽ ἑκάστῳ, ΑἸΙ1 ἐφ᾽ ἑχάστου. [πι- 

Οιιοά δηΐμι Ἰαΐα (6 ϑἰηρι} 5. {πιάϊοῖα Δ γϑϑιι5 γο- 
οαἴα 51πἴ, 1 ἃ]10 Ῥϑαίμηο ἀϊἀἸοἴτηιι5 ἀἸοθηΐθ, υμ- Ρϑαὶ 35.7. 

ἀϊοῖα ἐπα αὐ γ851ι5 ππτέα. Οὐ ΡΥΟΡίου 51 {80 }15; 

Οἵ1, νἱϊὰ ρΘοσαῖου 5 ΡΡοΡοσαία, 1511 4165 ἴῃ Ποο 
1ΠΟΟΪαγττη ἰΙΟσῸ ὈΡΟν ΘΠ 17, Οἵα 1Π]| ι5τ|5 5θοιιπ ἃ 

τταίτιν [ογίπ πὰ, }π5{τ|5 αἀγουϑα., ΟἿ 510 ῬΌΘΓαΪ 5 

Ραρίιι8. δῃΐθ ϑοῖα 8 ρϑυ[θο ΟΠ θη, τππάθ θε]]ὰ, 

αὐ Ππαιίγαρια, (6 Υγ85 ΠηΟἰτι5 , ϑ᾽οοΙ τα [655 θ] αν 186, 

οἵαν 4185 ἰδία! ϑιπὶ ΠΟΙ )115, ογθαΐα δἱηΐ, 

ΟΡ ΠΟ 565... 16 060, ΟἿ 811|8 ἦϊνε5., 

Α]1π|5 Ῥᾶ ΠΡΟ (αἴτια δἰ πη πηα] ἔτ 6ϑὲ (ἸΒΟυ "1 15 

Ἰῃ Ῥθοοδίθ 80 γϑοῖθ δοῖ!5 : πϑθο δηϊῃ ἰ6Π88 γϑη-- 

ἀϊτα., νἱ ἴῃ ρβοραῖο δϑὶ 7 1Πἃ νϑῦῸ ἃ0 151{10 που ἃϊη 

ῬοπΠδπῚ ποία, ἴῃ νἹΡρΊΠΙἰαΐθ δαἀπιοαΐα 651), ΟΣ 
πο αἰξδοία 6 πθἤοιο οἷἐ : 1ὰ νϑὸ σοπαθμῃηπαία : 

οἱ 4υ]ὰ 51} τπιπὶοαίαθ πουτιπλ ἃ Ππ 4166 γϑι θι6η-- 

ἄσιηι:; 4] 115 ΟἸ ΠΙθτι5. Ε{0Ὶ 1η ΠΟ ἢ ΘΠ γΘΠ]Θη 1- 
Ῥιι5., σορίία Π6Ὶ ψιάϊοῖα αἰ 5505 6556.) Π60 ἃ 4Π|0- Ἀργοοὶ κιῖπ 

1Πνδὲ ἔλοῖ]6 σοι ργθμθ πα] ροβθθ, «ποά ἰπ ἀἰνίηἰ5 Ἰυδιοῖα ἀϊ 
{Ππ|65811}158 ΘΟ πο]τιϑἃ διιπὲ. 56 (ἃ οἱ ογβάθπῃ ἐαΐὰ ργοὸ- ΣΡ 

ΠΉ]5510 εϑὲ ἃ Πθο, υἱάβιοοὶ, 2 αο εἰδὲ {ιθδαϊι- κςαὶ.η5.3. 

ΤῸ5 αὐϑοοτιϊίος δὲ ἱπνιδιθτῖ65. Ῥοϑίαπιαμη ᾿ΟἹπ} 
Θἃ ΘΟΘΠΙΠΟΠΘ ({τ|85 Θ5ὲ ἔδο]6 δα [Δ0]6 ΠῚ, αἸση1 Πᾶ- 
ΠῚ {ΘΡ Ώγτι5., οἰ ΠῚ Θὰ5. {τι ἴπ Π6Ὶ {Π|65Δ 115 
διηΐ ἈΡ 5505 ἱπ πθ Ιλ. Οτοα 51] θὰ “τι 1π 

ΒοΡΙρίαγα 46 τἰνθτι5 ἀἸοία ϑιιπ| 7 ΘΟ]]Π ΕΘ ΘΥ5., ΡΓο- 
ΡΒ θεῖο ΒΘ η θπ 165 1Π16]]}ΠΠ ΘΠ 18 ΠῚ ΤΠ 15. ἀ556 16-- 

γ5. Οὐἱ ἰσττπν ἀ6 αἴθ 1η 16 πὶ ΓΕ ΠΟΥ ΔΠΠπ}", οἱ νἱς- 
ΠΙΠῚ ΠΟΥΤΠ] ἃ ψογὰ Ψι6. ΔΟΟΙΡΠΙΠ , ΕΠ} Ὸ5 ΠΟΥῚΪ 

6556 ἴῃ Ἐναηρο ο ἀἸοπηίαν. Οὐ νΘΡῸ ΠΟΠΕΑ 

ψΘΙΘΥΘ ἢ ΠΟΠΊΠΘΠῚ ΘΧΌΘΡΙΗΐ , πὶ νϑίθυ 5 τἰΓ65., 

{ΠΡ τι5. ϑυιϑοΙ ΡΊΘ ΠῚ νἸηὶ πονὶ [δου]ϊα5. ΘΟ ΠΟΥ αὶ 

ΠΟΙ Ροίοϑὶ. ΝΘΠΊΟ ΘῃΪη ὨΔ1 ΕΠ} ὙΊἹΠ11Π) ΠΟΥΊΙΠΙ 1Π χγιε]. 9. 

αἰἰγ65 γϑίθγοβ.» π΄ Π6 οἱ νιηπη οἰ πη αίαν, δὲ 1111 17: 

τ 65. ΡΘΗΪ 5. ροΡθαηΐ , ΠΠΠ]Δ ΠῚ ΔΠΊΡ] 15 ὙΘΠ]ΆΤΩ 

ΘΟὨΒΘΟΩ ΠΕΣ , 51 ΣΟ Πτ1Π} ἃ 0 ΠΟΥΤΙΠῚ ὙΙΠιΙΠῚ δ [ἀ-- 

ἄδπί. Νονιιη ΘΠΪΠῚ ὙΙΠΙΙΠῚ π᾿ τ Ὸ 5. ΠΟΥΟβ οἷ 

τη τη τιπι. ὙΊπιιπ 4πο ποντιπ ἃ0 5ρ1Ρ ἐπα ]6 
511, «ποάαιιο ϑρι για ϑαποίο [ορνϑαΐῖ, ᾿ρϑδᾶμ ν]46- 

Ἰοθὲ νϑυιία 8 1π|6]ΠἸ ΘΠ ΠὩ1ὴ ΠΠΠΉΓ 8 πὶ γοίογα- 

β0θηΐθη., ἱπ ΠΟΥΙΠῚ ΠΟΠΊΙΠΘΠῚ ΠΤ] 66. ΟρΘΓδ 

ΡΓΘ τ δὲ ; {π|., «πο 5ΘΠΉρΡ 6." ΤΡ ΠΑ Π]ΟΠ ΘΠ. 

7651 1 σΟΡΡΟΙΘ ΟἸΡΟσΙΤΩ ον, τιῖθι" ΠΟΥ τΙ5 ἀἸο] πη6-- 

ΥἸἴο ρμοίαϑί. 

ἔνα Ἀδρ. βοοιηάι8 ἐπαγγελία δίδοται, 
ς Ἄδερ τον οἱ βοχίπβ προδλήματος τοῦ προφητιχοῦ. 

ΒΡ. βθοιιπτι5 Βοῦρα αση τἰγατηάιιθ ΘΧ 1568 : ππιᾶπὶ 

ἴῃ οοηΐοχίἔι, ΑἸ τουαπι ἴῃ ΤΡ ΘΊΠο. 

ἃ Ἄρρ, «παγίτι8 ἐχχεθῇ, 

13, 



100 5. ΒΑΒΘΙῚῚ ΟΥἸΒΑΒΕΙ σΑΡΡΆΏΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ν.8. 6. Ζ7ΐποαϊ 1)οπιείτιτι ΟἸἩιτιὶς ΤΟΥΤ : αὖ 60 αἰι- Φοξηθήτω τὸν Κύριον πᾶσα ἣ γῆ ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ 
θην σοπιηλον ΘαΤυΐ1ι1" Οπιη165 ἐπ αὐ ατιΐο5 οΥὔθπι. Ὁ σαλευθήτωσαν πάντες οἱ κατοιχοῦντες τὴν οἴχου- 

Ῥίον. τ. 7. ΟΔ ΠΟ 161} ΕἸ Π]ΟΥ ΤΟ ΠῚ 1ΠῚ ΠΤ} δϑὲ 56 Π5115, μένην. ᾿Επειδὴ “ φόθος Κυρίου ἀρχὴ αἰσθήσεως, οἵ 
[οΥ ΓΘ Πἃ 411 5 ρ ΠΕ, ῬΘΙ ΕΠΠΟΡΘῊῚ ΘΔ η τιν. ΤΙ τὰ γήϊνα φρονοῦντες, διὰ φόβου παιδευέσθωσαν. 
ΠΟΙ ΘηΪπ) νος δ μ]δίαίθιη ἱπιροτπιοθη5., π6- Ὡς μὲν γὰρ εἰσαγωγιχὸς εἰς εὐσέδειαν ἀναγχαίως 

ΟΘΘ5Ά ΡΟ Δ ΠΙ]Π Πα : ΘΑ Ἐᾶ5. γ6ΡῸ ἀἰθίμοθρ5 διιοοθ- παραλαμθάνεται ὃ φόδος, ἀγάπη δὲ λοιπὸν παρα- 
(6Π5.; 605 41|05 {{π|0} δ ον πἀϊθη άπ Ἰάοποιια λαῤοῦσα τοὺς δυθμισθέντας ἀπὸ τοῦ ἐπιστημονιχοῦ 
ΘΟΠΟΙηΠΆΨΙΓ, ΡΟΡΠΟΙΕ. Τί ιιθ. ΤΟΥ Γᾶ ΟΠΙηΪ γοΡθα φόδου, τελειοῖ. Πάση οὖν τὴ γῇ φόθον παραγγέλλει 
Ἰ5ΈΠι880 ΕΠΙΟΡΘ ΠῚ ΡΓΘροΙ ρίπιη!. Οοπιηιονθαπίϊμ ἅϊ- ὃ λόγος. Σαλευθήτωσαν δὲ, φησὶ, ἀπ᾽ αὐτοῦ πάν- 
ἰθπι, ἴπάις, ἄὐ δὸ οπιτιθς ἐπ]ιανί!απΐθ5 οὐϑόηι, τες οἵ χατοικοῦντες τὴν οἰχουμένην. Οἰονεὶ πᾶν χί- 
ΝΙ ΠΗ 1 ΠῚ} ΠΟ ἔτι5 ΟΠ] ΠΪ5., {π1ΠῈ (111 ΟΧ ΠΠΘΠΙΘ, πὶ νήμα, εἴτε χατὰ νοῦν, εἴτε χατὰ σωματικὴν 
{π| ΟΧ ΘΟΡΡΟΡΆΪΠ δοιοη6. ΟΥ̓), βθοιπάτιη) Ποῖ ἐνέργειαν ἐπιτελούμενον, κατὰ τὸ βούλημα αὐτοῖς 
ψΟΙ απ ἔθη ἃ} [0515 Ῥ ΡΠ οἰ αῖτιν. 516 Θηΐτ πιο Πρὸ τοῦ Θεοῦ ἐνεργείσθω. Οὕτω γὰρ νοῶ τὸ, Σαλευθή- 
11π|4, Οοηνηιονθαπίι" αὖ 60. ἘΧΘΙΡΙΪ σραῖία, π6- Ε τῶσαν ἀπ᾽ αὐτοῦ. Οἰονεὶ μήτε ὀφθαλμὸς ἴ σαλευέ- 

46 οσαπ5. ππονϑαΐα 51π6 Προ 5 ΠΘΙ͂ΠΘ. ΠΊΔΉ1Ι5 σθω ἄνευ Θεοῦ - μὴ χεὶρ κινείσθω ἄνευ Θεοῦ " μὴ ἣ 

ἈΡΊ ΓΘ ΠῚ 5η86 60, ΠΘΟ 60. σορίίθι {τι ὍθῸ ποὸη κχαρδία διανοείσθω τὰ μὴ εὐάρεστα τῷ Θεῷ. Καὶ 
. . [-ὸ Ν μ- 

ΡΙασθης. ἘΠ 5υΠηΠηἃ, ἃ Π11]10 4110 πιογθαπίιι -- ὅλως ἀπὸ μηδενὸς ἄλλου σαλευθήτωσαν, μηδὲ αὖ- 
Ω ᾽ ἥ ψ 5 : , , .- ΓΝ , ο͵ 

ΠΘΩῸ6. 10505 (πα πιὰπὶ πηονϑαξ, Πἰϑὶ δὶ {ἰπ|οὸν. τούς τι χινείτω, εἶ μὴ ὃ τοῦ Θεοῦ φόδος. Ὅτι αὖ- 
5 . φἰντν . 5 3 , ᾿ 9- Θιοπίαπι ἴρ56 εἰϊαῖξ, οἱ [κπεῖα ειιπξ ; ἴρ56 πιάπι- τὸς εἶπε, χαὶ ἐγενήθησαν: αὐτὸς ἐνετείλατο, χαὶ Μ 

“αν, δἰ ογθαῖα ϑιιγιξ. ΤλΟ]ντ15. ρθοθἀθηει5 ἐχτίσθησαν. Πρὸς δύο τὰ προάγοντα, δύο ἐπήγαγεν" 
ἄτιο 5 611 : ρυἸπηη, 7 γιθαΐ οπιϊὶς ἰογγα, εἰ, ΨΦοδηθήτω πᾶσα ἣ Υἦ, χαὶ, Σαλευθήτωσαν πάντες 
Οοπιηνονθαϊίμ" οπιτιθς ἱπιμανίαπίος οι : : 7956 οἱ χατοιχοῦντες τὴν οἰχουμένην, τὸ, Αὐτὸς εἶπε, 
ἄϊαῖι, δὲ {αοία ςιιπὶ : ἀοῖπάθ, 7,56 πιαπάανίι, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, χαὶ ἐκτίσθησαν. 
Θὲ ὁγθαΐα διιπί. Οὐ π 0 ΘΟΠΊ)Ο5ἰἐπι5. ΠΟΙηΟ οϑῖ οχ απειδὴ σύνθετος ὃ ἄνθρωπος ἔχ τε τοῦ γηΐνου πλά- 
[ΘΥΓΘΠΟῸ Πσιηθηΐο., οἱ δχ πῃ θα ηΐο ἰπ σΟΡΡΟΙΘ σμᾶατος, χαὶ ἐχ τῆς ἐνοιχούσης ψυχῆς τῷ σώματι" 
ΔηΪπηὰ : 14 «το 6 ΓΡΓὰ [ΟΥ̓ Πιαίτι ΠῚ Θϑῖ, ἴουρὰ (1-- Υὗ μὲν λέγεται τὸ ἐκ τῆς γῆς πεπλασμένον " χατοι- 
ΟΡ : ἀπἰπηὰ 6 ΡῸ Πα ΙΓ] ΟΠΘΗῚ ἴῃ ΘΟΡΡΡΟΙῈ 50:- χῶν δὲ τὴν οἰχουμένην, ἣ τὴν ἐν σώματι διαγωγὴν 
{{{π, ΟΥ̓́Θ. ΠΑ} τὰ Π5 νοσδειν", Τα τι6 ΘΟΠστι- 15 λαχοῦσα ψυχή" καταλλήλως οὖν τῇ γὴ ἀποδέδοται 
ΘΠ ΓΘ [θΡ8θ ΘΟΠΥΘΠΙΘΠίθρατιθ ΘΠ τ} 65} : 1056 τὸ, Αὐτὸς εἶπε, καὶ " ἐγενήθησαν. ᾿Επὶ μὲν τοῦ πλά- 
αϊχίε, δὲ ἤαοία ιμιῖ; σὰ 1Π|ὰ νεῦρα, Ταοία σματος ἡνιῶν τοῦ ἀπὸ τῆς γῆς τὸ, ᾿Εγενήθη " ἐπὶ δὲ 
διτιῖ, 6 ΠΟΘ} Ὸ ΠσηηθπΟ 6 ἴουτὰ οοπϑίδηϊο ἃροῖ- τῆς χατ᾽ εἰχόνα τοῦ Θεοῦ χτισθείσης τὸ, ᾿Εχτίσθη 
Ρἰδηΐαν : Πῶοο νοῖῸ., Ογοαία οι, (ὁ ἀηίμηα αὐ ἐπειδὴ δὲ ἣ χτίσις ἐπὶ τῆς μεταχοσμήσεως καὶ βελ- 
Ῥ ΘΙ ἸπηαϑΊηθη οΟΠάΪα ᾿π 6 Π]ραπειν, Οτιοπίαπι τιώσεως πολλάκις λαμόδάνεται, ὡς τὸ, Εἴ τις ἐν 

,, ὕΕΡΟ ΟΥΘΆΠῸ 885 }06. Ὀ!Ὸ αιιδίαμη ἴῃ ΠΊΘ Ππι5 ἔρὰπ5-- Χριστῷ χαινὴ χτίσις" καὶ τὸ, Ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ 
ἐπ Οον. ὅ. γγα ΠΟ Π6 5ΠΉΠ ΕΠ, τὶ Θδὲ {Ππ4 : δὲ ψία ἱπ εἰς ἕνα χαινὸν ἄνθρωπον" τάχα τὸ μὲν, ᾿Εγενήθη, 
Ερλό5. 32. Ολγίοδίο πονα ογθαίινα; ἴΐθυν ΠΠΠπὰ : 9 μος ἐπὶ τῆς πρώτης οὐσιώσεως τοῦ ἀνθρώπου λέγεται" 
15. ΟΥ̓ΘΑΤΟΙ ἧπε τπιίπὶ πονιίηι Ποπιΐσιθηι : [ονϊαϑϑῖὶα. τὸ δὲ , ᾿Εχτίσθη, ἐπὶ τῆς δευτέρας διὰ τῆς χάριτος 

Ππ4, Ζ αοία ςιπὶ, ἀδ ΡΥΪη]α ΠΟΠΊΙΠἶ5. ΡΙΌςΓοα-. τοῦ Χριστοῦ ἀναγεννήσεως. “Ὅσον δὲ λόγου Ψιλοῦ 
ἘΟΠΘ ἀϊοίξιν : πος γορο, Ογδαία ςιιπί, ἀθ 56- ἐντολὴ Θεοῦ διαφέρει, τοσοῦτον χτίσεως πρὸς γέ- 
οππα Ρ6ν ΟΡ 51] σα ἢ Δ πὴ γορ που  οπ6. Οὐὰπ- νγεσίν ἐστὶ τὸ διάφορον. Κύριος διασχεδάζει βουλὰς 
ἔπ. ΔΙ ΘΠῚ 56. ΠΟΠῚ Ππι0 ργδϑίαι ρΡδοθρίιιη) ἐθνῶν ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν. ᾿Εξήγησίς ἐστι 
δὶ, ἴδητιιπὶ ΟΥ̓ΘΑΠΟ σΟΠΟΡΔ ΠΟΙ ἀπίθοο τ. τὸ. τοῦ προάγοντος, πῶς ἔχτισεν ὃ Θεὸς τοὺς εἰς αὐτὸν 
Τοπεῖπιι5 εἰἰςοραξ οποία σοτείζιινι ᾿Τορτοῦαΐ α- πεπιστευχότας, ἐχ τοῦ διασχεδάσαι τὰς ἀσυνέτους 
ἴθπι οοβσίζαίίοτιο5 ροριζογιπι. ἘΣΧΡΟΒΙΕΟ οϑὲ ΡΓΘ- βουλὰς τῶν λαῶν, ἃς εἶχον περὶ εἰδωλολατρείαν καὶ 

“ Ἑάίξαπε Τηνθηϊπηιιϑ ἴῃ γοίουϊ ἱπιευρτοίδιίοιιο, 71-ὀ τὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν. 564 τοΐαπι Π]ΠῸΩ͂, αὐτὸς 
710} [)οπιεῖσπιὶ ἰπείζίιπι δϑί δαρίοπίίαθ, τα]6. Ἐ]ὰ5 Ἰοοὶ ἐνετείλατο χαὶ ἐχτίσθησαν, ἀδοκῖ ἴῃ «παΐπον Νῖ55. δὲ ἴῃ 
Ῥᾶγϑ5 πηθά ἴα βιιπηΐα δὲ οχ Ῥβα]πιο 110, 10, Δ]Ιογὰ γοτο οαϊίίοπο Βαβῖ!. (ογία οὰπὶ σοῦθα {8 Ῥάμ]ο δηΐο ρτο- 
Εαθπον. ἵν ἢ. Ἰαΐα 5ἰπέ, βἔατιτη θα θυ σοροῖ! ᾿πτιΈ116 ΟΠηΠ ΠΟ 6556 ἃΓ- 
ΓΟ]. φαάγειβ ὀφθαλυὸς σαλευθήτω. Μοχ Βρορ. ἴον- ΒΙγαμλν, δἴοοιϊα μὲν, {π|ῶ τπὸχ βου, ἀρ οβί ἃ 

{5 διανοείτω. - 9. 
4. ἘΠ 1Πὸ Ῥανῖβ, οεἕ πόηπα}]Π1} Νῖος, χαὶ ἐγενήθησαν - αὐ- 



ΠΟΜΙΠΙΔ ΙΝ ῬΟΛΕΜΟΜ 

᾿ οὸὺ , Α » -" } }] 

περι πᾶσαν ματαιότητα χαὶι ἀθετεῖν τὰς βουλὰς 

τῶν ἀρχόντων. Δυνατὸν δὲ χαὶ ἐπὶ τὸν τοῦ πάθους 
ν 5 ,ὔ χαιρὸν "ἢ ἀναγαγεῖν ταῦτα, ὅτε οἵ μὲν ἐνόμιζον 

σταυροὺν τὸν βασιλέα τῆς δόξης, ὃ δὲ διὰ τῆς τοῦ 

σταυροῦ οἰχονομίας ἀνενεοῦτο τὴν ἀνθρωπότητα. 
351. Ἁ Ὁ 

Ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει διεσχεδάζετο μὲν ἣ βουλὴ 

τῶν ἐθνῶν, τοῦ Πιλάτου χαὶ τῶν στρατιωτῶν, χαὶ 
᾿ Α τω 

ὅσοι τὰ περὶ τὸν σταυρὸν ἐνήργουν - ἠθετοῦντο δὲ αἱ 
᾿ δ. ὦ 

βουλαὶ τῶν ἀρχόντων - ἀρχιερέων καὶ γραμματέων 
χαὶ τῶν βασιλέων τοῦ λαοῦ. Ἣ γὰρ ἀνάστασις πᾶ- 

ϑδίσωσω ϑ,, δὰ ΞὙΞῊ 3 ,ὔ μ σαν αὐτῶν διέλυσε τὴν ἐπίνοιαν. ᾿Αναλεγόμενος δὲ 
ἣν 9.5 ὦ 2 ς ᾿ ο Χ δον “ τὰ ἐφ᾽’ ἑχάστης ἱστορίας ὅσα περὶ τὰ ἄπιστα ἔθνη 

ἐνήργησεν ὃ Θεὸς, εὑρήσεις καὶ χατὰ τὸν σωματι- 

κὸν νοῦν πολλὴν ἔχον τὴν δύναμιν τὸ ῥητόν. “Ὅτε 
γὰρ Ἰωρὰμ. υἱὸς ᾿Ἀχαὰό ἐβασίλευσεν ἐν “ Ἰσραὴλ Ἴ 

τότε ὃ βασιλεὺς Συρίας υἱὸς ᾿Αδὲρ πολλῇ δυνάμει 
᾿ τὰ δῖ, ᾿ - ΄ῆ. ᾿ 

χαὶ βαρείᾳ χειρὶ στρατηγήσας, περμηξαίδητό τὴν 
Ὕ εἰ "» 5 - ο »" 

Σαμάρειαν, ὥστε ἐπιλιπεῖν αὐτοῖς τὰ ἀναγκαῖα, καὶ 

χεφαλὴν ὄνου πεντήχοντα εἰναι σίκλων ἀργυρίου, 

καὶ τέταρτον χάδου κόπρου περιότερῶν “ πέντε σί- 

χλων ἀργυρίου. ᾿Γότε τοίνυν ἵνα ἣ ἐπαγγελία τοῦ 
᾿Ελισσαίου πληρωθῇ, διεσχεδάσθησαν αἱ βουλαὶ τῆς 

Ὕ 8 ο-Ὁ΄ 

Συρίας, χαὶ καταλιπόντες τὰς σχηνὰς ἑαυτῶν χαὶ 

πᾶσαν τὴν περιουσίαν ἔφυγον, τοσαύτην εὐθηνίαν 

χαταλιπόντες ἐν τὴ Σαμαρείᾳ, ὥστε μέτρον σεμι- 
δάλεως σίχλου,, χαὶ δίμετρον κριθῆς ἑνὸς σίχλου 

πωλεῖσθαι. Οὕτω μὲν οὖν ὃ Κύριος οἰδὲ διασχεδάζειν 

βουλὰς ἐθνῶν. Πῶς δὲ ἀθετεῖ “ βουλὰς ἀρχόντων, 
ς ν Ὁ 3 , ᾿ς [} “Ἱ Ὶ 2 ἐπὶ τοῦ ᾿ΑΙἈχιτόφελ μεμαθήχαμεν, ὅτε ηὔξατο εὐχὴν 

ὃ Δαῤὶδ λέγων, Διασχέδασον δὴ τὴν βουλὴν Ἀχι-- 
, -} " ΕῚ , Ν Ε - ΄ 

τόφελ. Ὅταν οὖν ἀχούσης τινὸς ἀπειλοῦντος μεγά- 

λα, καὶ ἐπαγγελλομένου σοι παντοδαπὰς ἐπάξειν 
, , ΕΥ ν Ἃ , τρκων δι 

χαχώσεις, ζημίας, ἢ πληγὰς, ἢ θανάτους, ἀπόόλε- 

Ψψον πρὸς τὸν Κύριον τὸν διασχεδάζοντα βουλὰς 
ΕῚ -- ΕἸ ο ᾿ ἘΞ 

ἐθνῶν, καὶ ἀθετοῦντα λογισμοὺς λαῶν. 

Ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει" λο- 

γισμοὶ τῆς χαρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν χαὶ γενεάν. 

Οὐχ δρὰς τὰ τῶν ἐθνῶν δόγματα, τὴν ματαίαν 

ταύτην φιλοσοφίαν, ὅπως λεπτοὶ χαὶ περιττοὶ περὶ 

"010. ρυίπειιβ ἀνάγειν ταῦτα. 

ὁ [τὰ τηα{| Ν55, οασπα ο 115, Πορ. βεοηπ5 οἱ ( 1}, 

βοχέτιβ οαπι (αΐεπα (οτάδν, ἐν ἱερουσαλὴν., 564 ἴα [α- 
τλθη., πιὖ (αΐοπα (ογάον, Ἰθοϊϊοποπι να] σα πη ἰσραὴλ 

ΘΧΒΙΡοαΐ {ποίτι6 ἴῃ ΠΡ Ίπ6. 

ἃ ῬΘρΡΙ [ογίαιι5, {απ ξιι5 οἱ βοχέιβ δὲ (01}. 5ορ ῖπλτι5 

στὴ ΘΕ1{15 πέντε σίχλων. Αἰ (ΟἸΡον Ια: ῬΥΙματι5,, ἴου- 

{π||5,. {πᾶ γτι5, ἀπ] πη ξιι5 οἱ ΒΟ Χ 5. οἵ 6615 ΓΟ οἵ 

βεοιπίίο ἑχατὸν σίχλων, στανὶ πιοπο, ὙΙάθγο ὁδί οἵ 

Ὠ 

ΧΧΧΙΙ. ΠΟΥ 

Θθθη15., «ποιηοάο Πθιι5 ἰῃ 56 οὐοάθηϊθο. ογοὰ- 

γΘΡΙ , 6Χ 60 «ιοά 5[π|4 ρΟρ.]ΟΥ τι φΟΠ5111ἃ (15-- 

ΡΘΙβ1, {1185 5 ροι Ἰἀο] Ο] σὰ τη ϊν ουβάιιο νη] αῖο 

Βα πθρτηΐ, οἱ ἐχ 60 “ποα γορροθαΐ σοπβι]Ἰὰ ρυῖπ- 
ΟἸραμη. Ῥοβϑιιηξ ἀπο δ. οἱ δὶ ραββίοπὶβ ἴθη}- 

Ρτ15 ΥΘἔΘΡΡΙ , {πάη 0 ΠῚ απ μια! απὶ 56 οὕιι-- 
ΟἸἤσοιθ γθθθπὶ 9]ουῖο., 116 γεῸ Ρ6Ρ ΟὑιοΙ5 

αἰΒρθηβα ΠΟ ΠΘ ΠΩ. ῬΌΠ5. ΠΟΙΠΉΪ τη Το πουαραΐ. Ετ- 

ΘΏΙῺῚ [π᾿ ΓΘΘΕΡΤΘΟΙΟΠΘ, τιῖ (551 ρα] αι ΘΟΠΒ.Π τ 

ΒΘηΠ απ], ΡΠ]ΔΓΠ οἱ ΠΝ] Π πιη}.,. ΘΙ ΠΟΥ πη τ|6., 

«πΟΙΖιΙΟΥ ΟΡΙΙΟ5 ΘῈ ΡΡ]]Ο τι μ ̓ ΠΙ γα ηξ : ᾿ὰ οοπ- 

5118 ΡΥΙΠΟΙΡιμ., ΡΟΒΕΠ οι, 50} ΡΙ ΠΏ τὸ δὲ 

ῬΘΘΊΠ ΡΟΡῈΪ γοργορααηΐιν. ἈΘΒΕΡΡΘΟΙΟ ΘΉΪηῚ 

ΟἸΠΠΘ. ΘΟΙΙΠῚ ΔΡΕΠΠ ΟΙ τι} (Ἰ5501γ1}. Οτιος 51 ἴῃ 51η-- 

ΘῚΠ15 ΠΙ5ΓΟΡ5 ΓΟΙΘΘΘΡΙΒ {π|26 ΠΤ ιι5 σ 551} δῦσα 1πΏ-- 
(6165 σϑηΐοθ, υὙἱπὰ τη] πὶ {πιχία ΟΡ ΟΓΆΪΘῊΣ 

ΘΕαην 1Π|6}}ΠΠΘ ΘΠ ΕΔ ΠῚ 1π Π15 ὙΦ 15 1Π6556 ΘΟΙρ6- 
1165. Οπαπο 6 η1πΠὶ ΤΟγ δὴ {Π1π|5. Α ΟΠ 4}0 γοσ αν 

ἴῃ 5.86], ἰῃπὸ θχ ϑ νυ {Ππ|5 Αἀον πα] τὰ 
ὙΙΡ Πα 6 ἃ ΟΡ ΑΥ τηδπιι, Ἰηβίγιοῖο Θχθροῖει ΟὈβθα 

ΒΔΙΠΠΑΡΊΆΤΩ 5, δέῖδο τιὶ ἀθοϑϑθηΐ [0515 ΠΘΟΘββα ὰ 9 οἱ 

4511 σἂριτξ σιππαταρτηΐα 510115 ἈΡσΘ ΠΕ, οἵ {πᾶρίὰ 

Ῥᾶγ5. ΟῚ 5[θγ ον 5. ΘΟ] 11 ΟΠ πη 4116. ἈΡΟΘΗΙΙ 

51015 Θιηθγθία". Τιιπο 1ἸΔ 6116 τιὶ ἘΠΙ55261 ΡΟ ]5510 
πΉΡ]ΘΡ  πιν, (Ἰβϑιραΐα ϑιιπὶ ΒΘ υΙοΘ. ΘΟΠ51Π8 ,, 51115-- 

{π|6 ΤἀΡΘυ δου} 15 ἂ6. ΘΙ ΠΟΙ 5 ΟΡΙθτ15. ΓΘ ΟΕ 5. ἔπι 6-- 

τπηξ, ἰδηΐδμη 1Π ϑϑιηδ γα ΓΘΡΙΠ ΘΟΡΙΔ ΠῚ ΓῸ]ΙΠ-- 

{πρηῖθ5 5 τιῦ 51}}1185. ὨΙΘΉϑ ἃ 51610.,. εἰ ἄτι Ποροὶ 

ΠΊΘΉΒ11188 51010 τ1Π0 νη ηξ. 510. ᾿σΊταν ΠΟΙ ΠΙΙ5 

ΠΟΥΪΕ φϑη ἐπι σΟῊ 5118 ἀΠ551|ρᾶν 6. Οποιηο [0 γ6]Ὸ 

ΓΘΡΡΟΒοΥ ΘΟΉ 5111 ὈΥἸ ΠΟΙ ρι, ἴπ ΑγΟ ΒΟ ρΡΠΕ]6 ἐ1- 

ἀἸοίηλιι5., Ζπᾶπάο αν ογᾶνιῖ, ἀἸοΘη5 : 7)155 ρα 5, Κορ. τ5. 

πιίπο σοπείζεπι .4 ο]εἰτορ[ιοῖ. Οὐιτὰ ἰβίταν αι Ἰθν 5 51’ 
«πϑηηρίδη τη ηὰ ΠΗ ΠΙΓἀ ΠίΘ., ἸΔο δ ἢ [ΘΙ] 116 56 

ἘΠῚ οἴη Πἶθ. ΘΘΠΘΙΙ5. ΘΓ ΠΠΊΠΔ5.5 Δ Πηηᾶ 5, Δπ| 9]4-- 

85, ἃτιΐ ΤΠ ΓΘ ΠῚ {Πα ΠΡ ΠῚ 5, ΓΈΒΡΙΟΘ Δ ΠΟΙ] Ππιὴ 

ΘΘη τι ΘΟΠ51118 (Ἰ55] ρα Πίθηι, δὲ. ΡΟΡΌΪΟΓ τ ο0 - 

σ᾽ ἈΠ ΟΠ 65 γρυο θα ίθηι. 

τ. Οοπείζίπη ατιΐδηι 1) οπιῖτεὶ τὶ (ΡΘΟΥΝ ΤῊ Ὁ. 1. 

ποὶ : σοσίζαιζοτιος ΘΟΤϊ5 6}π|5. πὶ Θοπογαἐϊοτιθτη 

δὲ φοπογαίϊοτιθπι. ΟΝ ν] 465. βϑηθμη ἀορηηαία , 

νάπαι πᾶπο ἢ Π]ΟΒΟΡ ΠῚ, «πᾶ τ 5.0 6165. 5ἰηι 

Ἰδοϊϊοποπι Δ] απ πέντε ἴπ τηλγσίηθ ΒΟΡῚ 5θοιπα, 

Τοίαπμι απΐοπι ἢ], καὶ τέταρτον κάθου χόπρου περιστε- 

ρῶν πέντε σίκλων ἀργυρίου, ἀοο5ὲ ἴῃ Ἀδρ, 4υανίο, Μοχ 

μα} 1 Νῖ55. σχηνὰς ἑαυτῶν. ΕΖ ι1ο Ῥάγ]5, αὐτῶν. 

6 Ττὰ φαϊπααε Νῖ55. ΕΔΗ νερὸ ἀθετεῖ λογισμούς, "6- 

ΡῇοΡναι οοφ΄ίίαιίοπος. Θιατίμι ποϑίγα απο Ῥανῖ5, ορο- 

γάσιὰ ἱποινῖα,, ἐπάρξειν χαχώσεις. ΕΜΙΠΟ Βαβι}, οἱ 

Μ55. πὰα}11 ἐπάξειν. 



᾿ Ῥεί- 

Γαι]. 20. 

ιό. 

ἤϊζονι, τἴς 

ὃς 

198 

δἰ δχῖη! οἰνοα ἀορπηδίμπ) ᾿Πν ΘΠ ΟΠ 65 5 ἔπιπ ἴΠ 

ΣΞ ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΠσΑΡΡΑΘΌΟΟ. ἈΒΟΘΟΗΙΕΡ. 

τὰς εὑρήσεις τῶν δογμάτων εἰσὶν, ἔν τε λογχοῖς 

ῬΑΙΙΟΠ Δ] 1115 σΟΠἰΘΠΊΡ] ΟΠ 115... ἔπτη ἰπ Π]ΟΓ]]-- ΝΣ θεωρήμασι χαὶ ἠθικαῖς διατάξεσι, χαὶ φυσιολογίαις 
Ἰνὰ5. ῬγΘΟΘΡΠ ΟΠ θιι5., δὲ ἴπ ΡΠ γϑιοῖβ {α] ϑάδη) 
ΡΆΠΟΉΙθιΙ5 ἃ] Π|561|6 ΘΡΟΡΠΟΙ5., τι νοοδηΐ, ἀοσ- 
μγΠΠ}ῖ115 ἢ ΠΟ ΠΟ 0 αἸ5ϑιραΐα 51η: οπηηΐὰ., δὲ 1πιι-- 

ΠΠῚὰ [ἀοῖὰ., ἀπ νοῦῸ Ενδησο] νου ὰ5. ΠαΠῸ ἴῃ 
μπιη 40 νἱροδῖ ἢ ΜΙ] ὰ Θηϊπὶ πὶ Ποιηϊπεπ σον ]-- 
θ1ι8. νο]υϊαπίαν ΘΟΠ5}11ἃ ; 564 ργναϊεῖς Ποπι ηὶ 

ΘΟΠΒΙ] πη. ἘΠ 4 α] 46 η} ΠΘΟ6586 οϑὲ, δἱ Πεὶ οοηβὶ-- 
᾿πατὴ 5[4}}}}68 86 Πγμητιπὴ ἴπ ΔΗΪ 115 Ποϑίυ 5. ρου πηᾶ- 
ΠΘΙ6 ἀδθοθῦ, αὖ ΡΥΙτι5. 'π ΠΟΪ5 οοσ]αίίοπο5 ἢτι-- 
Β5ΔΉ 86 ([155]06 ἴτ᾽. Οπδιηδἀπηοά πηι θηΐπὶ «αὶ ἰμ 
ΘΓ ἃ 50} 15 δῖ, δὰ ὈΓΪι5 σοι ρ]απαία, ἰΐὰ ἀ6- 

ΤΏΤΠΠ} (115 ναι! [ὉΓΠ 5 ἱΠΊ ΡΥ Π,Ϊ : 516 δὲ οον «πιοὰ 

ΕἸνίηα ΟΡ οια]α ΟἸΔ. 6. 5156 6 ἔπ ΠῚ 6515, ΡΟ ἃ 

ΘΟΠΕΓΑ15. ΘΟΘ Δ ΠΟΠΊ]15 γθ αἱ ορονίοι. Οοσίία- 
ἐἰοτιθ5 ΘΟΥ 5 6715 ἔτι Θοτιοταἰΐοποηι οἱ σοπογαζο-- 

γιθῖηι. Τῖδα 16 ΡΟΡῚΠῚ ἜΘ οι ἄτι οτιπὴ δἰηῖ., ἀποσαθ 

εἰβ ἐγ ά!τα ἰοϑιδῃηηθηΐα , ρ6Ρ {Ππ44, (ριξαιἑοτιος 

ΘΟ ϊ5 6715. ἵπ ρσοπογαίίοπθην δὲ σοπογαίϊοπεπι, 

Ροϑβϑιιηΐ, βΘη ΘΓ ΟΠ6 [015 ΠΟμ Παΐα, ἄτιθ {ποάτιο 
οοριταιο πο5. [Π|6]}Πσὶ. τὔῦπα «αϊάθηη. ϑβθοιιηάι 
{πᾶ} ὈΥΠ5. ΤΟϑιΠ]Θἢ τ ΔΟΟΘΡΙ Πλτι5. : ἃ] Γὰ 

γΘΓῸ, 485 ΠΟΥΔΠῚ οἵ 58} 1} 6 ΟΠ ΡἸ511 ἀΟΙῚ Πᾶιη 
ὭΟΡΙ5. ἰΔγρὶτα οϑί. 152, βθαία βθτι5 οἱμ7τ5 65: [)0- 
τηιΐτιιι5 71) 6τι5 67τι5; ρορτεῖπι5. ψιίθπι οἴθρίξ ἵπὶ ἤν - 

εἰϊαί θην 5ἰϊ. ΝΘτηο Ἰδαῖπι ργϑθάϊοαὶ ΤΠ οουτιπὶ 
ῬΟρΡυηι., 566 διιπὶ ροΟρυ!αη., {1 6Χχ ΟἸΠὨ θτι5 
ῬΟΡ 15 516 οἰθοίιιϑ θϑῖ, τιῦ ΟΡ μ Ζαϊτι6 56] δου 
51η. ΒΌΠητι5. ΘΠΪΠῚ ΚΘ η5 1Π|ὰ ΠῸ5., {που οϑὲ Πὸ- 

. Π]ητι5 Π 6115 ΠΟβίθι" : ΠΟ5. 5115 ΘΠ 81) ΡΟριτ5., 
46πὶ δἰθρὶῖς 1π ΠεοΡ Πα ΓΘΙὴ 510]; σ6Π5 4] 6πηὶ, 

«184 ΘΧ 1115 σ ΠΕ} 115 ΘΟΙ]ΘΟΙΪ βυιμητι5 : ΟΡ τ5 

ΥΘΙῸ 9, 4πἰὰ 1π ΡΟΡῈΪΙ ΡΠ] ΘΟ Ἰοστμ δ νοοδη 51-- 
Π}115. Ἐξ φαοηίαπη πε φιτιξ ϑοσαῖὶ,, ρμαϊιοὶ Ὁ 6ΤῸ 

οἷοί, ᾿υθαΐαμ ἀϊοὶς ποῖ νοσαΐτπι., 564 οἰ θοίπιη. 

Βραΐτιθ. Πα τπ|6 {π|6η} οἰθυῖς. Οὐδ διιΐθιη θ6811-- 

{ἀπ 115. οατι5ὰ ἢ Εχϑρθοΐδξα ΠΟΠΟΥ ΕΠ) δ θυ ΠΟΙ ΠῚ 
[ον 15. Αἥὕὐἣ [ον 6 «πο ΠΙΔ ΠῚ Πιχῖα ΑΡοϑίο]τιμη., 
Ροϑβίχιιδπι σϑηϊαμη θ] ΘΠ ἀ0 ᾿π γαυ θυ ., ἴππὸ 

15.861] ΘΟ. 15 58] ἃ 1 τ’, ῬΥΙππτιπὴ ᾿ϑδαΐδμη Ὀγδ661-- 

οδὲ σϑηϊιη Ρ]ΘμἸ ἐπ πθὴι : ἀοἰπα6 συ Δ 6] 6), «αϊ 

4 ορπηαῖα 11 «πιῶ μος ορορίϊοα νοσδῃΐιν, βδογα- 

τἰονὰ {ψαρἀδ πὶ ἀτοα πὰ 6588 ριιΓαπηι5. Μοχ 111, νῦν τῷ 

κόσμῳ, «ἀδϑιιηΐ ἴῃ 6115 : 564 γϑρουϊ απ ξιτ τη ἈΘρΊ 5 56- 

οαηΉο, ἰογίϊο οὗ φαανίο, αἴσαο ἴπ (ΟἸΒΟ  1π15 ρυΐπηο εἴ 

4πᾶγίο. 

»Ίτα «παίπον Μ85. ἘΠ ΠΟ νον Ῥαυῖβ. εἶ μέλλει. 

(ΟΡ. «αδγέιι5 δύο εἰσὶ θεοῦ ἐκλεκτοί, ἐμ σιμιὶ Πεὶ 

Ροριεἰὲ οἰεοιὶ. ϑιαῖιμ οοίο Μ55. δύναται τὸ λογισμιοί...... 
δύο νοεῖσθαι χαὶ λογισμούς, 4πᾶ581 νουθιιπὶ νοεῖσθαι εὶς 

ν 

τισὶ χαὶ δόγμασιν ἄλλοις τοῖς " ἐποπτιχοῖς λεγο-- 
μένοις; πῶς διεσχέδασται πάντα, χαὶ ἠχρείωται, 

, δ... ͵ Ὁ Ὁ Ἷ “ -ὶ 72 “ 

μόνη δὲ ἐμπολιτεύεται νῦν τῷ κόσμῳ ἣ ἀλήθεια τοῦ 
3 ,ὔ δ Ἅ Α « ΑΥ 3 , Ε Ξ- 

εδαγγελίου: πρόθυρα γὰρ αἱ βυαίσι ἐν καρδία ἀν 
τω , 

θρώπων" ἀλλ᾽ ἣ βουλὴ τοῦ Κυρίου ἐκράτησε. Καὶ 

ἀναγχαῖόν γε, εἰ ἢ μέλλοι μόνιμος καὶ ἑδραία ἣ πα- 
᾿ “ω ΞΞ Ξ πῶ ας , 

ρὰ τοῦ Θεοῦ βουλὴ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐναπομένειν, 

προδιασχεδασθῆναι πρότερον ἐν ἥμῖν τοὺς ἀνθρω- 
" ,ὔ οι Α ξ , »ὔ 

πίνους λογισμούς. Ὥσπερ γὰρ ὁ γράφειν μέλλων ἐν 

χηρῷ, προχαταλεαίνων πρότερον, οὕτως ἐπιδάλλει 
τοὺς τύπους οὺς ἐὰν θέλη οὕτω καὶ καρδίαν χρὴ 

τὴν μέλλουσαν τρανῶς ὑποδέχεσθαι τὰ θεῖα λόγια, 

χαθαρὰν ἐχ τῶν ἐναντίων λογισμῶν ἀποδειχθῆναι. 

Λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν χαὶ γενεάν. 

᾿Επεὶ οὖν δύο “ εἰσὶν οἱ ἐχλεχτοὶ λαοὶ, χαὶ δύο αὖ-- 
» - ’ὔ 5 ΝΆ , , Α οἷ 

τοῖς διαθῆκαί εἰσι δεδωρημέναι, δύνανται χατὰ τὸ, 

Λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν χαὶ γε- 

νεὰν, δὶς τῆς γενεᾶς ὀνομαζομένης, δύο νοεῖσθαι 

χαὶ λογισμοί. Εἷς μὲν καθ’ ὃν τὴν προτέραν ἐδεξά-- 
΄ “ μ. ᾿ ᾿ ᾿ ΄ μεθα διαθήχην " ἕτερος δὲ, ὃ τὴν καινὴν χαὶ σωτή“ 

ριον τοῦ Χριστοῦ δικασχαλίαν ἥμῖν χαρισάμενος. 

Μαχάριον τὸ ἔθνος οὗ ἐστι Κύριος ὃ Θεὸς αὐτοῦ" 

λαὸς ὅν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν. ἑαυτῷ. Οὐδεὶς 
ἥψ Χ Χ .- 5, ὧι: γ7, ἀλλὰ Ἄ ἂ; ν 

μαχαρίζει τὸν λαὸν τῶν ᾿Ιουδαίων, ἀλλὰ τὸν λαὸν 
᾿ 5." Ζ -Ὡ -Ὁ ΕῚ ψ ᾿ς 2 7 τὸν ἀπὸ πάντων τῶν λαῶν ἀριστίνδην ἐξειλεγμένον.. 

Ἡμεῖς γάρ ἐσμεν τὸ ἔθνος, ὧν ἐστι Κύριος ὃ Θεὸς 

ἡμῶν" ἡμεῖς ἐσμεν καὶ λαὸς ὃν ἐξελέξατο εἰς χλη- 

ρονομίαν ἑαυτῷ " ἔθνος μὲν, διὰ τὸ ἐξ ἐθνῶν πολ.- 

λῶν συνειλέχθαι" λαὸς δὲ, διὰ τὸ ἀντὶ τοῦ ἀποόλη- 

θέντος λαοῦ προσχληθῆναι. Καὶ ἐπειδὴ Πολλοὶ 

μαχαρίζει οὐχὶ τὸν κλη- 
᾿ ἐχλεχτοὶ, χλητοὶ, ὀλίγοι δὲ 

θέντα, ἀλλὰ τὸν ἐχλεχθέντα. Μαχάριος γὰρ ὃν 

ἃ ἐξελέξατο. Τίς δὲ ἢ αἰτία τοῦ μαχαρισμοῦ; Ἢ 

προσδοχωμένη χληρονομία τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. 

Ἢ μήποτε χατὰ τὸν ἀπόστολον, ἐπειδὴ ὅταν τὸ 

πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθη, τότε. πᾶς ᾿Ισραὴλ 

σωθήσεται, πρῶτον μαχαρίζει τὸ πλήρωμα τῶν 

ἐθνῶν, ἔπειτα τὸν ὕστερον σωζόμενον ᾿Ισραήλ; Σώ- 

ζεται δὲ, δηλονότι, οὐχ ὃ τυχὼν, ἀλλὰ τὸ λεῖμμα 

511π1 Το ρθοαΐ ΡΓῸ 60, «πιο οβξ, δα ργίητθνδ, ἱπείίοαν δ, 

ΕαΙο γεγο Ῥαγῖβ, δύνανται κατὰ τὸ, λογισμοί, δα. πὲ 
ἴῃ σοῃίοχία. ουθοΥ, πὸ Ρυ ον 1Πὰ {πῶ 6 Οὐμηπηοη. 

ἴα γ 115 ΕΙ56 Β11 βιιτη ἴα 6556 ΠΟΙ ΥἽΤη115, ἅΠ1ὰ {πο π6 οΥα-- 

{001 ΒαΚ]Π]1αη8 Δα πιϊχία "511 : {πᾶ 46 τὸ ἅΠΟγιιπ ΟΡ 

7πα τοίη. 

4 Βητο Ῥαγὶβ. ἐξελέξατο, φησί. Ποοδὲ φησὶ 1η 115 

41105 γ᾿ πιῖι5 (ο1Ο1}}115. 
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ὄνον τὸ χατ᾽ ἐχλογὴν γάριτος. Διὰ τοῦτό φησὶ μ Ἂχ φησὶ; 
’ Ὁ 

Λαὸς ὃν ἐξελέξατο εἰς χληρονομίον ἑαυτῷ. 

Ἔξ οὐρανοῦ ἐπέδλεψεν ὃ Κύριος" εἶδε πάντας 
τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων ἐξ ἑτοίμου χατοιχητηρίου 

ΕἸ . [4 εἶ 6 , ΘΙ» Ἃ, Ὡιἰἷ 3. ΕῚ Ἑ αὐτοῦ. Τοὺς “ μένοντας ἐπὶ τοῦ ἰδίου ἀξιώματος, 

ΡΟΒΕΡΘΠΟ βΙνα αν. ϑάϊνιιβ δα θη} ἢξ ΠῚ «{{|-- 5αἴνος πο 
νἱβ, 564 γϑ! υιῖ8θ. 50] τπιπὶ., {πῶ Θυιηξ βθοιηάιιπι “' «αϊνὶς 

Ππόπες πες 
ΕἸσο ΠΟΘ ΠῚ ργαια. Τάθο ἀἰοῖὲ : Τοριζιις σιίοπι 5. 
οἰ οδιΐ ἐμ ιν θάϊίαίεπι οεἰδὶ. 

ὃ. 2)ὲ οὠἴο γοβρϑυῖξ Ζ)ομιΐπιις ; υἱαϊξ οπιτιοα ν- 13. χἷν 

οΝΙϊος Πιοπιΐττινν δ ργραγαίο Παὐξαοιιῖο στο: 
Ἐ05. Χυϊ τηδηθηΐ 1π ΡΓΟρΥΪὰ αἰρσηϊίαῖα,, δὲ πὰ-- 

καὶ ποιοῦντας τὰ ἐπιδάλλοντα τῇ φύσει τῇ ἀνθρω-- Ε ΠΠΔΠ885. ὨΔίτ185. ΟἸοΙα ἱπη ρ! ΘΠ, 5ΈΡΟΓ ΠΟ ΔΒΡΙΟΙΕ 
πίνη ἄνωθεν ἐφορᾷ ὃ Κύριος - τοὺς δὲ πρὸς τὸ ἔσχα- 

τὸν τῆς χαχίας ἢ ὑπενεχθέντας, ἑτέρως ἐπισχέπτε- 

ται διὰ τοῦ αὐτὸς χαταδαίνειν. Κραυγὴ γὰρ, φησὶ, 

Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας πεπλήθυνται, καὶ αἵ ἅμαρ- 
, "5. ὦ , δ Κ δὰ " ΕΑ] τίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα. Καταύδὰς οὖν ὄψομαι 

εἰ χατὰ τὴν χραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχομένην πρός 

με 85 συντελοῦνται. Καὶ πάλιν, Κατέδη ἰδεῖν τὴν 
Ν Ὁ ἡ τὶ ,ὔ,  ς «-Ν Ὁ πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν ᾧχοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν 

ἀνθρώπων. ᾿Ενταῦθα δὲ, ᾿ξ οὐρανοῦ ἐπέόλεψεν ὃ 

Κύριος: εἶδε πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. 

ΤΟΙ Πτι5 : 605 γ67Ὸ {πὶ δά ΘΧ γι η Δ} Δ] 1 18 ΠῚ 

ἀδ]αρϑὶ διιπῖ, δἰ ον Ἰητπθίι", ῬγΡορίονθα αιοά 

056 ἀδβοθηά!ε. Οαπιον δπΐηι., Ἰαατῖς, ϑοάοιπο- 

γιιηι Θὲ (οποΥ ἤν πατιϊιἰρἰσαίιις εε:, οἵ Ρεοοαία 3ι. 

ΦθΤιπὶ πιστά υαἰάθ, 1) 65οοηίοτις ΘΡΘῸ υἱάοῦο, 

ἀτὶ δθοιμπάϊπιι οἰ αηλοῦθπι ἱρδοτιίπι ὐϑηθιιίοηι αὐ 

7.6 σΟη δττιτπ θη. ἘΠῚ Υπιγθ5.: 2 δοοπάϊε υἱάογ8 

οἰνίαΐοπι δὲ {πιτ ἴηι, χτίατη, ἐραἰϊοανογιτι Εἰ 

ποπεΐττιηι. ἨϊοΟ νο Ὸ, 726 οσιδῖο γϑερθαϊξ Π)οπιίπιις; 

υἱάϊὲ οπῖπος Πἰϊος Ποηιίπιιιπ, ΟΟΥβ ἄθγα ΑΙ Ππὶ 

ὅεπ.τι. 

χόπει τὸν διψηλὸν θεατὴν 4 σχόπει τὸν ἄνωθεν ἐγ- 10 5ΒρΕΟἴαΙΟΥΘ : ΠΟηϑιἄθγα ΤΠ ΘΠ ΘΠ. [65 ΠΕ Δ Πἃ5 

καταχύπτοντα τοῖς ἀνθρωπίνοις πράγμασιν. “ὍὍπου- 
περ ἂν βαδίζης, ὃ τι περ ἂν ἐνεργῆς, χἂν ἐν σχό- 
τει, χἂν ἐν ἡμέρᾳ, ἐπισχοποῦντα. ἔχεις τὸν τοῦ 

Θεοῦ ὀφθαλμόν. ᾿Εξ ἑτοίμου χατοιχητηρίου αὐτοῦ. 

Οὐ πύλαι ἀνοίγονται: οὐ παραπετάσματα συνά- 

γονται" ἕτοιμόν ἐστιν εἰς θέαν τὸ χατοικητήριον τοῦ 

Θεοῦ. Πάντας ἐφορᾷ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. 

Οὐδὲ εἷς διαφεύγει αὐτοῦ τὴν θέαν: οὐ σχότος, οὗ 
τοῖχοι παραχαλύπτοντες, οὐδὲν ἐμπόδιόν ἐστιν 

ὀφθαλμοῖς Θεοῦ. “Ὅσγε τοσοῦτον ἀπέχει τοῦ μὴ 
ἃ χαθέχαστον ἐφορᾶν, ὅτι χαὶ τὰς καρδίας ἐφορδξ, 
ἃς αὐτὸς ἔπλασεν ἄνευ τὴς πρὸς τὸ χεῖρον ἐπιμι- 

Δ ἀδβιιρον. Οποσιχηζιιθ ἰπ6η} ῬΘΥΓΟΧΘΡΙ5., αα16- 
«υΠα ΘΟ 15, 5ῖν 'π [6 ΠΘ 15, δῖνθ ἴῃ α16., ργοϑρῖ-- 

οἰθη θη] 6] οουιηι μὰ} 65, Κὰ ργραγαίο πα- 

διταοιιῖο στο. ΝΟ ρου τπταν ρου, Ποη οοΠ- 

ρα τι π ππ ν6]ὰ., ΘΧ θα πη οϑὲ Πα]  αουτιι οὶ 

δα νἱἀθηάθμη. ΟἹ Π65 Πουηΐπτιπι {105 ἀϑρίοῖτ. ΝΟ 

τΠτ|5. Τα] 61 Πρὶν 10 5115 σοΠϑρθοίπμη : ΠΟΙ ἴο- 

ΠΘΡΓ8Ο., ΠΟῚ ρα δΐοϑ οσοιζαπε, Π1}}} ΠΤ δὶ οοα 15. 

οϑὲ ᾿π]ρϑἀπηθηΐο. ΟἿ ἰαπίϊη) ἃ] 6ϑὲ τι τιΠτ|η1-- ,». ιὖ 

«πποιη 6. ΠΟ ᾿Π5Ρ οἷαΐ, τι θη οογὰ ᾿πιγὸ-- 

5Ρ1οΙαῦ, {186 ᾿ρϑὰ 51π6 ὉΠῚ ν]ΠΠ1 Δα βίο πο Πηχίί. 

Τηοῖι5. που] πιιη} ΘΟΠ ΟΠ Ἴ[ΟΙ ΟΟΥ 51 ΠΊΡ]ῸΧχ Πηχῖΐ, αἄθὸ 

ξίας. ᾿Απλὴν " αὐτὴν ἔπλασε χαθ᾽ ἑαυτὴν εἰκόνα μ' αἱ ἱπηδ ΊΠ ΘΠ 5ΘΟιΠ τη 56 βουγαγοῖ; ροβίθα ν61Ὸ 
, , 4 ν - δ , 

σώζουσαν τὴν χαρδίαν ὃ δημιουργὸς τῶν ἀνθρώπων 

Θεός. ὕστερον δὲ αὐτὴν τῇ πρὸς τὰ πάθη τῆς σαρ- 

χὸς ἐπιπλοχῇ, ποικίλην ἐποιήσαμεν χαὶ παντο-- 
δαπὴν ἡμεῖς τὴν χαρδίαν, τὸ θεοειδὲς αὐτῆς “ χαὶ 
(δ ." Ὰ , ,ὕὔ 3 τὸ 
ἁπλοῦν χαὶ μονότροπον διαφθείραντες. ᾿Επεὶ οὖν 

χαρδιῶν ἐστι δημιουργὸς, διὰ τοῦτο χαὶ συνίησι 
ψ΄' Ἁ “ - Ὑ μυῚ ’, ᾿ Ἁ 

πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν. Ἔργα δὲ λέγομεν χαὶ τοὺς 

ὁ 519 δάϊτιο Ῥαυῖβ. οἴῃ ψϑἐιιβ ϑϑηο μθο. αδτίο 

εὐ ΟἹ". βερέϊμηο. Α11 {γο5 ΝΙ85.. οπὶ δα ἴομς Βα51]. 

τοὺς μὲν ὄντας. Ἀ6ςσ. ογίϊι5 τοὺς μὲν οὖν ὄντας. 

810 φαδίπον ΜΙ55. ἘΘΙΠο Ῥατγίβ. ἐπενεχθέντας. Μοχ 
ΒΙΡΙΙὰ διχί. πεπλήθυνται πρὸς μὲ, πρίδειι5. ε5ὲ, νεὶ, 

γειεἰεἰρ ἰἰοαίει5 651 αὐ πιθ : ᾿ὰὶο ὑἜΥῸ 51} ]1οἸ θυ ᾿θρτ ταν 

πεπλήθυνται, πο ΑἸ1{ὸν ἴθ υ]ραΐα, γι ερίοαῖιι5 651. 

8 συντελοῦνται, ΦΟ 751,77) 671} : ἃυιῖ, 81 ΤΑ Ὑ15, 6Ο71514771-- 

γιδγιῖιι)". ἽΝΆγη. τιΐγὸ {ππ|5 πιοάο ἱπίογρυθίαξιιβ. ἔπθυϊ, 

Ῥεοοδέιπσιπι ποη Ραΐο. ϑοοιπάαμπι Ηδθυδιιπι, απ {6- 

δον γε σοΠδιιγιπεαϊογειτι, 5. Τατη Δ ἢ ι155 ἐπετέλεσαν τὸ 

᾿ΠΊ 1 Χ {15 ΘΑ ΓΠ15 ἃ ΘΟ ΟῚ 115, 14 γαυίπτη ἂς νὰ] 46 

ΠΠ]ΠΡΙΘΧ οἰ ΘΟ πλτ15 ΠΟ5., ἀἸν!πδπη {ΠΠ|π|5 ΘΡΘΟΙΘΏῚ, 

δὲ 51ΠἸ0]1ο] Γαΐθιη. ΘΑ ΠΟΥ ΘΠ τ|6 ΠΟΥ ρΡΘηΐ65. 
Οὐ ΓΘ ΠῚ Οἴιπὶ ΘΟΡΠπΙΠὶ 511 ορ δχ,, ργορίογθα 

δἰϊαιη ΟΠ Πα Ποϑίγὰ ΟΡΘΡα 1Π 06 ]Πστὲ. Ορογὰ δυιΐθηη 
ἀἰοίηγαβ οὐ νοῦθὰ., δὲ σοσ! ΠΟ Π65., οὐ σΟΠΘΡ [ΠῚ 

ΟΠΊΠΘΙ ΟΠ Π15. ΤΟ ΠῚ|. ΝᾺ {110 ΔΠΙ1ΠΠηΟ., {π0 

ἔργον, απ ρθη γεοθν πε οριι5. Ν᾽ αἰσαία, ορενῈ οοπιρίε- 
ΨΘΡιπί. 

ἃ ἽΝοβιγι ἄδοθμ Νί55. μὴ καθέκαστον. ἘΜ ΠΙ μὴ τὰ 

χαθέχαστον. Μοχ 5ορίοπι Νί88. ὁρᾷ. ἘΦ“ ΠῚ οὐ Β6ρ. 

βεχίο εὖ (910: «υϊπίο ἐφορᾷ. 
"ἘΜ ΗΠ ἁπλοῦν γάρ. Τ)εοδῦ γὰρ ἴπ Μ85. Μοχ (0]Ρ. 

«υϊπίπ5 τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων. 

ο 810 ἔτο9 Μ85. Βαιο Ῥατγῖβ. αὐτῆς, τὸ ἁπλοῦν. Νες 

τα πλπ]ῖο ροβὲ μος. βθοπηάτι5. συνίησι πάντων τὰ ἔργα. 

ἡμῶν, οπεγείτιτι 105} 171: ΟΡΘΡα. 

ἄτη. ι8: 

ι- Ἂς: 



200 ,, ΒΑΘΙΠΙ ΘΕΒΑΒΕΖ, ΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΘΙΣΕΡ. 

ῬΙΓΟΡΟβίῖο ἀρ Ώι5.5) πε ἢν τὰς Ρ]οθαιητι5. Πουἰηϊ- 
Ἀ1ι5., ἃΠπ αἱ ἀδ[|5 ἃ 60 ργθοθρ5. ΟὔΒΘ Δ, 
5015 πουϊξ , 4π| ποβίγα οὐηηΐϊα ορερὰ ᾿π|6}ΠΠρῖε. 

ΔΓα εν. τ2. ΟἸΑΡΙΌΡΓΘΙ ΘΕ πὴ ΘΟ] ποι] 16 ψΘυ] οἰϊοϑὶ γὰ-- 

7 αἰ τον πόποι γα ΐμηι5. Αἰἴάιιθ τηθυοθάθηι π6 ΡτῸ ρο- 
σα] Τα θη ἀατιδ [1 1185. ΡΟ Ἰηλτι5., ργορίθυθᾶ 
«πο4 1π|6]Πρὶὲ Πομαΐπτι5. ΟΠλπ]ὰ ΟρΘΡὰ ποϑίρᾶ. 

ν. 16. 9. ον βαϊναϊι" Γχ μῸΓ πιιείίαηιν υἱγπίθηι. 
ΝΟ ΤΠ] 15 Ροϊθηεἶδ οορία, ΠΟῺ οἰνι[αἴτιη] πηο»- 

πἰὰ., ΠῸΠ ΡΘ θϑενὶβ ΡΠ] ΠΧ, ΠῸΠ ΘΕ π6ϑερὶ5 Ρο- 

[Θϑίαϑ., ΠῸῚ Πᾶν ΔΙΪτιη} νἸν τι) ἀρΡαγαΐτι8. ΓΟΘῚ 588- 

Ππἴϑη αἰονε. Του πτ15 ΘΠΪ ἢ ΟΟΠΒΕ {1} ΓΟΘῸ5. ἃ 

Δονι. 3.1. ἀΘϑΠ τα], εἴ ΠΟΙ δϑὲ ροίοϑίαϑ Πἰδὶ ἃ [260 οοπϑίϊπι- 

ἴα. βϑυναῖθ ᾿σττν ΓῸΧ ΠΟΙ Ρ6Υ ΠῚ] ΓΔ ΠῚ} ὙἹΡ ἔθ η. 

564 Ρ6} ἀἰν! πηι σγα απ. ΟἸὰγ 6 οἱ ρρὰ 05 γϑγὰ 

Ερ]ιε5...5. 5ιη1 γοῦθὰ 1Π|ὰ, σγαζία σαἰναἰὶ δεῖς. Τὰ πὸ ἀσν]- 

οοἷὰα 4α]ἀθη) ΡΘΥ ἈΘΡΙ ΘΟ] ΔΓ ΟΠ15. ΕΠ σοπείαηι ἐδ η-- 

τὰπι [Ρποἔιπν 556 1 π|) «πα ΠέτιΠ ρ6Ὶ ΠΘιιπῚ 56 - 

τ. 0ον.3.. δθἴ65 δα θη θη. ΜΛεσιεθ δπῖηι πεῖ ρμίαπιίαϊΐ, 65ι 

αἰϊφιιίαί, τιϑψιι6 χιιὶ τίσαξ ; 56 χιιὶ ἱπιογθπιθτείιιτι 
Ῥιον. τι... αὐ Πθιι5. Οτιοά 51 ΘΟΥ ΓΘΡῚ5 1Π τηᾶπιι Πεὶ : ΠΟ 

ΡΘΙ ἃυποντιπι Ρδίθπιδηι, 86ἢ ρὸν ἀϊνίπιμα ργθ- 
5161π|πΔ 5ουναῖανΡ. Τη τηᾶπιι ἁπΐθηι Ποῖ ΠΟΙ οὶ 
αι] ρει, 56 φαὶ ἀἸσητι5 ΘΧϑ 51 ΓΘ σῚβ ἀρρ ΘΠ] αἰοπο. 
Ῥοῇπίθνιιπὲ ἁπιίθ (ἀλη ΓΘ ΠιΠῚ 6556. ἰθοῖε- 
ΠΏ} (ΓΟ 1] Π Δ [1}}, ἅτπι} ὈΥῚ ΠΟΙ ἃ ΓΠ1Π} 1Π ΟΠΠ65, 510 

τΓ ῬΘοολίΟ ΟΡ ΠοΟχίτι5. ΠΟ 511. ΚΕ σίας ποσὶ 5αἷ- 
ραδίξι" ἵτὸ πνιΤιϊ{π|άἴτι6 οἱτεμ{ἰς στ. ΟἸσαπΊθιη 

ἀἴοὶε θιη , πὶ ΠδίμιΡΆ]1 νἹ δὲ ΘΟ ΡΟΡ Δ] ρο] δὲ ρο- 

Ρογθ. Νϑήτιθ ᾿στεαν ΓῸΧ ΘΧ ΔΡΠῚΪ5 58{Π||θπ5 δα 5α- 
Ἰατθηι Δι Χ  Ππιπ. μα θθὲ., πΘήτιθ [Ὁ 15. γὴν οὶ δά 
ΟὔληΪὰ 58{ΠἸῸοΡὸ ροΐθϑε. ΤΠ} 601} } 15. Θηΐπ οἱ 1η-- 

ΠΡ] 5 ϑιΠΐ ΟΠ ΠΙᾺ 511}11] ΠΕ ΠᾺ . 51] Ο11Π} γΘΓᾺ 

τς Οοτ. α. μοίθη ἃ ΘΟὨ ραν ηπι". ΡΡορίογθα Ζη για τπτιπαὶ 
ΟΣ 2 

ἘΠ. 8.3. οἴορὶε Τοῖς, ε σοτι[ιπιάαι {οτιϊα ; οἱ οχ οὐ ἰη-- 

[ἀπτῖπι. δὲ ᾿δοίθητπιη ρου θοιε ἰαυιάθμη, πὶ ἀε-- 

βίγιιατ ΤΠ] πλϊοιιι δὲ τ] του θῖα. Ναὶ αἰνῖπα σγαια 

ἀ ΜΠ Μ85. τῶν διδομένων. Ἀ6ρ. «αϊπέι5 εἴ βοχίιβ 
οἵ ΟΟ]}.. 5ερεππτι5 οἴιπὶ 1115 δεδομένων. 

ς ἘΔΜΠΠο ΒΆ51.. οἱ βὲχ Μ55. διδύαμεν. ἘΔΙτο Ῥατῖβ. 

δίδομεν. (δγές φαΐϊάθιη ἰοῦ (οάϊοιιπι αἰοίογϊξαϊο δα - 

ἄποσον, αὐ πῖο Ἰεροπ πὶ 6586 διδόσμεν ογοάπμι. Νὸο 
ἴπηθη (ἰἸ5ϑ᾽ πηι] θὸ νοσοηὶ διδόσρμιεν τὰ] Π1 ποι νἱάευὶ 

ῬΑ5Π] ἀπάτη, {πὸ Πὲ ταῦ πὰ 515 5 5ρΊοου ποῖ 1] ἔθ π θα 
ἃ ΠΡΡΑΓ5 ψΟΥθ15 ΒΆ5111 ααὐάϊξαπι [ἴ556. 

ΓΌΡΙ Ἰορτῖαν ἴῃ οἀἸ Ποπα Ῥαγῖβ. οἱ ἴῃ τα] 15 Μ95. 

χατηρτίσω, μον δοἰδεϊ, 5ουηρίθμη. ἱπν θη μητ5. ἴῃ Βορ. 
«τανῖο Ὁ τὰ (01. «υϊηΐο χατηρτίσατο, μεν γεοϊί, οἱ 
1τὰ Ἰοσοη τη 556. ἀν ΙΓΓασπν. (πὶ οπΐπὶ απο Ξξογὶ- 

λόγους καὶ τὰς ἐννοίας, καὶ πᾶσαν ἁπαξαπλῶς τὴν 
- » ͵ ’, , Ἁ ᾿Ὶ ,ὔ 

τοῦ ἀνθρώπου χίνησιν. Ποίᾳ γὰρ διαθέσει χαὶ τίνι 
προθέσει, πότερον εἰς ἀνθρώπων ἀρέσχειαν, ἢ εἰς 

ὑπουργίαν τῶν ἅ δεδομένων ἣμῖν προσταγμάτων 
παρὰ Θεοῦ, μόνος οἰδὲν ὃ συνιεὶς πάντα τὰ ἔργα 

ων } ο- ἡ δ Ἁ ἸΆ ΩΣ 

Ο ἡμῶν. Διὰ τοῦτο καὶ περὶ παντὸς ῥήματος ἀργοῦ 

ὁ διδόαμεν λόγον. Καὶ ἕως ποτηρίου ὕδατος ψυ- 
τω Ν Ν ΕῚ - » ΙΝ Χ 3 , 

χροῦ, τὸν μισθὸν οὐχ ἀπόλλυμεν " διὰ τὸ εἰς πάντα 

ἡμῶν τὰ ἔργα συνιέναι τὸν Κύριον. 
Οὐ σώζεται βασιλεὺς διὰ πολλὴν δύναμιν. Οὐ 

στρατιωτιχὴς δυνάμεως περιδολὴ, οὐ τείχη πό- 

λεων, οὐ πεζικὴ φάλαγξ, οὐχ ἱππικὴ δύναμις, οὗ 

γαυτιχῆς ἰσχύος παρασχευὴ, βασιλεῖ τὴν σωτηρίαν 

περιποιεῖ, Κύριος γὰρ καθιστᾷ βασιλεῖς χαὶ μεθι- 
. Ἁ πι Ε οΣ , ΕῚ Φιὼρ " τ στᾷ, καὶ οὐχ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ τετα- 

μένη. Σώζεται οὖν βασιλεὺς οὐ παρὰ τὴν πολλὴν 

ἢ δύναμιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν θείαν χάριν. “Ὥστε ἀληθὴ 

χαὶ τούτοις εἶναι τὸν λόγον, ὅτι Χάριτί ἐστε σεσω- 
’, ϑ, 5 ᾿Ὰλ Ν ο Ν κ σμένοι. Ὥσπερ οὐδὲ γεωργὸς τοσοῦτον διὰ τὴν γεωρ- 

γικὴν ἐπιμέλειαν τυγχάνει τοῦ γεωργικοῦ μέρους, 
ὅσον διὰ τὸν αὔξοντα τὰ γεωργούμενα Θεόν. Οὔτε 

γὰρ ὃ φυτεύων ἐστί τι, οὔτε ὃ ποτίζων, ἀλλ᾽ ὃ αὐξά-- 
νων Θεός. Εἰ δὲ καρδία βασιλέως ἐν χειρὶ Θεοῦ " οὗ 

σώζεται διὰ τὴν ὁπλιτικὴν δύναμιν, ἀλλὰ διὰ τὴν 

θείαν χειραγωγίαν. ᾽ν χειρὶ δὲ Θεοῦ ἐστιν οὐχ ὅ 
οὖ : 9 γος κν.Κ - μᾶς ,ὕὔ , 

τυχὼν, ἀλλ᾽ ὃ ἀξιος τῆς τοῦ βασιλέως προσηγορίας. 
« , ΄ , ᾿ δ' κἷν 32 
Δρίσαντο δέ τινες βασιλείαν εἰναι τὴν ἔννομον ἐπι- 

στασίαν, ἢ τὴν ἐπὶ πᾶσιν ἀρχὴν ἀνυπεύθυνον 

Ε; ἁμαρτίᾳ. Καὶ γίγας οὐ σωθήσεται ἐν πλήθει ἰσχύος 
ΕῚ ῸὩ , “ιὖ ᾿ -φ«,΄Ν Ψ ᾿ 

αὐτοῦ. Γίγαντα λέγει τὸν φυσικῇ δυνάμει χαὶ τόνῳ 
-“ , “ ἘΔ Χ ἥν να 

σωματιχῷ χεχρημένον. Οὔτε οὖν βασιλεὺς τὴν ἐκ 

τοῦ ὁπλιτιχοῦ βοήθειαν ἀρχοῦσαν ἔχε! πρὸς σωτη- 
- “ Ὡ - 

ρίαν, οὔτε ὃ ἀνδρεῖος ἑαυτῷ πρὸς πάντα ἐπαρχεῖν 
μὰ « ᾿, 3 , 2 δ .5 ΄ , 

ἐστιν ἱκανός. ᾿Ασθένεια γάρ ἐστι χαὶ ἀδυναμία πάν- 
τὦ Ἁ 3 74 Ν Ν ΕῚ Ἁ »" 

τα ὁμοῦ τὰ ἀνθρώπινα πρὸς τὴν ἀληθινὴν δύναμιν 
-“ ““ 7 ᾿ “ὦ ἈΞ “ὦ 

παραθαλλόμενα. Διὰ τοῦτο 'Γὰ ἀσθενὴ τοῦ χόσμου 
5. ἡ 75 ς ᾿ . , δ κα , ᾿ ἐξελέξατο ὃ Θεὸς, ἵνα χαταισχύνη τὰ ἰσχυρά“ καὶ 

, 

ἐχ στόματος νηπίων χαὶ θηλαζόντων ἦ χατηρτί-- 
ἐς τ Ἵ γε--. Ν Ε] κ 4 τ 

σατο αἶνον, ἵνα χαταλύσῃ τὸν ἐχθρὸν χαὶ ἐχδιχη- 

Ρέμπι 511, Τὰ ἀσθενῆ τοῦ χόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἴνα 

χαταισχύνγ, τὰ ἰσχυρά, Ππξβρπεα πειγιεῖὶ οἰοαϑῖς Ζ)διιδ., τι 

«“οπξιπάαιϊ ξον τα, νουϊσιταῖ!ὲ ποθ 15 ΠΕ, Πὶς Ἰορὶ ἀθρόα 

χατιηρτίσατο, ἵνα καταλύσῃ, με» 7εοϊξ, πιὸ ἀἰδείγμαϊ, εἴς. 

Νὰ Ποὺ ρῥϑοίο τη θῆτι5 ΘΟ ΟΡ ΡΙς οὐαῖο. (το εἱ 
δ] αϑυποάι γαῖϊο Ἰουῖον υἹ θθῖζαν : {Ππ6| στανῖιβ, {πο 

Ἑάτεῖο οἱ Β851}. οἵ οπηπο8 55. ρυίεγαπε χαταλύσῃ, εἶε- 
δέρπαΐ, αἰὶ ΡΟ Ρ γάγη βαϊξέιιι οϑῦ ἴπ δα τοπ 6 ῬΑΓΙβΙΘηδῖ. 

564 51 Ἰοσονὶβ χαταλύσῃ, Ἰοσα5 χατηρτίσατο Ἀ]απο πε- 

Οὐ556 οί ΝῸπ δαΐπιὶ σΟΠ ΘΙ ογαῖϊο, 51 4105, ρθη {6-- 

εἰδεϊ, τὸ ἐἰεδέντιαι : ΟΡ πη ὙΟΓῸ, δὶ 50} 1} 5, ρμογγδο!, 

κί εἰοδί ταί. 



ΠΟΜΙΠΙΔΟ ΙΝ 

τήν. Μάλιστα γὰρ ἔλαμψεν ἣ θεία χάρις ἐν τοῖς Ἢ 
, ᾿ 5 ,ὔ ΟῚ ’ ᾿ 

νηπίοις χαὶ ἀνοήτοις ἐνεργουμένη. ψευδὴς ἵππος 
- , 5 ᾿ 7ὔ Ν Ἂ: ΕῚ ΩΣ " 

εἰς σωτηρίαν " ἐν δὲ πλήθει δυνάμεως αὐτοῦ οὐ σω- 

θήσεται. ᾿Κκδέόληται τῆς χρήσεως τῶν ἁγίων ὃ 

ἵππος. Καὶ οὔτε ἐν πολέμοις εὐημερῶν ὃ Ἰσραὴλ 

ἱππικὴ δυνάμει ποτὲ φαίνεται χεχρημένος, οὔτε 
ἰδίᾳ τις τῶν ἁγίων τὴν χρῆσιν τῶν ἵππων ὡς ἁρμό- 

ζουσαν παρεδέξατο. Φαραὼ δὲ 

Σεναχηρεὶμ. ὃ ὑπερήφανος τῇ περιουσίᾳ τῶν ἵππων 

ἃ ἵππῳ χρῆται, χαὶ 

μέγα φρονεῖ. Διόπερ τοῦ μὲν Φαραὼ ἵππον χαὶ 
ἀναθάτην ἔῤῥιψεν εἰς θάλασσαν " τοῦ δὲ Σεναχηρεὶμ. 
οὐ ΄ ἌΣ ,ὔ »ν ὦ Ξ [ἢ 
ἐνύσταξαν πάντες οἱ ἐπιδεθηχότες τοῖς ἵπποις ὅθεν 

χαὶ ὃ διὰ Μωῦσέως νόμος τὰ περὶ " βασιλέων νο- 

μοθετῶν, Οὐ πληθυνεῖ, φησὶν, ἑαυτῷ ἵππον. ᾿1ὲν 

δὲ πλήθει δυνάμεως αὐτοῦ οὐ σωθήσεται. “Ὅταν 

γὰρ ἀσθενῶ, φησὶ, τότε δυνατός εἶμι. ὃ δὲ πλῇ-- 

θος τὴς σωματιχὴῇς δυνάμεως ἐμπόδιόν ἐστι πρὸς 

τὴν σωτηρίαν τοῦ πνεύματος. 

᾿Ιδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς φοδουμένους 
αὐτόν. Ἀλλαχοὺῦ μὲν εἴρηται, ᾿Οφθαλμοὶ Κυρίου 
ἐπὶ δικαίους: ἐνταῦθα δὲ, ᾿Επὶ τοὺς φοδουμένους 
αὐτόν. “Ὅταν ἡμεῖς ἐπὶ τὸν Κύριον ἀποδλέπωμεν, 

χαὶ ὦσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ πρὸς αὐτὸν, ὥστ᾽ ἂν εἰ- 

πεῖν ἡμᾶς, ᾿Ιδοὺ ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας Ο 

τῶν χυρίων αὐτῶν, οὕτως οἵ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς 
, Ν ΑΥ̓ ε - Ἢ: φ Δ ΣΝ 7 "" Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν - τότε οἱονεὶ ἐφελκόμεθα πρὸς 

᾿ Ψ Α « Ὁ Ἁ “, Ἁ Ὁ 7 

τὴν ἐπισχοπὴν ἥμῶν τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ Κυρίου. 

“ Τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Τὸ ταπεινὸν 

τῶν δουλευόντων τῷ Κυρίῳ ἐμφαίνει πῶς ἐπὶ τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ ἐλπίζουσιν. Ὃ γὰρ μὴ πεποιθὼς ἐπὶ 
-» “.. τω “ ,ὔ ἊΑ Ν Ὁ Ψ τοῖς ἑαυτοῦ ἀνδραγαθήμασι, μηδὲ προσδοχῶν ἐξ 

Ν μ᾿ ͵ , “ ΝῚ τὶ ΓΝ το ἔργων δικαιωθήσεσθαι, μόνην ἔχει τὴν ἐλπίδα τῆς 

σωτηρίας ἣ τοὺς οἰχτιρμοὺς τοῦ Θεοῦ. Ὅταν γὰρ 

ἐνθυμηθὴ τὸ, Ἰδοὺ Κύριος χαὶ ὃ μισθὸς αὐτοῦ, 
2 Ὁ Ὁ , « ΔΤ τ ᾿- Ὁ ᾿ , 
ἀποδοῦναι ἑχάστῳ ὡς τὸ ἔργον αὐτοῦ, χαὶ λογί- 

σήηται ἑαυτοῦ τὰ πονηρὰ ἔργα, φούεῖται μὲν τὴν Ρ 

ἃ ἘΜΠῚ οἱ (ΠΟ Εἴπ1 ἰογίῖιι5. οἱ βοχίυβ ἵππῳ. ΑἸΠ 

αὐηάαο Μ85. ἱππικῇ, ὉΡῚ βαρ» ] ΟΣ. οροτίος δυνάμει. 

Ηοο 1Ρ80 1ῃ Ιοοθὸ Ἰορτίαν ἴπ ὉΠ 4 θιι5. ΝΊ85. χέχρηται. 

Θαθιη 6 βορίομι Μ885. μέγα φρονεῖ. ΕΔΊΓο ῬατΙ5. μιεγα- 

λοφρονεῖ. 

» Ἐδηο Ῥαγὶβ. περὶ τῶν βασιλέων. Αἱ Μ,85. 56χ περὶ 
βασιλέων. ΑΕστο οϑῦ (οιηβοῆβιο, {πο ᾿πίουρυοβ ἴπ 

δα ππἴοπο Ἀοιμᾶπα ατῶοα εἷς γοάαιάονιε, Δ οχ πειζεῖ-- 

ῥίϊοαῤιι οἰδὶ ἐφψιηι. (Ομ μ 1 γοῦ Ορογίιίββο., 

γον πειιεὶροανίε οἰδὲ δχιιῖτες., 56ὰι δψιιίζαίιπι. 554 

ΘΟΠΖ ΟΡ Γτπ, αὖ τΐΠ] ἀαϊάοια νἱάοίαι, ποῖ Ππ|Γὸ. 

Νπῃ πος Ιοοὸ οψαθπηι Ῥτὸ δααϊξαία βιαπιῖ γῸ] οθθο ἀρ- 

Ραγοῖ. Ὑ ὉΠ] πὶ ΡΥ 5 ἸορΊβϑοῦ ποία. ΝΌΡΙΠΠΙ, {πᾶ πὶ οἴμην 

ῬΟΡΡΘ ΠΟ 586. 

ὁ τοὺς ἐλπίζοντας, δρειαπίος. Μυϊραΐα, 751 ἐπ εἰς 

Ζιιὶ δρο 1 δι μ 61 πιῖδ } ἰςο 7 εἶϊα 6715, {ττα5] ἸΟσ ον 1π- 

ῬΘΆΑΙΜΟΙΜ ΧΧΧΙΙ. 20] 

ἴπ Ἰπ Δ ΠΠ] 15. ἃ6 1] 115. ΟΡΘΙΔΠ5., ὨαΧ 6. γ6- 

ΒΡ] πάτ. τη. Ζ᾽αἰϊαα ὀηιτις αὐ βαἰιίοπι : ἔπι 
τητεεἰξπιαἀἴτι6 ατιΐοτι οἱτ τις 5τι65 τιοτὶ εαἰναὐϊειτ. 

ἘΧΟΪτιδιι5 ϑϑὲ Δ τιϑῖι ΘΒ ΠΟΙΟΥΊΠ ΟΊ πιι5. 56 ΠΘΟΤΙΘ Βαιο ποι 

1586] ἄτι 6] γΓ65 ἴῃ 6118 ΘΧχ Δ Π1Π11 ϑδοηίθηϊα δῖ10-- πο Ραθταν 

σοάογθηξ,, ἘΠ] τι8 Π| ΘΟ 651 ΡΟ ΘΠ ἰἃ τ15115 [1556 τατον 

ΠΟΙ ΡΟΥ ἴπ, ΠΘΩι6. “5711 } 58 ΠΟΙΟΥΙΙΠῚ ὈΥΪγἃ- 

[1 τι511ΠῚ ΘΟ ΠπΟΥτι ἢ ψοἰτιῦ ΘΟ πν ΘΠ! θη!θιη Δα Π151{. 

ΑΥ νϑῦο ῬΙνανδο θα! ταἴαι τα ΕἸ π|}.. οἵ ΒΡ Υθτι5 1116 

ΘΠ ηΔΟΠΘΡΙ) 46 θα πουτμη. πλ] Πππ ἀ1Π6 σ]ου απ. 

Οὐδ ΓΘ ΡΠ ΔΓ ΔΟΠΙ5. θα τπιηὴ οἱ ἈΒΟΘΏΒΟΥΙΘΙ, 
ΡΓΟ]ΘΟΙΣ [ἢ ΠᾺΡ : ΟΠΊΠ65 ΥΘΙῸ ΒΘΠΠΔΟΙ 6.1} 6π||-- 
[65 ἀουτηαγνονιηξ. {πᾶ οἰϊαπι ἰαΐα ρον Μουύβθη 

46 σϑρτιηι ΟΠ ο115 ἰὸχ 1ἴὰ βάποῖῖ : ἤοχι τιτιἰἰρ[ϊοα-- 

δὲ εἰδὶ Θητιϊ αἰπιηι. [πι τατι{ε{{π|εἴτι6 ἀατιΐθτη, ἰτΊτι-- 

ἐϊς στ ποτὶ βαϊνα χει. (ὐτωγν θτεῖτν., ἸΠπ1ΐ, {π-- α. σον. τα. 

ἤτγπιον, ἔπιτιο ροξθτις δτίηη. Νᾶτη. ΘΟΥΡΟΓΘΑγ νἹ-- "Ὁ" 

Αἰτιη. μα] τ 40. 58 1011] 51 Γ1Γπι5 οὈβίδι. 

το. Πδο οοιιἶὶ 71) οπιῖτι τι ρ 61 πιδίπεοτιῖθς Θιεττ. 

ΑἸΡῚ φαϊάθιη ἀϊοίπμι δϑὲ : Οοιὶ Ποπιϊτιὶ 5π|ρ6 7 

δος ; ᾿ς γΘΓῸ 5, ϑιμ61" πιτεί θη 65. Θιίτη.. ΤΠ] ΠῸ5 

84 ΤοΟΠΉ τι ΓΟΒΡΘΧΘΙΊΤΉΙ5.. {ΟΡ πέτι6 ΘΙ] 

ΠΟΒΕῚ 1Π Ἰρϑῖιπ [ΓΘ 11, 60 τιῖ ἀἸΟΘΥΘ ῬΟΒΒΙΠΠΠ|5 : 

Εδοδ εἰσι οοιἶϊ ξογνοόσῖισι αὐ πιαττις αἰοτιῖτιο-- 

Ταιγὺ 5τεοτ τη, ἰΐα οοτιἶ τιοςεγιὶ αὐ 7) οπείτιιτηι 7) 6τίτι 

πιοοίγιίπι : τπππιο γ θ᾽ 11 ἃ ΠΟ ᾿Π5Ρ 1 ΟΊ ΘΠ 05 ΟΟ.] τη} 

ῬΟΠΉΪΩΙ Αἰ γ Π] τη115. ϑρ6γ ατιΐ65 ἵτι τι 5671 ΟΥ̓ ἄατι 

ἐρϑδῖτις. ἨΠαΠΑΠ 1 ΘΙ ΘΟ} {1|| ΤΟΤΉ]ΠῸ 56 ν ΠπΠΐ, 

οϑίθη ας : 4ποιηο 0 1Π 67115 Π]5Ο ΓΙ ΟοΡ ἃ Βρουθηΐ, 

Οτιὶ ΘΠ] 51115 ῬΥΘΘΟΙΆΓΟ σΌ5 115. ΠῸῚ ΘΟΠΙΑΙ, Π6Ὸ 

6Χ ΟρΘΥΊΡιι5 56 {π|5{ΠΠοὰίπι πη 1ὉἹ Ὄχϑρθοίαϊ , 15 τ|η]-- 

Θά πη 54 {π||15 Θρθῖη ἴῃ 6] τ]5ΘΡ ΟΡ ἃ ΤΘΡΟΠΙΙ. 

αὐτὴ δηΐμὴ οοσταγουῖῦ Π]πὰ : Αἴοοθ ])οηιῖπι5 δὲ 

ΠΟΙ Ὸ65 6715... αἱ γϑάάαὶ τιπϊοιί πιο ππιχία. ΟΡ 5 
5110Π|.2 οἵ ρανἃ δ81|ὰἃ ΟΡ ΘΙ ἃ 5601 γϑριυζανθυιῖ, 

τἰπιοὲ ΘΡΡΙΙοἴπιμη., οἵ τη] Πηὰ5. [ΟνἸδ:. Ὑ Θγι μη. τιῖ 

Ποῖ. 17. 
ι6. 

Ρεαϊ. 

2. 

122, 

Εξαὶ. 40. 

10. 

ΓΟ ΡΓ65 χαὶ τοὺς ἐλπίζοντας. ϑεα νοουΐδηὶ χαὶ πο ῬΓῶ- 

Γοσαπῦ ποήτιο 611, ποίο Νῖ85., ποι ΤΙ ΧΧ, ποάπο 

ΔΗΠΖαΙ ἱπίουρνοίοβ ασθοὶ. 
4 Ἐ4ΙΠο Ῥαγῖβ. οὐ ΟΟ1Β. βορίμπηιβ ἐπὶ τοὺς οἰκτιρ- 

μούς. ΑἸπὶ ἄπο ΝΜ58. εἰς τοὺς οἰκτιρμούς. δε τὰ πας, 

{πππι 11 Ῥγοροβιίῖο “θεβϑὲ ἴῃ Βοστ5 ἰοτίϊο, {πᾶρίο οἵ 

ἀυϊπίο, οὐ ἴῃ (ο158]. οἵ ἴῃ οαποπο ΠΒα51]. Ναιῖγα 

οὔατα τ ρον ἴῃ ἤορ. βοχίο ῥυϊπιὰ τηᾶππι ; {πᾶπ|- 

«{|ᾶτη 56 Π 6118 οἰ 15 νοσι]α εἰς αὐ τα ο5ξ. Ῥοϊοβί {π|- 

ἄδην μος Ιοθὸ δ 41 ργωροβιίο : 564 απ τη 6 ]1π|5 ἀΡ 510, 

μὰ ῃϊ ἀπθίιπν ποῖ εϑί. ΑἸ ψαλπίο ροβὲ θά π1οὸ Ῥᾶγῖβ. 

υισθὸς ὑκετ᾽ αὐτοῦ. Αἴ ἄεοοπι Νῖ55. οὐ οάἀποπο Β451]. 

μισθὸς αὐτοῦ. Ἐδηο Πομπηὰπα μισθὸς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ : 

οὐ οοπβοηῖ νιυΠραΐα, 776 665 6] οτἰηι 60. πιά 5ἃ 

εἰ ποθῚ5 ῬγόΡα 1] νιθίπν, ΠΠπ|Ηη͵ || υνετ᾽ αὐτοῦ, ἃ ΠΡ 1α-- 

1115 Ῥ ΔΘ ΓΟ  Πλ15511ΠῚ [ὰϊο {π||5856. 
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Π6 ΔΡΘΟΥ ΔΓ Ργ88 ἰγ 15:1} Πα, ΠΟ Πἃ 506 ΡΥ δ {{π|8 
οϑῖ, ἄτη αὐ πηἰβου  οπθ5. δὲ θθηϊσηῃιίαΐθιη οὶ 
ΈΘΡΙΟΙ τ. ϑροῦδξ ΘΠ) ΔΠΙ Δ ΠῚ) 5118} ἃ ΠΟΥ 11-- 
θογα πδιὴ 6556... ἃἴσιιθ ἃ ρ50 ἴπ διηθ βᾷβοθῃ- 
ἄαιη. 20. “πῆπα ατιΐοηι τιοσίτα ραΐίοτς ογὶΐ 7)0- 

τυΐπιο., φιιοτῖαπι αεἰγο)" οξ ργοίδοίοι" τιοϑίετ' 65ΐ. 
Αἀ ρϑιθπηπδηι πουΐα τ" Ὦ]Ο 5ΘΓΠΊΟ : τι 51 {πη 60 
0 ὯΠῸ ἅ]Π14π|ὸ ἀν οχ δ Ππ|ΠῚ ΠΟΘ, ΟΡΡΥ ΠΙΆ ΠΉΙΙ , 
[Ἀθη ἃ οανἴαῖθ 1)61, 7185 οϑὲ 1π ΟΠ ῖϑῖο 7681, 

ΠΟΩ ΔΙ ΠΔΠῚ 56 ΘΔ 1η1|5, 566 Δι ΧῚ πη ἃ Π 60 οχ- 

Βρθοίΐδηϊοβ., ἃπὶπηὰ ἴοΐα 165 δάνθιβαβ θ Θ᾽ ΓΘ ΓΆΠΊΙΙ5. 
4τι Οποχιΐαπι ἵτὶ ἴρδο ἰιανίζι ΘΟ πιοσίγμηι, οἵ 

ἦπ ποπιῖπθ βατιοῖο 6715 ςροτανίπι5. θα. οοη50- 

Π11ΠῚ Θϑὲ ο1Π} ἢΪ5. {π|80 1ῃ ῬΡΙΠοΙρῖο Ῥϑαὶπη ἀϊοία 
διηξ: Εασιμϊίαίε, γι, ἵτπὶ Ποπιῖτιο. ἘΠ, [πὶ ἴρ5ο 

ἰκἐαν ει" 601" τιοϑίτιι. ἘΠ᾿ 1Πὶ νἱάθειν Αροβίο- 

Τὰ5 σοηνθηἸ θην [15 ἀἸχΊ556 ΠΠπὰ4 : 7π μὶς οπιτιῖ-- 

5. ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΕΣ 

ὕτι5 δι ροΥ ατιιι5 ΡΓΟΡΙΘΓ διίπι “τὶ εοἰϊαῖξ τιος ; οἵ χ15 

ΟΠ : Δοπ οοἴπιπι απίοπι, σε οἱ σἱογίατιος ἐπ 
ἐγ δι Ιαἰἱοτιίντις. ΝΠ οἴη Ῥϑαϊτηϊϑία αἰ χἰϑϑϑὶ : 

«{πἴπια πιοςίτα ραϊϊοτις 6εὶ ])οπιῖπο,, τὶ ἀθιηοη-- 

βίγθε. σπιοὰά πῸπ οοδοῖτι5., ΠΟΘ. 40 ΔΠΘΊΙΒ 115 

ΡΥ Θ55115 ρθη πὶ οϑιθητοῖ, 564 οἵ ΟΠΊΠΪ σδτ-- 
ἄἴο Ργὸ ποιηΐηθ ΠΟΙ] Πὶ 5050} ρ 18 ΘΟ ΠΤ Πᾶ5, ΝῸΠ 
501π|Π}. ᾿πΠ4π|ξ, ΡΠ ΘΠ 5. 511Π|118., 564 δ] πὴ 7πὶ 

ἔρ50 [ἰιανχξιι" σΟΥ" τιοίγιίτι, δὲ γι τιοτηῖτιθ βατιοῖο 

6715 Ξρογανίπιι5. 8115. ΠΟΡΪ5. δϑὶ δ οπηπΠ65 δ - 

ΨΟΥΒΔΡΙΟΥ ΠῚ ον απ οθ ᾿Π51}}{π|5,. 51 ΠΟΙ ΘΠ 

ΟΠ β ἤδη]. ϑαποῖτη} αἰ 6 η} 0556 ΠῚ Ποιηθη αο1-- 

ἴπ|",. ΠΟΙ Ὁ 16 ὁχ 60 {Ζιοά ἴῃ 501] 015. τ]Δ}} 

Βα ΠΟΙ Δ Γ5. σΟΠΓΟΡΟ Πα δ νἱπὶ Παρροαΐ, δο «ιοά 

ΟΠ Π15 Π 61 ῬγΟρΡυθίαβ5, οἱ 116} ΘΠ ἃ ΘΟΡΈΙΠΩ ({1|80 

ῬΓΆΘΟΙριιθ 1Π ᾿ρ50. ΘΟΠ ΘΙ] ΔΠΊ1Ι, βϑᾶποία δϑὲ δὲ 

Ρινα. 55. δϊαΐϊ, Π)οπιῖΐτιο, πιϊδογϊσοτγϊα ἔτια σι ΡΥ 

7105. ιιοηιαπιοάτπιην ὁρογανίππιις ἐπι 6. ὙΙᾺ65 

«ποιηοῖο 8016 ἃς ρυΠπάθπίου ΟΡαν θυ ὃ ῬΡΟΡΥ ΠῚ 

ΔἰΓδοῖι πη. , πη Πϑιι τη ἴδοιε ἸΔΥ ΟῚ ΠΟ 5. ΤΠ ΪΒΘ Δ [10-- 

Πτιη} 1)6]. Ταπία., ᾿π4π1, ἢαΐ τἸβθυ]οογϊὰ πὰ 

ΒΈ ΠΟΙ ΠΟΒ., {Δ ἴΔ ΠῚ 1Π ἴδ 506ΠῚ Ὀ.]ΟΡΘ5. ΟΠ] Θοὶ- 

γ115. ἈΘΥΘΡΕ ἁπΐθπὶ ἰῃ γΘ τ 6 Π1, ἴοΐα ΠΟϑίγΓὰ 5065 

δϑῖ, τιῦ ΘΟΓΡΟΙΓῸ ἢ Π}}}1{8 8 Ποϑίγοβ ΠΡ ΔΒ ΟΡ αΐο, 

6 ΟΟ]}". φααγέαϑβ εἰς τούς. 

ΓΕΔ εἰ φαΐηαο Ν55. ὑπομενεῖ, ραϊίοης ον ῖ. Νεα 

ἉΠον Ἰοσῖς Αὐπισαβεϊπιβ, (010. φαάγειβ. οἵ δἄτῖο Βο- 
πᾶτια ὑπομένει, ραξίεπο5 651. Ν αἱσαῖα 4ᾳοαπι6, διδεϊσοέ.- 

Απποΐαπάππι, πο ἰοσὶ φαϊάοπι πὶ ἤδσ. {ααγίο (ο- 

“ος ὑπομένει, ραΐξίοτις 65 : 564 Ἰτηἴγα, ὉΡῚ Ποὺ σψογ- 
βάση τΟρο 1, 5ουρίθππ ᾿ΠΎΘΏΙΠΉτ5. ἴθ Θοά πῃ 1110 

Δ5. ὑπομενεῖ, ραΐϊίεηι5 δγΐ. 

5. ἙΆΠο Β451}}. εἴ φυΐπαις Μί55. τὸν ἀπόστολον. Εδ!- 

ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

χόλασιν χαὶ ὑποπτήσσει τοῖς ἀπειλουμένοις. Πρὸς 
δὲ τὸ μὴ καταποθῆναι ὑπὸ τῆς λύπης, εὔελπίς ἐστι 

πρὸς “ τοὺς οἰχτιρμοὺς τοῦ Θεοῦ χαὶ τὸ φιλάνθρω- 

πον ἀποήλέπων. ᾿Ελπίζει δὲ ὅτι ῥυσθήσεται ἣ ψυ- 
“ διὰ 9 , » ͵ὔ ες ᾽ ς Ὁ χὴ αὐτοῦ ἐχ θανάτου, καὶ διατραφήσεται ὕπ᾽ αὐτοῦ 

ἐν λιμῷ. Ἢ δὲ ψυχὴ ἡμῶν " ὑπομενεῖ τῷ Κυρίῳ, 

ὅτι βοηθὸς χαὶ ὑπερασπιστὴς ἡμῶν ἐστι. Παράχλη- 
σιν ἔχει πρὸς ὑπομονὴν ὃ λόγος: ὥστε χἄν πο- 

τε χαταληφθῶμεν ὕπό τινος τῶν ἐχθλιδόντων ἡμᾶς, 

μὴ χωρισθῆναι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ, ἀλλ᾽ ὅλη ψυχῇ ὑπομένειν τὰ ἐπί-- 

πονα, τὴν παρὰ Θεοῦ βοήθειαν ἀναμένοντας. Ὅτι 

ἐν αὐτῷ εὐφρανθήσεται ἣ χαρδία ἡμῷ ὶ ἐν τῷ ἐ Ὁ εὐφρανθήσεται ἣ χαρδία ἡμῶν, χαὶ ἐν τῷ 
΄ Ὁ ΩΝ τω 

ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ἠλπίσαμεν. ᾿Γοῦτο συνάδει 

τοῖς ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ ψαλμοῦ, ᾿γαλλιᾶσθε, δίκαιοι, 

ἐν Κυρίῳ. Καὶ, Ἔν αὐτῷ εὐφρανθήσεται ἣ χαρδία 
ἡμῶν. Καί μοι δοκεῖ χατὰ ταῦτα εἰρηκέναι ὃ ξἀπό- 

στολος τὸ, ᾿Εν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ 

ἀγαπήσαντος ἡμᾶς" καὶ τὸ, Θὺ μόνον δὲ, ἀλλὰ χαὶ 
χαυχώμενοι ἐν ταῖς θλίψεσιν. Εἰπὼν γὰρ ὃ ψαλυμῳ- 

Α͂ 

δὸς, ὅτι Ἢ Ψυχὴ ἡμῶν ὑπομενεῖ τῷ Κυρίῳ, ἵνα 

δείξη ὅτι οὐχὶ βιαίως οὐδὲ χαταπιεζόμενος ὑπὸ τῶν 

θλίψεων τὴν ὑπομονὴν ὅ ἐπιδείκνυται, ἀλλὰ μετὰ 

πάσης χαρᾶς ὑποδέχεται τὰς ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ 

Κυρίου χαχώσεις, οὐ μόνον, φησὶν, ὑπομένομεν, 

ἀλλὰ καὶ Ἔν αὐτῷ εὐφρανθήσεται ἢ καρδία ἡμῶν, 
δ ἢν αὖ ὑσαὸι δ δῶν ΜΘ να ΕῚ » “ 53 χαὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ἠλπίσαμεν. Ἂρ- 

χεῖ ἡμῖν τὸ ὀνομάζεσθαι Χριστιανοὺς πρὸς τὸ πᾶ-- 
Β σὰν ἐχφυγεῖν τὴν ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἐπήρειαν. Ἅ- 

νι ΚΑ ταῦ 5 , - -- 2 , γιον δὲ τὸ ὄνομα εἰναι λέγεται τοῦ Θεοῦ, οὐ πάν- 
ΝΑ διὸ ν “  Α Ἁ , ς 

τως διὰ τὸ ἐν συλλαδαῖς ἔχειν τινὰ δύναμιν ἁγια- 

στικὴν, ἀλλ᾽ ὅτι πᾶσα ἣ ἰδιότης τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἣ 

ἔννοια τῶν ἐξαιρέτως περὶ αὐτὸν θεωρουμένων ἁγία 
ΕῚ ᾿ Ν' »νἃ ᾿ Γ,] , Ν Ε , Η. 9 

ἐστὶ καὶ ἁγνή. ΤΓένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ 
δ᾿ -“ ΄ὔ 2λ , δ'...Ὁ, 4. Ὅ - - 32 ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σοί. Ορᾶς πῶς ἐπι- 

΄ 24 5.7 “2 7 

στημόνως προσηύξατο; Τὴν ἰδίαν διάθεσιν μέτρον 

ἐποίησε τῆς ἐπιχορηγίας τῶν οἰχτιρμῶν τοῦ Θεοῦ. 
Τοσοῦτος, φησὶ, γένοιτο ὃ ἔλεός σου ἐφ᾽ μᾶς, ὅσην 

ὦ φθάσαντες ἡμεῖς ἐπὶ σοὶ τὴν ἐλπίδα κατεδαλόμεθα. 

Πᾶσα δὲ ἡμῶν ἣ ἐλπὶς, " ἐπιστρέψαι εἰς τὴν ἀνά- 

παυσιν, ἵνα μετασχηματισθέντος τοῦ σώματος τῆς 

ἐἰο Ῥαγίς. εὖ ποηη}]1 Νί85. ὁ ἀπόστολος. Νεο 1ἴὰ 

μαα]ῖο ροβὲ (01}». φιϊπίαβ τα ἀο ἰοχίιβ βᾶσον χαυχώ- 

μεθα. 

ἃ Ἄορ. βοοιηάι5 ἐνδείχνυται. ϑίαττη 56χ Ν55. ὀνόμα- 
τος τοῦ χυρίου. ἘΔ ὀνόματος αὐτοῦ. 

Ρ ἐπιστρέψαι, τιὲ γενεγίαπηιιγ. Ἀεβρίοοσο νιἤθέιν Βα- 

51Πι5 δά Ῥ54]. 114, 7, ἐπίστρεψον, ψυχή μου, εἰς τὴν ἀνά- 
παυσίν σου, Πενεγίεγο, απίπια πιθα, ἐπὶ γδφιιίδηε ἐπατι. 

γιυϊραία εἴ εἀπο Ἀοπιᾶπα,, (Ὀμνον ον απίπια, οἷο. 



ἨΗΟΜΙΠΙΔΊΙΝ 

ταπεινώσεως ἡμῶν, νοήσωμεν αὐτὸ τοῦτο γενόμενον 
,ὔ - Ἑ τ ς ὃ (« 

συμμορῷον τῷ σώματι τῆς “ δοόζης. 

ς Μυ]1 Μ85. δόξης τοῦ χριστοῦ 5» πἰΒΉ] τι ἀπηρ ιι5. 

Ἐδ1 νοτὸ οὐπὶ ἄπολις Ν55. σώματι τῆς δόξης, ἐν χρι- 

ΡΒΑΙΔΌΜ ΧΧΧΗΙ. 909 

ἰὸς ἰάθην ἃς μοϑοδηη115 ΘΟΡΡΟΙῚ β]ουὶθ ΟΠ 1511 οοη-- 
ὈΡπ]6 δἰ θοιιη. 

στῶ Ἰησοῦ τῷ χυρίῳ ἡμῶν. ὯὮ ἡ δόξα, εἴο. 

ΣΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΕΞΞ-: Ξ τ ττττττττετττ---τ-- ----------- -- ------------ τ “τ ------------------------------ςς-ς----- --------- 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΓ΄. ΨΑΛΜΟΝ ἅ. 

Τῷ Δαδὶδ, ὁπότε ἠλλοίωσε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
ἐναντίον ᾿Αδιμέλεχ, καὶ ἀπέλυσεν αὐτὸν, 

χαὶ ἀπῆλθεν. 

Ἐπὶ δύο ὑποθέσεις ἕλχει ἡμᾶς ἣ ἔννοια τοῦ ψαλ- ἢ 

μοῦ. Τά τε ἐν τῇ Νομόᾷ τῇ πόλει τῶν ἱερέων γε- 
νόμενα παρὰ τοῦ Δαῤὶδ, δοχεῖ οἰκείως ἔχειν τῇ ἐπι- 
γραφῇ" τά τε ἐν τῇ Γὲθ παρὰ τῷ ᾿Αγχοὺς τῷ βα- 
σιλεῖ τῶν ἀλλοφύλων. ᾿Ηλλοίωσε μὲν γὰρ αὐτοῦ 

τὸ πρόσωπον χαὶ ὅτε τῷ ᾿Αὐιμέλεχ διελέγετο τῷ 
Ὁ - , μὴ ᾿ Α ς ΗΕ ὦ δὲ δ) ἱερεῖ, χρύπτων μὲν τὴν φυγὴν, “ σπουδάζειν δὲ δὴ 

προστάγματι ὑπουργεῖν βασιλικῷ προσποιούμενος, 

ὅτε χαὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔλαδε, χαὶ τὴν 

δομφαίαν τοῦ Γολιάθ. ᾿λλοίωσε δὲ αὐτοῦ τὸ πρόοσ- 
ὠπον χαὶ ὅτε ἐν μέσοις τοῖς πολεμίοις ἀποληφθεὶς, 

ἐπειδὴ ἤσθετο αὐτῶν διαλεγομένων πρὸς ἀλλήλους, 

χαὶ παρασχευαζομένων ' εἰς ἄμυναν. Εἶπον γὰρ, 

φησὶν, οἵ παῖδες ᾿Αγχοὺς πρὸς ἑαυτούς: οὖχ οὗτος 

Δαδὶδ ὃ βασιλεὺς τῆς γῆς; Οὐχὶ τούτῳ ἐξῆρχον ὅ ἐν 
.« Ζ " , Τρ Ὡς 5 , τι τὺ χορῷ λέγουσαι, ἐπάταξε Δαδὶδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ, 

χαὶ Σαοὺλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ; Καὶ ἐφοδήθη, φησὶ, 

Δαδὶδ ἀπὸ προσώπου ᾿Αγχοὺς, καὶ ἠλλοίογσε τὸ 
, "ὦ ὙΝ ᾿ 5...» - ΚΥ πρόσωπον αὐτοῦ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν. Πῶς οὖν 

ἢ μὲν ἐπιγραφὴ ᾿Αὐιμέλεχ ὀνομάζει, ἣ δ᾽ ἵστο-- 

ρία ᾿Αγχοὺς παραδίδωσι τὸν βασιλέα " Γετθαίων ; 

'ΓΓοιοῦτον λόγον τινὰ φθάσαντα ἐκ παραδόσεως εἰς 

ἡμᾶς ἔχομεν, ὅτι οἱ βασιλεῖς τῶν ἀλλοφύλων χοινὸν 148 
μὲν εἶχον ὄνομα τὸ ᾿Αδιμέλεχ, ἴδιον δὲ ἕχαστος ὃ δ 
τὶ ͵ . ον μν ἀδα1 ΠΩ - “- τω ΕῚ 

προσηγορεύετο. Ὥς καὶ ἐπὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς ἐστι βα- 
“ Ὁ» ον κα 7 ΄« ᾿ 2 

σιλείας ἰδεῖν, Καίσαρας λεγομένους χοινῶς καὶ Αὐ- 

ἁ ρρ.. 4παγέιβ ψαλμὸς τῷ Δαδίδ᾽, οἵ τὰ ΄φαοψιο ΑὉ- 
διιβίίηιι5. Αὐ νὸχ ψαλμὸς ἴῃ πλυ]{15 Μ55, ἤδοϑί, ποὸ 

ἜΧΡΓΡΟβδ58 ᾿πνθηϊξιν ἴῃ Ὑα]σαΐα. Ρ]αγα (π νο]εῖ, πο- 

ἴᾳ5 ΝΟΡΗΠΙ Ἰοσοσο ροΐουτ. 

6 ΠΙᾺ, σπουδάζειν δὲ εἴο., γοΐοτοπᾶςα ο556 δά ΠΡυτιπὶ 

1 Βεσαπι 231, 9, ΟΡ βοισιιτη ΠῚ δϑί. 

ΓΆΡ. [ουίϊι5 πρὸς ἄμυναν. ΠΟ] ἄθπι «ααίπον Μ88. 
οαπὶ οἰ ομο Β451]. εἶπαν. Ἀ6ρ. «φααγίιδ εἶπον. ἘΝ ΙΙο 
ῃοϑβίγα Ρατγίβ. εἶπεν, ποη οπηθπαΐο. 

8 Τὰ ΒΘρῚ {παᾶτίτι5, φαϊηξιβ οὐ βοχίτβ οαπ (Ο]ΡεΥ- 

{{π|85 4Ζαϊπο οἱ βορίϊππηο οἱ οὐτπὶ δα Ἰοης Β45}}. Ἐπ ο 

γογῸ Ῥαγῖβ. ἐξῆρχον ἐγχορεύουσαι γυναῖκες λέγουσαι, ἘΔ1- 

ΙΝ ΡΡΑΙΜΌΝΜ ΧΧΧΗΙΙ. 

1ρεὲ Τ)ανῖά, φιιαπάο ἱπιπιμίανῖξ ἐαοίθηι 5τίατη 

οογαηι «4 ιηιοίφοϊι, οἱ αἰπιϊδι ἰρδιίπι, οἱ αὐτιξ. 

τ. Ῥβδ]τηὶ Πα7115 1π|6]]Π]σϑη τα πῸ5 84. ἄτιο ἀγρτι- 
τηθηΐα ὑγρά ϊξ. Οὐιδθ ΘηΪΠ ἔπη 1 ΝΟΙθὰ οἰνιΐαΐθ 

βασον οί, ἔπη ἴῃ οί ἀρὰ Αποἤτι5 4|16Π1-- 

ΘΌΠΑΓΥΤΙΠῚ ΓΘ ἃ Πᾶν 6 σοβία ϑιπηΐ., Θὰ 1Ώ50}1- 

ΡΠοπΙ υἱάθπειν σοην θη]. ΝΠ ᾿πηπηπιΐαν τ ἔχ ΟΙ 6 ΠῚ 
5118 Π}.5 ΟἹΠῚ ΑΙ ΠΊΘΙΘοἢ. ϑὰσονἀοἴθηι Δ] πιθυθῖμν, 
510 πἰ οσου!ταΐα ἔπσα, ἃ τοσιαμ μηδ πη απ] ΘΧ56-- 

«αθμάτιμ) [δϑι! πᾶν 6. 56 5: πηι] ουῖτ , ΤαΔΠ60 οἱ 

Ρᾶπ65 ΡΟ ΡΟϑι Οηἷβ ΔοοΘρΙ, οἱ σ]αάπιπι (ΟΠ Δ 11. 

ΒτΥϑιι5. ϑ118 1 πη πλτιΓανΐ ἔΔΟΙ 6 }., ΟΠ] 1 Π]Θ 610 

ΠΟΒΠ ΠΩ οαρίτι5., 605 1πίθι 58 ἰοπιθηΐθ5., οἱ 56 δά 

. 
. ἰπααϊξ, ριιοῦὶ ΑΓ ποῆτι5 ἱτπιῖον 56 : δοτιπθ ἤϊο 68 

Π)ανία τοι ἐθτ ἢ Ποτσιθ πεῖς οαπίαθαπε ἱπ 

σποτο,, αἰϊοσοηίος : Ῥεογοιιδεῖξ Π) αυϊά ἱἵπ ἄδοεηι 

τὶ ἰθτι5 διεὶς, οὲ ϑαιιῖ ἐπὶ τυῖἰ{διι5 σεῖς ἢ ΕῈ {ἰ-- 

πιῖδ, τα, Παυϊά α αοῖθ “ποῖπις., αο σιίαπι 
“ποῖθηι ἀπίδ {ἰΐοτιιπι οοτιἶος ἱπιπιιίανῖ. Οαο-- 
Π]0 610 Ἰρτταν ἸΠ5ΟΡΡ᾽10 ΠΟΙ Παΐ ΑΙ ΠΊΘΙΘοΙι, ΠΙϑῖο-- 

γα ἀιιτθη) ποθ τι5 (ϑ  Πϑθουτπὶ γϑσθηὶ Π]Θπηογὰΐ ἢ 

Ταὶθπ “πὰηγάἀαπι γα ΟΠ 6 ΠῚ 6Χ ἐγ "ΠΟ πΠ6 δ ΠῸ5 

5616 {ΡΠ 51 1558} ΓΘ ΠΘΙΉΙ155 {Π06] ΑΙ ΘΠ ΘΠ ΓΈ 
ΓΟΡῸ5. ΘΟΠΊΠΠΙη6 Πα ἀθ πη) ΠΟΙΉΘη ΑΙ ΠΙΘΙθ ἢ Πὰ-- 

βαθνιπῖ,, {αΠπΠ|θὺ νΘΓῸ ΡΓΟΡΥΠ ΠῚ, {π|0 ΔρΡ6|18-- 

Ραῖαν. ἤππο δά τποάπιπὶ οἱ ἴῃ ἈΟΠΊΔΠΟ ἹΠΊρΡΟΓΪΟ 

γον οϑὲ, (ρϑᾶγοβ οἵ Ατιριιβίοϑ 1Π ΘΟΙΠΠΜΙΙΠΙ 

[ὁ Βοπι. οὐτὰ (10. ρῥυΐπιο ἐξῆρχον αἱ χορεύουσαι λέ- 

Ἴουσαι. ἸΝοϊαπάτιπι ἕάπηθι υοοθπὶ γυναῖκες ἴπ ΠΡ ιι5 

Μ55. τδρθυι τ, 

" Διο Ραγῖβ. τῶν Γετθαίων. ΤΠ οϑὲ ἀγίτοα]ι5 τη οοἴο 

Μ35. ϑιαϊπη ἨΠΡῚ τηοπίῖο πὲ ἦς «παάαπὶ γα οπο, 

ΠΡ ΡΣ 5 ἴῃ τηανρσῖπο ΒΟΡῚ {πᾶτιϊ Δ ἰβουιρϑιι 118, λόγος 

ἐκ παραδόσεως ἀγράφου, 56» Ἴ0 ἐγακίίοτς 67τι5 σι 

δογίρία ποπ 651. οο τά θπὶ]Θβ γα δὲ ἴῃ πηαυϑῖμο ()0}}. 

βοχί!. 

ἃ Ἄοσ. βϑοιμάι5. οεὲ (Ο]Ρ. βοχίιιϑβ ὃ προσηγόρευτε. 
ΒΡ. «αδτίι5 ᾧ πρόσῃ. 

πε Υἱπάϊοίδπη ρυραγ πἴο5. δι ἀϊνηῖ. 721 τη ΘΙ... 1. Π66.5.. 
11. --3. 

ἈΑΙΒΙ πη οἴ δοὶι 

Θταῖ πο ἢ 

σου η 0. 



3.1|6ῳ.3.1. 

1 ΘΠ - 21- 

22: 

τη. 26. 8. 

ι. Ἀερ.:21. 
τ αι: 5 2.1. 

201. 5. ΒΛΡΙ ΟΕΒΑΒΕ 

ἀΡΡΟΙ]ανὶ., σθὰ ἰἈπθ πη. 605 ἅ11ἃ ποιηϊπὰ ΡΓΌΡΡΪὰ 

μά το. Νομιθη ῬΠανΔΟ θϑὲ 6] π5Π|06}] δεϊαπι ἃρτιά 
ργρῆοβ. Νἅμηι δὲ ῬΙναοπθίη οοηϑίαϊς. νΟΟΔΙ 

Θἴιπὶ., {|| [ΘΙ ροΘ ΦΤΌΒΘΡ τοσπαν!; ῬΠαΡΔΟ 
116 Π1 5 {π|| ροϑὲ {πδίποι σΘ ΠΟΥ Ι]ΟΠ65 ΜΟβ15 δοξαίθ 

νῸΧ συ ρΡἢ ἢ; ῬΊαγ 0 “πΟΊτ16., {π| ΘΑΙΟΠΠΟ ἢ 5 
[ΘΠ ΡΟΥΘ. ΤΟΡ ἢ ΡΟΠΘ αν : “976 σορὶϊ Θμΐμη., ἴπ- 

«πἰτ, Μίίάαηι Γ]ιαγαοπῖς,; οἵ πὶ ἰθιηρονδ ρΡ0Ὸ- 
ῬΠΘΙα. ΤΟ ρθη ἶ8 νἰχιῖ, ῬΙαγὰ0 νοοδίιιβ 6ϑὲ. 510 

οἴδιη. ΑΒΘ. φἰαίθ ΑΡγαμθ ογαΐ, οἱ δαί 

Ι58δο : δὲ 411π|5 πῖιπο ΓΘ ΡΟ θι115 Πα ν 15 ἀΠἸο ἔπι». 

ἘΠ 46 60 «φιπάθηι ἀπ ἰθιρονο ΑΡγα 8 ογαϊ., α1- 

οἴαμη οϑὲ  Εὶ αἰχὶξ  ιηιοίοοῖ,, οἱ Ποομοξαῖ 

ΡΓΟοπίνιις 6715, δὲ Ῥμίίοοι, ρτίτιοορς θα θγοϊξιι 5 

67ι|5. αὐὦ γαϊαπι,, εϊδοτι. Ἐπ ἀϊθυιιτὴ 6 60 {π| 

[ΘΠ ΠΟΙ ἴϑαδο νἸχῖ : με ἀτιίθηι πυτεῖτο ΘΠ ΡΟ 

ἐνὶ. Οἰσν Ὑ6ΓῸ ρῥγοθροιιδοοί αἰνϊηιοίοοϊ, τοὰ 

Ῥπιϊδεῖϊπι ρὸν [οποείγαηι, υἱάϊε Ιϑααο οἴίηι [{6- 

ὑθοοα {μαοτιθηι. ὅϊο Ἰσῖταν δὲ πιιπο Τὰν 15 ἴθιη-- 

ΡονΘ ΑΙ πη 6]θο}} 1π ᾿Π5Ο Πρ. ]0Π6 ἀἸοίτι5 Θϑὲ 7 σ0η1- 

Π.ΠΠὶ ΓΘσΤΪ ΠΟΙΏΪΠ6. ὙΘΡΊΙ ΠῚ ΑΙ ΠΟἾπ|5. ΠΟΙΠΘπ ἰγὰ- 
ἀπππη} ἃ] Πἰϑίουϊα θ5ι, {πο 50 1166 0 οἱ ῬΡΙν Δ 1} 

ἃ Παιν αἴθ ἱπη ροϑι ἐπ θϑ5θῖ. Τα τιθ σορᾶτη Πος 

᾿πη ταν [ἈοΙθ μὴ ϑ018 1, ὩΒρΟΥ αἴτι5. ΠΊΔΠ1Π 115 

ΒΘΡΨΟΙΙΙΠῚ . οἵ ΟΝ ΘΡΘΙ5 ἃ ρμΟΡα5 οἰ ν τα {15., 1-- 

5ΠΠ Δ ηθ4π|6., ἱπααϊ, 54] γ 81 διὰ πὶ ἴῃ ῬᾺΡΡΔΠῚ : 

τὰ τπιῦ ἀϊοογοῖ Αποδτιβ δα [ἀπηι|05 : Οπὰρο δά άιι- 

ΧΙ 5115 θιιπὴ δ Π16 ἢ Ντιηι ΘΡῸ ΟΡτι5 Πα ])60 ΟΠ 1Α4}] 

ΠΊΟΥΟ ΘΟΥΓΘΡ 5 ἢ Πα ]ρΡΡ6. ᾿πιρο τχ 5115. θαυ} 5. τι 
ΠΏΟΡΡΟ ΘΟΙἾΠ14}1 σΟΡἂ ΠΏ 16 ΠΟΥ ΡΟΡ ῖτΡ. ἘΠ᾿ δἷο 

1ΠΠ|πῸ ΕἸ ΠΉ155115., δ] ν 1} 56 ΤΘΟΘρΡΙΐ 9, ᾿Π6{|0, 1Π 

Βρϑ᾽ παι ΟΠ] Δγη. ΤΟΊ ταπ’ ἐδ τ} ΘΧ ΠΊᾶΘ ΠΟ 

Ῥδυϊοι!ο οἰ αρϑιι5., πᾶ πο σΡ ΠΑΡ} ΔΟΙΠΟΠΘΩῚ γ6- 

ΡΘΠαΙΕ 51Ὸ Προ γατον Π)60. 2. δοποαίοαηι 1])οπιῖ- 

συ 9. Ἰῃαϊτ, ὧι Οτιτιὶ ἰθηΊρ0 1.6. Ἐνθρίιθ5. ΘΧ 
ΒΊΟΥ δ, {π|45] ἰθυ"Ή]ΠῸ5. ὙἹ[86 510] [056 ΡΡΘΘΒΟΡΙΒΙ., 

581} {π|6. ΔΠΪΠΔ ΠῚ ̓πϑεϊπ10 δ [ογηηαὶ δα ἀσοινὰ- 
{{π|5 γίνη] σθητιθ., 60 τιῦ πα}}10 ΤΘ ρον θ6πο- 

ἀἸοΠοηοθιη που μας, 5661 ΓΘΥΊ ΠῚ {π|ΠῈ ΤΠ ΠΡ ΕΠ 

[πππ ΡΥ ΑΡΊΙΠ. ὈΥΠΟΙΡιη γοίογαϊ ἴῃ Π)θιιηι. ΝῸΠ 

ΘΧΙΒ 400, παῖ, ἀΠΠσθητα πιθὰ Πα ι18 ΠῚ 

ἤοΡὶ ; ποάπ6 (ογέμο ΘΟΠΟυΓϑιι. ΟΠ ΠΠΘΘΓΘ, 566 

"} 

ΟΛΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

γούστους, ἄλλα δὲ τὰ χύρια ἑαυτῶν χεχτημένους 
“ἐν ᾿ .- ᾿ ᾽ 3 ᾽ς 2 ᾿ ἈΝ 

ὀνόματα. ᾿'Γοιοῦτον χαὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἐστὶ τὸ 

Φαραώ. Φαίνεται γὰρ Φαραὼ λεγόμενος καὶ ὃ ἐπὶ 
3 “" 

Ἰωσήφ Φαραὼ χαὶ ὁ ἐπὶ Μωὐσέως μετὰ τέσσα- 

ρᾶς γενεὰς ἐγερθεὶς βασιλεὺς Αἰγύπτου" Φαραὼ 

χαὶ ὃ χατὰ τοὺς χρόνους Σολομῶντος: ᾿Κλαόε γὰ ΧΡ γάρ; 
ἢ ᾽ὔ ͵ φησὶ, τὴν θυγατέρα Φαραώ: καὶ ὃ χατὰ τοὺς χρό- 

γους τῆς " προφητείας “Ἱερεμίου Φαραὼ προσηγο- 

ρεύετο. Οὕτω δὲ καὶ ᾿Αδιμέλεχ κατὰ τοὺς χρόνους 
ὙΥ̓ΡΈΜ. 6 , οἷ Ἁ ᾿ , 3 Χ»,...- ᾿ ἣν ᾿Αδραάμ." χαὶ κατὰ τοὺς χρόνους ᾿Ισαάχ᾽ χαὶ ὃ 

νῦν λεγόμενος ἐπὶ τῶν χαιρῶν Δαδίδ. ᾿Επὶ μὲν γὰρ 

᾿Αόραλυ. εἴρηται, ὅτι Καὶ εἶπεν ᾿Αδιμέλεχ, καὶ 

Ὅχοζὰθ ὃ νυμφαγωγὸς αὐτοῦ, χαὶ Φιλὸχ ὃ ἀρχι- 

στράτηγος τῆς δυνάνεως αὐτοῦ πρὸς Ἀόραὰμ;, λέ- 
Δ ὔ ΑἾ ωὩη 323 ΘΝ Δ ἊΑ 

γῶν. Καὶ πάλιν περὶ τοῦ σαάχ" ᾿Ιϊγένετο δὲ πολυ- 

χρόνιος ἐχεῖ. Παραχύψας “ δὲ ᾿Ἀδιμέλεχ ὃ βασιλεὺς 

Φυλιστεὶμ. διὰ τῆς θυρίδος, εἰδὲ παίζοντα τὸν 

Ἰσαὰκ μετὰ Ῥεδέχχας. Οὕτως οὖν χαὶ νῦν 
χατὰ τοὺς χρόνους Δαδὶδ ᾿Αδιμέλεχ εἴρηται ἐν τῇ 

ἢ. τὸ χοινὸν τῆς βασιλείας ὄνομα. ᾿Αγχοὺς 
ΩΝ ς «τ -ῤ ς ῃ Π) 5Ν7 Ἑὰ 

ἐ παραδέδοται ὑπὸ τῆς ἱστορίας, ὅπερ ἰδίως ἦν 

αὐτῷ ἐχ γενετῆς ἐπιχείμενον. ᾿Ιπὶ τούτου τοίνυν 
ἠλλοίωσεν ἑαυτοῦ τὸ πρόσωπον, παραφερόμενος ἐν 

ταῖς χερσὶ τῶν οἰχετῶν, χαὶ ψοφῶν παρὰ τὰς πύλας 
ὌΝ 4 ν ἃ τῆς πόλεως, χαὶ 

τὸ αν ς λ ἈῚ ,ὔ Ύ 
χαταῤῥέων, φησὶ, τὰ σίελα αὖ- 

“ὁ 5640 ᾿ ΄ [4 Ε] - ᾿ 3 Ἁ - 

τοῦ ἐπὶ τὸν πώγωνα" ὥστε εἰπεῖν τὸν ᾿Αγχοὺς τοῖς 
να τες ἐκ ἜΣ τον ΟΞ παισί" τί εἰσεφέρετε αὐτὸν πρός με; Μὴ ἐπιδέομαι 

3 ΄ὕ " πποδι [- 3 , 5 3 
ἐπιλήπτων ἐγὼ, ὅτι εἰσηνέγκατε αὐτὸν ἐπιλη- 

θη, φησὶν, εἰς τὸ σπήλαιον Ὀδολλάμ. Ὡς 
φυὴν ΄, 7 6 

οὖν ἐχ μεγάλου χινδύνου διεχφυγὼν, ταύτην ἀνα- 
΄ Ἁ 2 , Ὁ ΄ τ. ὦ 

πέμπει τὴν εὐχαριστίαν τῷ ῥυσαμένῳ αὐτὸν Θεῷ. 

Εὐλογήσω, φησὶ, τὸν Κύριον ἐν παντὶ χαιρῷ. Διεχ- 

φυγὼν ἐχ τοῦ θανάτου, οἷον ὅρους ἑαυτῷ τίθεται τῆς 
- οτὦ τ Ὶ Ὁ 

ζωῆς, τυπῶν ἑαυτοῦ τὴν Ψυχὴν πρὸς τὸ τῆς πολι- 
Β ΄ . 

τείας ἀχριθές: ὡς μηδένα χαιρὸν διαλιμπάνειν τῆς 
ἥ, 

εὐλογίας, ἀλλὰ χαὶ μεγάλων χαὶ μικροτέρων πρα- 
, ἣν" Ν᾽ ᾿ ᾿ 3 »» Χ ΕῚ “ μιλάν ἢ 

γμάτων ἐπὶ τὸν Θεὸν ἀναφέρειν τὴν ἀρχήν. Οὐχὶ 
᾿ ὅν Ὁ ᾿ 

ἡγήσομαι, φησὶ, χατὰ τὴν ἐμαυτοῦ ἐπιμέλειαν γί- 

γεσθαι, οὐδὲ ἐχ τῆς αὐτομάτου συντυχίας συμθαί- 

νειν, ἀλλ᾽ ᾿Εν παντὶ καιρῷ εὐλογήσω τὸν Κύριον: 
Ἂν ὅΧ 8 - 2 Η , . , τ ᾿ ΨΎΝ 

οὖχ ἐν ταῖς εὐημερίαις μόνον τοῦ βίου, ἄλλὰ χαὶ ἐν 
{πι| οηιη {θη ροΥ 6 θαποάϊοαηιν 7)ο)γἑπτεη ; ΠῚ ἴπ καὶ τοῖς περιστατιχοῖς χαιροῖς. ᾿Εἰϊντεῦθεν μαϑητευθεὶς 

. ᾿ 

» ΠΙυᾶ, τῆς προφητείας, ἀδοδε τη Βδα. ἰογίϊο. δ. 1πὶ 

Πρ. βοοιι 115 Γιγϑ 15 προσηγύρευτο. 

ὁ 810. ΝΙΞ8. {φπδίπον. Πὶ οἀποπο ῬαγΊβ. ῬΟΠΤ[11" ἃ.- 

(ἰοαϊι5 αἴ ἀσιμέλεχ. ΑΠαπδηΐο ροϑὲ Βδρ, ϑθοιμπτι5 

εἴρηται ἐν τῇ γραφῇ. ϑεα 5βογιρίαναπι γθγᾶπη ἐν τῇ ἐπι- 

γραφῇ ρῥνωΐονῖ {ποάο ἴῃ τπᾶνρῖπθ. Παρὰ, ἈΡῚ ἸΘσΊ τὸν 

παραφερόμενος οἴο., 510 οἄτέιπι ἐδὺ ἀρυὰ ΤΧΧ : παρε- 

: ἐερσὶν αὐτοῦ. Ὁπάς Αὐιριιβίιηιι : 76 γ6- 
ΣΌΣ 

φέρετο. ἐν ταῖς χ 

δαί" ἐπ πεαγεζιι5 διεὶδ ̓  Τα θτ5 νου θ15. ῬΑΙΟΙ δρᾶν ἰ551- 

Ττι5 Δ ΠΤ ΟΓΑΤῚ σα] ϑαποιβδιηαπὶ Ππ Πα β απ, 

4πᾶηο νι ]τοοῖ Του ητ5. τῃ ἘΠΕ τη Θοθπὰ 86 ἴρδο 

5115 πη] ι15 {10 

4 1τὰ πουύεπὶ Νῖ55. οἴ οἰ οης Βα51}. ἘΔ Ιο γότὸ 

Ῥαγῖβ. χατέῤῥεον. 

6 ΝΟΠΠΗΠΙ 55. διαφηγών. Θιατίπη. βορίοπι Ν85, 

αὐ ϑιι5 διαφυγὼν ἐχ τοῦ. 



ΗΟΜΙΠΑ ΙΝ ῬΒΛΙΌΝ ΧΧΧΙΠΙ.. 0 ῦ 

δ᾽ ἀπόστολος, Πάντοτε, φησὶ, χαίρετε, ἀδιαλεί-ὀ ῴνἰϊδδ 50] πη ΡΙΟϑρουϊαΐῖο., 861 ἴῃ ἰδ ρον ιι5 

πτὼς προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε. “Ορᾷς εἴΐαπι Δαάνογϑὶβ αἴτι6 ΘΑ] η  [ο515. Π πς Θά οοίτιβ 
ἡλίκη τοῦ ἀνδρὸς ἡἣ ἀγάπη; Οὐχ ἀπεδυσπέτει πρὸς Ῥαιυϊι5 » ἅ1 : ϑοηιροῖ σαι θ, 5ἰ1ι6 ἐπι ΤΊ ἰ 55ἴοτι6 ΤΊ]655. ὅ. 

τὴν συνέχειαν τῶν χαχῶν, ' ὅτε οὐ μόνον πατρίδος ογαίδ, ἱπὶ οπιτῖθιις δ'αἴϊας αρίῖθ. στάθη, αιιαπίὰ ἐθτδ: 
- λήλ Α ΠΣ Ω κ » ΤᾺΣ ΕΞ ἘΣ ῇ ΤῸ ᾿ς ϑετ 8 ἢ ͵ Ξ ΠαΙΕ . Ν 

ἀπελήλατο, χαὶ συγγενείας, καὶ οἰχείων, καὶ χτ ἘΘΡῚ: ΟΡ [5 1 ἢ ΜΙ ΔΙΟΥ ἢ Δ 5516{π|1α ἴθ ΔΏΙΠηΟ 
τ Ὰ ι - ΄ οι ζο, - 

μάτων, ἀλλὰ χαὶ τοῖς πολεμίοις παραδοθεὶς ὑπὸ [1ηϊήτιο ποη [Θγοθαῦ,, οη] ΠΟῸῚ 50] πὲ 6Χ ραίνϊα 
-Ὁ 3. ὅν τε "ΞΞ - ΕἾ Ὃ ξάνο . 

τῆς ἀνάγχης, μιχροῦ διασπᾶσθαι παρ᾽ αὐτῶν ἔμελ-  φγυΐδιι5, δ᾽ ἃ Θορηδἢ]5 ἀμ Θϑ οἰ βΉ 116 56} ποτ, ἃς 

λεν. Οὐχ εἶπε. μέχρι τίνος ἣ συνέχεια τῶν καχῶν; ΟΠΙ5 5ρο]]αἴτι5 : γὙΘΡΊιμ ΘΕΪΔ ΠῚ Οῖιη] ΠΟ 51|0τ15 Θϑ86ὲ 

οὐκ ἀπεδυσπέτησε πρὸς τὴν παράτασιν τῆς θλί- ρον νι ἐνδάϊ{π5., τὰ τιὶ [Ὁ 6 ΟΡ οἷ πη δ ΒΡ ΓΙηῚ 

ψεως, εἰδὼς “Ὅτι ἣ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἀΠ]απιανοῖπν. Νὸπ αἰχὶς : Οἰιοιιβάτιθ τηἈ]Ουηι 
ἢ δὲ ὑπομονὴ δοχιμὴν, ἣ δὲ δοχιμὴ ἐλπίδα. Τῷ δρβἀυ]ξα5 ἢ ΠΟῊ ἀοϑροόπά! Δηϊμλιμη. ΡΙΟΡίθι αἵ"- 

ὄντι γὰρ τοῖς καλῶς παρεσχευασμένοις αἵ θλίψεις 144 ΠΙοοπἶ5 ργΟΡΟρ ΑΙ Οπρῖη., ᾿ατπιὰ ἱσπογδη5., Οτοε Πυνιὅ. 
οἱονεὶ ᾿ τροφαί τινές εἰσιν ἀθλητικαὶ χαὶ γυμνάσια, ἐγὶδιιαἰΐο ραζἰθνιίαπι ορογαίτιτ', ραιἱδιιίία αἰιἰελιὶ ὅθι 
ἐπὶ τὴν πατρῴαν δόξαν τὸν ἀγωνιστὴν προδιόά- ρτγοδϑαίίοποπι, ΡΓοναίο ὑθγοὸ ϑρδπι. Νἄνη γῈ ᾿ρϑὰ 

ζουσαι" ὅταν λοιδορούμενοι εὐλογῶμεν, βλασφημού- αἰ ΠΟΙ ΟΠ 65., 4τια8] ἀἰΠ] οἴϊοα ας δπη Δ] πηθηΐα ἂὸ 

μενοι παραχαλῶμεν, καταπονούμενοι εὐχαριστῶ- ΘΧΟΙΟΙΓαΙΟΠΟ65. 5πηΐ θΘΠ6 ΡΡΟΡΑΓα 5. αἰηαα ἴπ- 
μεν, θλιδόμενοι ἐπὶ τῇ θλίψει χαυχώμεθα. Αἰσχρὸν {πιο 115 : {τι86 ἃ] οἴαπι Δ ραΐθγηδηι ο] ον απ 46-- 
γὰρ εὐλογεῖν μὲν ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς χρηστοτέροις, σιω- ἀπιοιηΐ ; 51 {πᾶ πάο σΟμν οἰ 5 ἱπιρθιξε θθηθαϊχθ- τ. Ου». {. 

πᾶν δὲ ἐπὶ τοῖς σχυθρωποτέροις καὶ ἐπιπόνοις πρά- ΥἹΠΉΤΙ5 5 Ὀ] ΒΡ] ΙΘΏ}115 ἰΔΟΘ5511 ΟΒΘΟΡΑΥΘΡΙΏ,τ15., (11- ᾿ἦ 13 

γμᾶσιν. ᾿Αλλὰ τότε καὶ πλέον εὐχαριστεῖν δεῖ, εἰδό. νΘΧΑΙ ΘΡΘΡΊΙητι5 σΡ [59 ΔΙ ΠΟΤ τη Αἰ] οἴοΠ6 610- 
τας ὅτι ὃν ἀγαπᾷ Κύριος, παιδεύει" μαστιγοῖ δὲ ΥΙΔ ΤΙ ΠπΘυ ηλτι5. ΤΌΡΡΘ ΘΠ] οϑὲ ΠῸ5 θοπθἸοογὸ ἴῃ 

πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. Διαπαντὸς ἣ αἴνεσις 5 ΤΌΡτιϑ 5ΘΟ11Π 65, 511616 ὙΘΙῸ ἴῃ Ευ]5.1|0115 οἱ δάνοι"- 

αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου. Δοχεῖ ἀδύνατόν τι ἐπαγ- 515. [Π10 ἴπιπ6 Θἴδτη ΘΒ ΑΓἃ5 ὈΠΡΘΙΊΟΥ 65 Θ ΘΓ ΟΡΟ1- 

γέλλεσθαι ὃ προφήτης. Πῶς γὰρ διαπαντὸς ἣ αἴ- ἰδ, Οἴτπὶ ΠΟΥΘΙΊΠΏΠ5 5 αιιοα (πεθηῖ εἰ οῖὲ 71)οπιῖ- Πεν».τ5 6. 

νεσις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ στόματι ἃ ἀνθρώπου εἶναι δό- πιιξ, οαδίϊσαϊ ; βαδεῖίαι ατιΐθην οπῖπίθῖν {{{ἰτιηὶ 

ναται; Ὅτε διαλέγεται τὰς συνήθεις χαὶ βιωτιχὰς φιίόπι τϑοὶριϊ. ϑ6ΠΊ 67 ἰάτι5 6715 τι ΟἿ πιθο. ὙἹ- 

δμιλίας, οὐχ ἔχει τὸν αἶνον τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ στό- ἀδίιιν Ργορμοία 14 ατιοά ΠονῚ ποη ροΐεϑι,, ρ0}11-- 

ματι. Ὅτε χαθεύδει, σιωπήσεται πάντως. ᾿Πσθίον. ΘΙ]. ΟἸΟΠΠΟ40 ΘΠ] ΠῚ 561Ώ 061" [Δτ|5 1)61 ΠΊ ογῈ Πο- 

τος δὲ καὶ πίνοντος πῶς ἐνεργήσει τὸ στόμα τὴν αἴ- πη] Π|5 6586 ροῖοδι ἢ (τη οοπϑιιθίἃ δὲ δα ν ξδ88 τ511}}} 

γεσιν; Πρὸς δὴ τοῦτο λέγομεν, ὅτι ἐστὶ μέν τι χαὶ δ5ρθοϊδηϊ[ἃ οΟἸ]Ο΄α]ὰ ἔδοϊΕ, ᾿π ογ6 ἰαπιάθιῃ 1)6ὶ πο 

νοητὸν στόμα τοῦ ἔνδον ἀνθρώπου, " ᾧ τρέφεται διαβοῖ. (ττπὶ ἀοΥ πη ,. ΟἸΏΠΪΠΟ 51:16 01. Οποιηο ὁ 

μεταλαμδάνων τοῦ λόγου τῆς ζωῆς, ὅς ἐστιν ἄρτος ὙΕΓῸ Θάθη 15 τ: ΒΊ]6ΠΕ5 ὁ5 ἰδιάθιη Ῥεῖ ἄθρτο- 
ἐχ τοῦ οὐρανοῦ χκαταδάς. Περὶ ἐχείνου τοὺ στόμα - τηθι 9" Αα πος γοϑροπάθημιϑ, “πο Δ} ΘἰἸ8 1 6556 

τος χαὶ ὃ προφήτης φησὶν, ὅτι 'Γὸ στόμα μου ἦνοι- (, ΠΗΪΠΪ5 ᾿πίοΥΠὶ 501 ΡΊΕια}6 05 ἀαιι6 1Π16}1610116, ατιο 

ξα, καὶ εἵλκυσα πνεῦμα. ᾿Εχεῖνο καὶ ὃ Κύριος προς παϊιξαιν, ἀτιπὴ ν Ρθ τη νΐϑ8 Γ ΟΡ ΐ, 41] δϑὲ Ρ8}15; 

καλεῖται ἡμᾶς εὐρύχωρον ἔχειν εἰς ὑποδοχὴν ἀφθο-ς (Ἃ] ἀ6 8610 ἀθϑοθπάιϊε. [)6 {ΠΟ ΟΓ6 οἰϊδηι ῬΡΟρΡ]θία χοαη.6.33. 
νωτέραν τῶν τροφῶν τῆς ἀληθείας. Πλάτυνον γὰρ, Ἰοαυΐίαν : 05 πιθιίῖη αρθγιῖ., 6ἕ αἰζααὶ δριν έτη. τ τω 18. 

φησὶ, τὸ στόμα σου, καὶ πληρώσω αὐτό. Δύναται Πογίαίτι Πο5 διϊαηὶ ΠΟΙ] Π1ι5, τα ΔΙΊ] ΠῚ ο5 Πᾶ- 

οὖν ἣ ἐντετυπωμένη ἅπαξ χαὶ “ οἱονεὶ ἐσφραγι- ΘΆΠΉΤΒ ; 4110 ΘΟρΙΟΒἸτι5 τ  ] 8616 Ἀ]Ππηθ πὰ γ6- Ρραὶ, 80. 

σμένη τῷ ἡγεμονικῷ τῆς Ψυχῆς περὶ Θεοῦ ἔννοια, ΥἸ 15 ΔοοΙρ Δ ηλ5. 7} αι τι, ἸΠπ1Π:, Ο5. ἐπίτετι., 11. 

αἴνεσις ὀνομάζεσθαι Θεοῦ, διαπαντὸς ἐνυπάρχουσα οἱ ἱηιρίονο ἐἰ{ιἀ. Τίαιια Τ)6] σοσιτα 10. 5616] 1η1- 

τῇ ψυχῇ. Δύναται δὲ χαὶ, χατὰ τὴν ἀποστολικὴν ΡΙ 6588 »9 οἱ 4{|ᾶ8] ἴῃ Ῥυδοῖριια Δ ΠΙΠ188 ᾿ᾶγίθ ΟἸ81-- 

ὑποθήχην, ὃ σπουδαῖος πάντα ποιεῖν εἰς δόξαν Θεοῦ, διαί, ἰδᾶτι5 ΠΕὶ ἈΡΡΘΙΠΑΥῚ Ἰφιει το, ΘΘΤλεν ἴῃ 

ὥστε πᾶσαν πρᾶξιν, καὶ πᾶν ῥῆμα, καὶ πᾶσαν ΔΉ ᾿Π5] 468. Ροιεϑὲ. διι[6Π1] ΘΧ 7υχία ΔΡοϑίο]-- 

ἐνέργειαν νοερὰν, αἰνέσεως ἐπέχειν δύναμιν. Εἴτε ὀδιὴ ΔάΙΠΟΠΙ ΠΟΏΘΩ ὙἹ ΡΓΟτΙ5 ΟἸΉ πὰ ἈΘ618 δε 

γὰρ ἐσθίει ὁ δίκαιος, εἴτε πίνει, πάντα εἰς δόξαν τ Πεὶ 5] οὐδ 5) ᾿ἴὰ τι ΔΟΙ]Ο᾽ ΟΠΠΠΙ5., ΟΠΊΠΘΩΙΙΘ ψ6}- 

ΓΆΡ. βεοιηά8 ὅτι οὐ. » Νοπηα] Μ885. ὃ τρέφεται. ΑἸ Μ55. οἴππ θα 115 

 ΓΜείδρην. ᾿πῆνα, ἐ. 3, Ρ. δ44. Ὁ, Βαρεῖ τροφαί. ᾧ τρέφεται. ᾧ 
τινές εἰσιν, ἀθλητικὰ γυμνάσια. 1 ο ΝοΟΒμ111 Μ85. οἱονεί. ἘΜΤΕῚ οἷον. ΠΡ᾿ θη Ἀδδ5. ἰου- 

ἃ Μιΐτι Μ85. ἀνθρώπου 51πὸ ανζίοι]ο. ΕΔΗ τοῦ ἀν- {ἴπ|5 ἐνεσφραγισμιένη. 
θρώπου. 



τ: (ον. το. 

Οαπί.5. 2. 

ν. 

Οοἱος.η. 7. 

2 
«. 00 

ῬΒιιηῖ., δὲ βρ εἰ 8}15. ΟΠ ἶδ ΟρΡΘγ ΓΟ νἱμὶ ἰδ 15 

ομείπραι. βῖνθ ϑηΐπι δάϊι }πϑΐτι5, δῖνθ ὈΙΡ1Σ, Ομ ηΐὰ 

ἴῃ Τ)6ὶ σἹονίδῃιν ἔλοϊε. Ἐὸ ἀογπηϊθηίθ., ὁ01" ν]ρηαὶ 
Ἰαχία διιπὶ, {πὶ ἴῃ Οαπηῆοο (δπηοονῖηι ἀἸο : 
Ἐρο ἀογιεῖο,, δέ ΘΟ πτθιίπι οἱρὶϊαί. ἘΛΘΏΪηΙ Ὑ1538 

ἴῃ 50Π1Π15 506 0165 δι1ηΐ ΠΟῚ ΓΑΙῸ ΠΡ ΠΑΤΡΊ ΘΟΡ1- 
τ ΠΟ ΠιΙΠῚ ΠΑ ῚΠ65. 

2. 1. ])οηιῖπο απ αἀανίξιι" ατιΐηια πιθα. ἸΝΌΠ]τι5., 

᾿π {1}. ΠΊΘ Δ ΠῚ 1ΠΕ ΠἸ5. 18 ΠῚ, ΡΘῚ ΠΔ ΠῚ 6 ΡΘΓΊΟα}15 

ἸΠΟΟΪ τι Π}15 Θν 51, απ οι. ΝΘ 116 Θπ]πὶ 1π ΡοΙΘηΠἃ 

ΠἸΟΠΉ]Π15.», ΠΟΘ 1Π Βα ρΡΙ ΘΠ, 564. 1π 1)61 σνδῖα 

58 π|5 6ϑὲ. ἴοπ σἱογίθίιν, Ἰπτ1, αέυοδ5 {πὶ εἰϊνῖ-- 

εἰϊς διεὶς, τιθτι6 5αρίθτι5 ἔτι δαρίθγίϊα δια, τιθητι6 

7ογιῖς τπὶ γον ἶπ σία : 56 πὶ ποῈ σἱογιθίτιῦ 

γιιὶ σἱογίαίιι,, φιιοί ἱπιιοἰ [ἰστί δὲ σοστπιοκοῖξ ])οπιῖ- 

υιιέτι 72 6τεῖη 5τετεηι. Ν Ἰἀθ65 «πο πηο ὁ Αροϑίο] τ δα ]- 
ἴο 65 Θνϑη56}}1 ἰδ οὲ ἢ Ομ 651 σοπδοΥψτι5 δ τηῖ- 

γυδί 61 Ὁ Θ5 67 ἔπι ])οηλῖτιο. 51 ατι5 τι 6 Π} Ὁ ΘΟ ΡΡο- 

γ]8. ΘΙ ασ ἢ [181}} 5. ἃτιῖ ΡΑΓΘΠ Γαι οἰ ΑνἸ ι ἀἸ πϑιὴ Ἰδτι-- 

ἀαἴαν, πο 1η ΤΟΠΉΙη0. ἰδιιάαἴι ἈΠ] πὰ ἰρϑὶτι : 

5604. σι 5615. [4}15 δϑὲ, 1π ναπιΐαΐθ σοπϑε {π]{πι. 

ΝΟΩΖῈΘ 6 ΗΠ Τη 6185. ἃ. [65 ᾿ατι 6} γ 6 ΓΘ ΠΊΘΓΘΏΓΕΙ : 

σα Ρου ΠαΙΟΥ 65... ΤΠ Ή1οἱ., ΟὐαἴΟΡο5. ἁὐΐ ΡΟ ἴθοιῖ,, 

41] πιῦ]065..) πὶ ΡΥ] 465., τι ἸΥΎῚ ΠΕ Π05., ἁπΐ 

ΔΙΙα τὴ. (δ Δ ΠῚ} 501 πΟϑα πη ἃ 5 ρΘ θαμὰ 90 1{- 

ΟἸΟΥ ΠῚ ΤΟ] ΘΠ Θχϑίριπιηξ. Ὁ] Πθοο {πὶ απ απ, 

ΠΟΙ ἴῃ ΘΟΠΊΪ]ΠΟ 51|8π| Πα πὲ ΔηΪ Πα η}. ϑα [15 δϑὶ 

ΠΟ15 δά οὐηπϑη αἸσηΙ αΐθ πη. ἔπ τὶ ΤΟ Ϊ πὶ 560- 

νῸΒ5. ΠΟΙΉΪΠΔΙῚ. ΝΟ Πα] Θηΐηι 41 ΤΘΡῚ ἤατηι]α-- 

5. ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΟΕΒΛΑΒΕΠΙ 

ΠἸΒ[ΘΥΙ ΟΡΪπ6. ΘΟἸ]ΟΟδἴτι5. δϑί : 4] γθγῸ ἰρσητι5 

Πα ττπι5. οϑὲ {81 Π6Ὸ βϑυνίαϊ,, δἰππιπ 46 Ἰδιι 65 51] 

ΘΧΟΟΡΊΓΔΡΙΣ., αιιαϑὶ δ ΟΠ ΠΟ σ]ΟΥΪθθ 5ρΙ ΘΠ οΥ]8-- 

{πὸ σαπηα] πη ΔΡΡΘΙ]ΔΕῸ Τ)Ο ΠΗ] 510] Ποπ δι{ΠΠ-- 
οἷαι 3. {πὶ ]Ζ)οηιῖπιο ᾿στῖαν ἑαι αὐ {ίτιτ" απΐπια τπθα. 

«Απιάϊανι πιαποιιθίὶ δὲ ἰεθιθτείτι. Οὐ ἀο τ] 6 ΠῚ 
51Π6 ῬΓΌΘ]Ο., ᾿ΠΠπ||, 6Χ 5014 [Δ ΟἸ61 1} Πητι ἃ 106 

1ΠΙΠΉ1ΟἿ5 ΡῈ 6 Δ Χ ἢ] πι τὴ ἀδοθρεῖβ., τ ]Πὶ Ραγίὰ 

ἃ ἘΔιτο Ῥατῖβ. ἢ ἐν. Αἱ φαΐπᾳιο Νῖ55. οὐδὲ ἐν. 

ὁ ἙΔηο Ῥατνῖβ. οπὶ (010. βοχίο διάκονος ἡμῶν, οἵ 

ἰΐὰ Ἰοσογαΐ ἱπίθγργεβ, πείγίβίθ} ποϑίθυ. ἘΔΊῸ γοτὸ 
Β4511. εἰ οοἴο Μ85. διάκονος ὑμῶν, τεοΐο. 

ΓἙΘΙΠο Βα511. οασὰ (010. (ον ]ο αἱ ἐν μέσῳ τέχναι. 
ΑἸ ἄθρει Μ85. εἴ (δίοπα ογάον. αἱ μέσαι τέχναι : 
4πώ ἐλ οπὶ Ἰοοῖίο Ἰθριίαν «ποάτ6 ἴῃ τηᾶνοῖπθ (0]}. 

ἴογϊ. 564 οὐχ 1Ππ4, τέχναι, ποπ ῬγΟΡάγθίαν θποδοο, 

6Χ 60 τεχνῖται οἴξοιί, οἱ τὰ τὴ ὀαἀτίοπε Ῥατῖβ. δάθη- 
ἄππι οαγανιΐ, ἾΝοὸ 5. Ὑ61Ὸ ΒΟΡΙΡ ΠΤ ἅτ 681, {ππ26 ἰοῦ [1- 
Ῥγοόσασ ἀποίογιαΐο ΘΟ ΠΥ ΠῚ, ΓΟ ΠΟ Δ 1 6550 

ἡπαϊοανίπιις, Νοο Οοτη)οῆβιο ποίας Πιοδαπαᾶ οπηθι- 

ΘΑΡΡΑΌΟΘΟ. 

1ιὉ 
ἴπ, 56. 1460 Δοία 1: φαοά ἴῃ πος δαὶ ἴῃ 110 τηϊ-- ἃ 

ΑΒΟΗΙΕΡ. 

Θεοῦ ποιεῖ. Τοῦ τοιούτου χαθεύδοντος ἣ χαρδία 
ἐγρήγορεν, χατὰ τὸν εἰπόντα ἐν τῷ Ασματι τῶν 
ἀσμάτων, ᾿Εγὼ καθεύδω, χαὶ ἣ καρδία μου γρη- 

γορεῖ. Ὡς γὰρ ἐπὶ πολὺ τὰ καθ᾽ ὕπνον φαντάσματα 
τῆς μεθϑημερινῆς ἐννοίας ἐστὶν ἀπηχήματα. 

3 .-Ὁ 5 , , Ἐν τῷ Κυρίῳ ἐπαινεθήσεται ἢ ψυχή "που. 
ΠΝ Η 

Μηδεὶς, φησὶ, τὴν ἐμὴν ἐπίνοιαν, καθ᾽ ἣν διε- 
, - 

σώθην ἐκ τῶν χινδύνων, ἐπαινείτω. Οὐ γὰρ ἐν 
“ 

δυνάμει ἀνθρώπου, ἅ οὐδὲ ἐν σοφίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν 
τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἣ σωτηρία. Μὴ χαυ- 
ΒΡ θ ΡΞ ὃ λ , 2 -“ ᾽ , δου 
χάσθω, φησὶν, ὃ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, 

μήτε ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφία αὐτοῦ, μήτε ὅ ἰσχυ- 
Ν 2 Ὁ οι, 2 τ 2 ᾽ “ἡ - , 

ρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ" ἄλλ᾽ ἢ ἐν τούτῳ καυ- 

χάσθω ὃ χαυχώμενος, ἐν τῷ συνιεῖν χαὶ γινώ- 
͵ . ᾿ ἤς,  ἐ ῸὉ ἫΡ ᾿ ΡΟ 

σχεῖν Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. ᾿Ορᾶς τὸν ἀπό- 

στολον πῶς τοὺς συνεργοὺς τοῦ εὐαγγελίου ἐπαι- 

νεῖ; Ὅς ἐστι σύνδουλος καὶ διάκονος “ ὑμῶν ἐν 

Κυρίῳ. Ἐὰν μέντοι τις ἐπὶ σώματος χάλλει, ἢ 

γονέων περιφανεία ἐπαινεῖται, οὔχ ἐν Κυρίῳ ἐπαι- 
"» 5 - Ἁ 32 ᾽ 9 τω 4. , 

νεῖται αὐτοῦ ἢ ψυχὴ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ υαταιότητί 
2 - , ῳ Οὐδὲ ᾿ { ς ,ὔ ἐστι τῶν τοιούτων ἕχαστος. Οὐδὲ γὰρ ἡ αἵ μέσαι 

χι ΡΤ - 2 λ ΓΑ Ἑ “Ἄ τέχναι τὸ ἀληθινῶς ἐπαινετὸν ἔχουσι, χυύερνῆ- 
ὌΠ ΣΤΟΝ ΦΣΣ, κα Δυρε ε  ϑΑ Ὁ 3 ται, ἰατροὶ, ῥήτορες, ἢ ἀρχιτέχτονες πόλεις οἷ-- 

Ὡς - Ἁ Α 
χοδομοῦντες, ἢ πυραμίδας, ἢ λαδυρίνθους, ἢ ἄλ- 
« ͵ 

λας τινὰς δαπανηρὰς ἢ ὑπερόγχους οἰχοδομη,- 

μάτων χατασχευάς. Οἱ ἐπὶ τούτοις ἐπαινούμε- 
νοι, οὐχ ἐν ἃ Κυρίῳ ἔχουσι τὴν ἑαυξῶν ψυχήν: 
᾽ μὰ ὰ ἐρν.. ἂσ Ν “ ὰ 5) ᾿ , 
ἈΑρχεῖ ἡμῖν πρὸς ἅπαν ἀξίωμα τὸ τηλικούτου 

Δεσπότου δούλους ἡμᾶς ὀνομάζεσθαι. " Οὐ δήπου 

γὰρ βασιλεῖ μέν τις ὑπηρετῶν μέγα φρονήσει, διὰ 
ἐρν ὦ σε, - » - ε , ΄ - τὸ ἐν τῇδε τῇ τάξει τῆς ὑπηρεσίας τετάχθαι " Θεῷ 

“ 

δὲ χαταξιωθεὶς λατρεύειν, ἀλλαχόθεντοὺς ἐπαίνους 

ἑαυτῷ περινοήσει, ὡς οὐκ ἀρχούσης αὐτῷ τῆς ἐπι- 

χλήσεως τοῦ Κυρίου, πρὸς πᾶσαν δόξης καὶ περιφα- 

γείας ὑπερδολήν ; ̓ν τῷ Κυρίῳ οὖν ἐπαινεθήσεται 
, ᾽ , - οὐδ , 

ἣ ψυχή μου. Ἀκουσάτωσαν πραεῖς, καὶ εὐφρανθήτω- 

«λι1ο πηαρῖ5 Ρ]αοιπξ, Ῥοβέψιιαην. Θμ1πὶ 1ῃ τη θ Ππππ ΡΓῸ- 

{110 τα], {αἰθιι5 ἔα ]5σα 11ὰ βουρίανα ᾿πῆνηηαγ] μο5- 

511, ποΐδπῃ βιιᾶτπη ΘΟποΙ 1: Π15. γουθὶβ : Δί δν 50, 

Ἰηᾳαϊξ, υἱοίεπιίο αὖ αν εἴϑιις αὐ αν εἰζ665 ἐΡαπδῖε δ αϑῖ- 

{μι5, δε ἀοοίε αὐ γἤοιογῖοο. Νῖοχ Μ55. αἰϊαποῦ ἢ ἰα- 

τροὶ ἢ ῥήτορες. 

ἃ Τὰ βερίειπη Νῖ55β. Νδο δ]τον Ἰθρῖβθα υἱ ἄθίιν τηἴον- 
ΡΓΟΒ., 41 νογίουι - ἐπ ]οπιῖπο. ἘΔΙΠ οππα ρορ. 

4πατίο ἐν Χριστῷ. Ηἴο ῥγὸ ψυχὴν διιριοαΐαι (Ομ ῇ- 

5115 Ἰοσοηάιπη χαύχησιν, αὶ αἴνεσιν : 564] 6715 Θ0η]6- 

οἴπγαπι σά οχ πα]} 5 ἔπδίιι.. 

τ Μείαρμιν. Ρ. δδ4, Β, οὐ γὰρ δήπου βασιλείᾳ. 



ΗΟΜΙΠΙΑΓ ΙΝ 

᾿ δαν. ᾿Ἐπειδὴἄνευ πολέμου, φησὶ, ἢ χατωρθώθη μοι 
- ;, 

ἣ σωτηρία ἐχ μόνης τῆς κατὰ πρόσωπον ἀλλοιώσεως, 
τ - -- - ,ὔ -- 

διὰ τῆς τοῦ Θεοῦ συνεργίας, ἀπατηθέντων τῶν Καὶ 

πολεμίων: ᾿Αχουσάτωσαν πραεῖς, ὅτι δυνατὸν χαὶ 

ἡσυχάζοντας ἐγεῖραι τρόπαιον, καὶ μὴ μαχο- 
μένους νικητὰς ἀποφανθῆναι Καὶ εὐφρανθήτω-- 
σαν, βεδαιούμενοι εἰς τὴν πραότητα τῷ κατ᾽ 

ἐμὲ ὑποδείγματι. ᾿Ελαδον γὰρ ταύτην τὴν χά- 

ριν παρὰ Θεοῦ, ἐπειδὴ χατώρθωσα τὴν πραό- 

τητα. Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαδὶδ, καὶ πάσης 

τῆς πραότητος αὐτοῦ. Μεγίστη γὰρ τῶν ἀρετῶν ἣ 

πραότης" διὸ καὶ τοῖς μαχαρισμοῖς ἐγχατείλεχται. 
Μαχάριοι γὰρ, φησὶν, οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ 

χληρονομήσουσι τὴν γῆν. ᾿Εχείνη γὰρ ἡ γῆ»; ἣ 
; » 

ἐπουράνιος Ἱἱερουσαλὴμ., οὐ γίνεται τῶν μαχο- Ο 

μένων λάφυρον, ἀλλὰ μαχροθύμων χαὶ πραῦπα- 
θῶν ἀνδρῶν πρόχειται κληρονομία. Ἴσον δὲ “ δύ- 

ναται τὸ, ᾿Αχουσάτωσαν πραεῖς, χαὶ τὸ, ἀχου- 

σάτωσαν οἵ Χριστοῦ μαθηταί. Τάχα δὲ προφητι- 
κῶς βούλεται μέχρις ἡμῶν διασῆναι τὸ θαῦμα 

τῆς τοῦ Θεοῦ εἰς αὐτὸν εὐεργεσίας. ᾿Αχουσάτωσαν 

γὰρ οἱ πολλαῖς ὕστερον γενεαῖς γενήσεσθαι τοῦ 
Χριστοῦ μαθηταὶ μέλλοντες. Τούτους “γὰρ ὠνό- 

μᾶσε πραεῖς, οἷς ὃ Κύριος διαλέγεται, Μάθετε 

ἀπ’ ἐμοῦ, ἅ ὅτι πραύς εἶμι χαὶ ταπεινὸς τῇ 

χαρδία. Οἱ χατεσταλμένοι τὰ ἤθη χαὶ παντὸς 

πάθους ἀπηλλαγμένοι; ὡς μηδεμίαν ἔχειν ταρα- 
χὴν ἐνοιχοῦσαν αὐτῶν ταῖς ψυχαῖς, οὗτοι πραεῖς ἢ 

πα αγθρευανταῖ: Διὸ χαὶ Μωῦσῆς μεμαρτύρηται 

πραὺς εἰναι τι πάντας τ ρον ἐπὶ τῆς γῆς. 

Μεγαλύνατε τὸν Κύριον σὺν ἐμοί. Πρέποντα 

ἑαυτῷ χορὸν εἰς δοξολογίαν τοῦ Κυρίου παρα- 

λαμδάνει. Μηδεὶς ταραχώδης, μηδὲ τεθορυδη- 

μένος, μηδὲ ἐχ τῶν παθῶν τῆς σαρχὸς τὴν ψυ-- 

χὴν “ παροιστρῶν ἐγχαταμιγήτω μοι, ἀλλ᾽ ὑμεῖς 
οἵ πραεῖς, οἷ τὸ βεδηχὸς χαὶ εὐσταθὲς τῆς ψυ- 

χἧς χατωρθωχότες, τὸ δὲ νωθρὸν καὶ ὑὕπνῶδες 
- ’ὔ 

πρὸς τὰς τῶν καθηχόντων ἐνεργείας ἀποσειόμενοι, Ε 

ὑμεῖς μεγαλύνατε τὸν Κύριον σὺν ἐμοί. Μεγαλύνει 
Α ᾿, ’ “ 7 Ἁ , “. 

δὲ τὸν Κύριον ὃ μεγάλῃ διανοία καὶ γαύρῳ τῷ 
δῚ τω 7 φρονήματι χαὶ ἐπηρμένῳ τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεδείας 

 ΡΞΗ ΣΥΈΨΜΕΣ [Ὁ δὴν ποὺ τὸ ἊΝ πειρασμοὺς ὑπομένων. [Ἔπειτα δὲ, καὶ ὃ μεγάλῃ 
- ΄ } 

τῇ διανοίᾳ χαὶ θεωρήμασι βαθυτάτοις τὰ μεγέθη 
τῆς χτίσεως καθορῶν, ἵν᾿ ἐκ τοῦ μεγέθους χαὶ τῆς 

᾿χαλλονῆς τῶν χτισμάτων τὸν ' γενεσιουργὸν αὐτῶν 

Ὁ ΝΟΏΠΏΠ: Ν55. χατωρθώθη μου. Α11 Νῖ 55. οὕ οαϊ- 

115 κατωρθώθη μοι. ! 

ς 1τὰ Μ,85. οοεἴο. ἘΔ νογοὸ δύναται τῷ, ἀκουσάτω- 

σαν πραεῖς καὶ εὐφρανθήτωσαν, τὸ ἀχουσάτωσαν. 

ἃ Νομμα}}1 Νί55. ὅτι πρᾶσς εἰμ. 
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58 {π|5 ϑϑὶ : Ζμεϊατιξ πιατιδιθίϊ, {που ρο556., τιὶ οἱ 
Μαϊοβοθηΐθθ θυῖραηῦ ΡΟΡμδοιιμ., δὲ πηϊηΐπηδ ρὰ- 
Βηδηΐο5., νἹοίουοϑ ἀθοϊανθηπι : Εὲ ἰαϊεπίμτ, 

δ Τη Δ ηϑιθππἀ]Π6 ΠῚ Δι Ρ]θοτοπάδμη Π1ΘΟ ΘΧΘΠΊΡΪΟ 
ΘΟΠΒΡ δῖ. ΗῸΟ Θη]η) δοοθρὶ ΠλπΠου5 ἃ Προ, τ ἀξηο μος 

4ποα πηδπβιιθι πα πθη ἱπηρ]ονὶ. Ποιποτίο., ἭΜῳ 

ηιῖτιθ, 1) να, δὲ οπιτιῖς πιατιδιεοιπαϊτιὶς 67τι5. Δ1α- 
ΧΙ ΘΗΪΠῚ ὙἹΡΕΙπιΠ)., ΠΙΔΠϑΘ πα 0 δδί, 4πὰ-- 
ΡΓΟΡΙΘΡ οὐ πΐοΡ Ῥοαϊείμάϊπος Δα πιιπηθγαία. 
Βεαῖίὶ Θπῖπι., Ἰπτ1ξ.. γηϊΐος φιιοτῖατα τρ8ὲ ρο58ι1- ’ 

ἐθθιξ ογΓάηι. ἸΝᾶυη ἴθυγὰ 118, σφ 615 Τογιιβα-- 

Ἰ6 ΠῚ 5 ΘΡΟΙπι ΠΟΙ δϑὲ ρυισΠ ΠΕ ΠπΠη : 564 ςοπιδη]-- 

ΤΠΟΡΊΓΠΙ ἃ ΠΠΔΠΒΕΘΙΟΙ ΠΏ ὙἹΓΟΥ τ} ΠςοΡ Ἰτὰ5 ρρο-- 

Ροπῖίαν. Τ6Π} αἰιθπι ναϊοὶ πος, «Ζπαϊατιῖ πιατι- 

διιθίτ., αἴαιιθ 1Ππ|4, “Ζμιίαπε Οἰγϑιὶ αἰϊδοίριιι. 

Ἐν αϑ515 δα ΓΘ) ΡΡΟΡ Ποῖ οΘ. να πη γαοα! πη Β6- 

ΠΟΙ͂ΟΙ ἃ Π)60 ἴῃ 86 60]] 1] ἃ ΠΟ5 τιϑ6π|6 ῬΕΡυ 6 ΠΙ 6. 

Αὐαϊδηῦ. θη 1] πηι] |5 ροϑὲ ΘοΠΘΓ  ΠΠΟΠΙιι5 

[ἀπ ΡῚ 5ππὶ ἀἸβοῖρι! ΟΠ γΙβἢ. Βα! ἀθπὶ πὸ5. ποὸ- 

ΠΉΠΑΥῚΕ ΠΙΔΠΒΘἴο5., Ταΐθιι5 ΠΟ ΐΠτι5 αἷΐ : 2)1- 

5016 α πιὸ ιεία ταὶς σὰ δὲ Πιπιϊὶς σοτίο. 

ΟἿ 6ΠΙΠῚ ϑθά αι ϑι1ηὶ τ] ΟΡ θιι5., δὲ ἃ}0 ΟἸηπὶ 

ΘΟΙΠΠΊΟἾΟΠ6 ΠΠουὶ, δήθο τιῦ ππι}}ἃ 1Π510 π᾿ ΘΟΡΓΓΠῚ 

ΔΠΙΠῚ5 ΡΘΡ ΠΡ ΒΑΠΟ., 11 τηΔΠΒιιθεϊ ΔρρΕΙ Ια πέιν. 

ΟἸΑΡΓΟΡ θυ θαι ΜΙ ΟΥΒ65 5018 ΟἸΏΠ65. ΠΠΟΠΪΠΟ5 
ἘΘΡΓ.Θ ΤΠ Δ ΒΙ1Θ [115 [Π1|556 ΡΟΥΘ ἔτιν. 

3. Μαρηϊβοαΐο Ἰδοπιίπιιι τη θοτιτη. ΟΟ ν ΘΠ 6η- 

[61 5101 σποστπὶ «ὦ Τομηϊπιι 9] ΟΡ Πα ππιηὶ 

Β51.Π|)11. ΝΘΏΙΟ {πα ] ΘΠ π|5., ΠΘΠ]Ὸ ΡΘΓ πν θαΐτι5., 

ΠΘΟ (5701 Π} {11 ΘΑΥ ΠΘΑΙ Δ ΓΘΟἸ ΟΠ} οὐϑ ΓΟ 

ΘΧΒΕηΪΘ᾽ ΔΠΙΏΊΔΠ 5. ΤΏ]ΠῚ Δα] πη σαίτ : 564 γῸ5 

ΠΙΔΠΒ16Ὶ (1 5.4} 6 ΠΗ ἐα ΘΠ] π16 Δ ΠΙηὶ 

ΠΟΠΒΘΟΠ 6515, 5ΟΟΟΡ Δ) Δτιθ 1 ἃ ΒΟΡΟΥΘΠῚ 
δα οἴποῖϊα δχϑθαιθηα Θχοιιβϑιβ[15., γῸ5. ΤηΔοπ]-- 

οαἴο ΠΟΙΏΪΠ1ΙΠῚ Π]ΘΟΙΠΊ. ΜΙΆ ΠΙΠοδξ αἰιΐθη ΤΟ 1 1-- 

ΠῚ 15. 4π| τηᾶσηᾶ Τηθηΐθ., δἐ εἰαΐο ἃς δύθοϊο 

ΒΡ᾿ τι το πα ΠΟ Π65. ΡΓῸ Ρ᾽θίαϊθ βιϑι ποῖ. Ποῖ π 6 
Θἤ τη 9 {11 πη 110 ΔΠΙΠῚΟ οἱ ΡῬΓΟ ΓΙ Ἢ Ἰ551η}15 σοη-- 
[ΠΡ] Δ ΙΟΠΙ 115 πη σ ΙΓ 1Π 65. ΟΥ̓ ΔΙΌ Π15 ΘΟ Π5166-- 
γὰϊ, αὐ 6Χχ πιασπιτιά! πα οΥΘα πγ για πὶ δὲ ρα] ον]-- 

τὰάϊπ6., ΟΥ̓Π5. Θαγπὶ δποίογθιη σΟη ΘΠ] Θέτιν. 

6 δῖς τσὶ Ν55. Αὐ 611 ἐμπαροιστρῶν. 

ἐ Νοβίγα δἄϊπο Ῥᾶγῖβ, ΟΡΟΓΆΤ τ πὶ οβοιίαη ἴα γέννε- 

σιουργὸν ῬΓῸ γενεσιουργὸν, αἴ τη Ν58. Ἰορτίταν, δίατπι 

Βοος. βθοιηάιι5 τοσοῦτον μᾶλλον. 

αι, τι. 

29. 

Νιωπ.τ5.3. 

αι}. .ή “Ἔν 

«ὦ: 



Ρεαὶ. 6. 8. 

ΑἸίοπα ἐο- 
στίαϊίοπο5 
τηϊγοάιοθη- 

ἄς ποη Ξπὶ 

ἴπ ΔΏΪΠΉ 1 Π1. 

εςα!ὶ.63.7. 

Μαιι]ι. ἡ. 
τή. 
Ρεαί. 33. 
20. 
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Οὐαηῖο, Θηΐ πὰ {15 Δ] π|5 ροηθίναϊ γα ΟΠ 65, (|-- 

ΜῈ σομαϊζα ϑππὶ ἃς ΓΘρι[} ἀΠΙν οϑα., ἰαπίο 

τᾶ 515 ΠΟΙΠΉΪΗΪ ΠΟ ΠΟΘ ἢ ΠῚ ϑρθου]αίαν, εἴ 
«αδηΐιη ἰπ 86 6δϑὲ, ΠοιηΪπατὴ πηὰρηϊῇοαξ. ΟΘτο- 
Πΐδπι ἰσὶ τ’ πΠΠᾶ ΠΊΘΠΒ 5, δἰ ὉΠΙῸ5 ὙΠ τηθ Πα 110 
πὸ δὴ θγδυθ {αι θπὴ ἔθ πΊριι5 58{ΠῸ1} δα τη ηϊῖοα 
ΟΡθύὰ δὶ οι ργ  μοπάθηδα : ΘΠΊΠ65. δἰμηι}} ΠΊΔΠ-- 
βιιθίοβ. δὰ ᾿π}15. ΔΟΙΟΠΙ5. ϑθοϊδίαίο ΠῚ Ἀ55ΈΠΗΪ. 
Ορονῖθε θπῖμ ἃ} Χο 5 {ππ. τ} {Π|0τ15 ΟΠ ΠΙΠῸ γἃ- 

ΘΓ 6, δὲ οἵηπὶ {πϊθῖθ 'π ἈΡΒΟΟΠΊ]ο σΟΡ 15 τὸ- 
οαϑϑιι σοηϑετζαξα,, ἔπη δμητι πὶ νυ τα 5. σΟὨ ἴθ η-- 

ΡΠ ΟΠΙ ΔηΪΠλη Δ] ΊςθΡθ. Αὐάϊθ. ΟΠ θη 6 ΠῚ 
ΡΘοοσαίπμ), {14 ἀἸο1} ΤιγΡαίτι5 65. αὖν ἔτ οοτεῖιι5 
πιδιι5. ΟΠ διιθ  ᾿Γὰ 5011}, 561 δοποιρίβοθη- 

τὰ δἴίαπα οἱ {π1 4185, δὲ ᾿ην]1α ΟΟΙ]11ΠῚ ΔΗ] ΠΠΙ86 

οοπίανθαΐ ; δ 1 την ΘΥΘ11Π1, ΘΟΙΠ ΠΟ ΟΠ 65 ΟΠ Π65 

ΔΟΙΘΠῚ ΔΠΙΠῚΪ δἰάιιθ ρου ϑρ᾽ οδοιξαΐθπη σοπἐππάπιηΐ 

ἃ Ρϑεξανθαπε. Ετ φπϑιηδ πο ππη δ ΡῚ πο Ρο- 
ἰθϑὲ αἰ σοι αΐθ., οσαϊο {πρραΐο ἀθργοπμοπάδη- 

ἴπ|᾿ ψΊ5Ι 111 : ᾽ς ϑἔϊαμη ἐὰν αΐο οογάςθ, δα νϑγιία-- 

{15 σοπ θη θ᾽ ΔΙΌ Π ΘΠ) ἱΠΟι ΤῈ ΓΘ. ΠΟῚ ΡΟΒΘΙΠΠΠ15. 

ϑθοθάθυο ᾿στέπιν ορογίοδξ ἃ τη Π 41 γ θιι5., δὲ ΠΘ 116 
ΡῬΘΡ Οὐσποβ., ΠΘΩτι6 ΡΘΓ ἅτ Γ65., ΠΘΊ 116. 6} ἃ] 11ΠῚ 
ὉΠ} Ὲ1 1} 56 Π5111} ΟΟΘῚ [ΑἸ ]0Π 65 Δ]16Π 85 1Π ΔΠΙΠΊΔ ΠῚ 1Π- 

ἰτοάπιοοῦθ. Οὐδθ ΘΠ] ΘΧ ΘΔΓΠΙ5. δαί οηθ Θχο- 

πη τ θ6 11... ταμη  ΠΠτι5 ΘΟ ΠΕ Πτι15 δὲ ἐπ 0] οα-- 

ὈΠΠτι5. Θθ ΠΟ ΠΙθτι5. ᾿πίθυιογα σομΊρίθηΐ. ὃ. Εα- 
γιιϊδινὶ 7) οπιίπιιηι, οἰ δα απ ἰνὶξ τι. Ηδοο, ᾿πα1ὲ, 

δια πὲ τηΔΠϑι6 Ε], φαοά οσὸ ἀπ ΠΠ 0111 110 ἴθι ρον 6 

ΟΠ ΟΠΊΠ]5 ᾿ΠΙΠ]ΟΟΓΙΠΠῚ 1Γἃ ΠΟΥ ΘΓ ΠΠΙ σΟΠ Γἃ Π16, 

ΟΠ ΠἸ5Π116. ΤΠΔΠ15 ΔΑΥΘΙΘ115 ΠΠ6 ἈΡΠΊΔΓΘΙΠ, ΘΚ Ὸ 
γΘΙΡῸ πιιάτι5. οἵ ᾿ΠΘΡ 15 Δ ΟΠ]Π6 5ΠΡΡΙΙΟπι πὶ ρ61"- 
θγθη τι Θχ ροϑιίιιθ. ΠΟΘ. 115 6556}, ΠῸΠ [ἈΠ Θη 

ἴπ πὸ ΘΟΠΓΙ5115 5117] ΔΠΙΠΊΟ. ᾿Γ88 {ΠΠΊΟΓΘ., ΠΟΠ 

51} ἃ [6] οοσιίαςοηθ. ἀγοοαίι8, ΠΟΙ 58 π|6Π| 
ΠΘΔ ΠῚ ἀθϑροΡαυ}, 5θ δυφιίσὶνὶ ])οπιίπιιπι. ΝῸΠ 
(1855101 50{11ΠῚ 51Π10}101 «πδδηι δἰ ἰθιηρο αν ἴπ 

ΤΟΠΪ ΠΙΙΠῚ 506, 584 ΘΧΠαΙβιν 1. ΕΓΘΠΙΠῚ ΘΙ ΡΠ 8515 
ΨΕΓΡῚ δαφιτογ 8 ΔΤΏΡΙ]Ι5. Πα ἀΔΠη) 5] 5 η]Εοαξ, 

{8 ΠΔ γΘΥΡΙΙΠῚ ΦΏ ΘΓ ΈΓΘ., (ποι πηοά τι ΘΕ ΠῚ 
ῬΘΥβορ Δ 10. Ρ]115 ἀ1ο1 «πδπι βογαίδεο. 726 [66ε- 
Ταιτιΐ δγιῖτι ρΓβΟΓ τατος ρεγϑοτγιίαϊζίοτιος. Μιι] - 

[ὰΠΔ σ᾽ ΠΡ ΟἿ Ὧο {γα η Ἐ}Π1τ8 815 Ἔχ Πρ οὶ ἢϊς 
5ΘΓΠΊΟ ΡΘῚ 114} Θ ΧΩ Π51ΠΟΠΘΠ]. 

ἀ. Εε δα οπιπῖδιις ἐγιριἰαιοτιῖνιι5 τπϑὶς ογί- 

Ριυῖὲ πιθ. Τοῖα 7881 να ἴῃ ΔΙ ΠΟΙ ΟΠ Πτι5. ροϑίτα 
68, εἰ “τοία αἴφιι ατισιιδία 651 υἱα; οἱ ἢ ἐγὶ- 

διιζαϊίοτιθ5 7ιι5ζοτίίηι. Τάϊγοο δὲ Αροϑβίοϊτιβ αἱ! : 75 

ἅ Βορ. τογίλι5 ἐχεχίνητο. Μοχ ΒΡ. ἰογέϊι5 πὶ σοπ- 
τοχέα λογισμούς, ἴπ πηαΥ σῖμ6 Ὑ6γῸ διαλογισμούς. 

5. ΒΑΒΙΠΗΙ ΟΡΒΆΒΕΧ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ, ΑΒΟΗΙΕΡ. 

θεωρήσῃ. “Ὅσῳ γάρ τις ἐπὶ πλεῖον ἐμιαθύνει τοῖς 
λόγοις χαθ᾽ οὺς γεγένηται τὰ ὄντα, καὶ χαθ᾽ οὖς 
32 »" , .- “- “ Εἰ ΗΝ οἰχονομεῖται, τοσούτῳ μᾶλλον θεωρεῖ τὴν μεγα 

ὩὉ ᾿ Ἁ ΕῚ “-- λοπρέπειαν τοῦ Κυρίου, καὶ τὸ ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ, 
μεγαλύνει τὸν Κύριον. ᾿Επεὶ οὖν εἷς νοῦς χαὶ 

ΕἸ μὴ - ἑνὸς ἀνδρὸς μελέτη, οὐδὲ πρὸς βραχὺ αὐταρχεῖ 
- ο - , πρὸς τὴν τῶν μεγαλείων τοῦ Θεοῦ χατάληψιν, 

τ - , πάντας ὅμοῦ τοὺς πραεῖς εἰς τὴν χοινωνίαν ταύ-- 
146 τῆς τῆς ἐνεργείας παραλαμθάνει. Δεῖ γὰρ πᾶταν 

σχολὴν ἄγειν ἀπὸ θορύδων τῶν ἔξωθεν, καὶ πᾶ - 
Αἱ , τῈ ΩΣ τω - Ν’ Ἂ 

σαν ἡἥσυχίαν ἐν τῷ χρυπτῷ τῆς χαρδίας βουλει 
΄ 7 " Ὁ 

τηρίῳ ποιήσαντα, οὕτως ἐπιθάλλειν τῇ θεωρία 
- ὑψ , ᾽ , ω υῈ» ΄, ᾿Ὶ 

τῆς ἀληθείας. ᾿Αχούεις τοῦ ἐζομολογουμένου τὴν 
ξ , , 3 , ᾿ Ἂ τ 
ἁμαρτίαν, τί φησιν ; ̓ Εταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὃ 

ὀφθαλμός μου. Οὐ μόνον δὲ θυμὸς, ἀλλὰ χαὶ ἐπι- 

θυμία, καὶ δειλία, καὶ φθόνος ὀφθαλμὸν ψυχῆς 

ἐχταράσσει- καὶ ἁπαξαπλῶς, πάντα τὰ πάθη συγ- 
. } -Ὁ “ - 

χυτιχὰ χαὶ ἐχταραχτιχὰ τοῦ διορατιχοῦ τῆς ψυ- ν᾽ 

χῆς ἐστι. Καὶ ὡς οὐ δυνατὸν τεθολωμένῳ ὀφθαλμῷ 
- - - “- " 

ἀχριθῇ λαῤεῖν τῶν δρατῶν τὴν χατάληψιν, οὕτως 

οὐδὲ τεθολωμένη καρδία τῇ κατανοήσει τῆς ἀλη- 

θείας ἐπιθαλεῖν. ᾿Αναγωρῆσαι οὖν δεῖ τῶν τοῦ χ Ί 
, , Α ΄ ι Ἄ 2 ΄« 

χόσμου πραγμάτων, χαὶ μήτε δι’ ὀφθαλμῶν, 
ζοῦν» ΚΑ “4 Φ 9 » 2 ᾿ μήτε δι ὦὥτων, μήτε δι’ ἄλλης τινὸς αἰσθήσεως 

ΡῚ ΑΒ 2.) ἘΣ ) Ξ Ἁ τ φ ΟΝ Θ ’ὔ 

ἐπεισάγειν ἀλλοτοίους λογισμοὺς τῇ ψυχῇ. Θορύ- 
ΕΙ , ῥων γὰρ ἀσιγήτων χαὶ στάσεων ἀδιαλλάχτων 

. “ὦ. ,οδανο γι ε -- ΄ “- 
ἀναπιμπλῶσι τὰ ἔνδον οἱ τοῦ φρονήματος τῆς 

, - Ὕ 

σαρκὸς ἐπανιστάμενοι πόλεμοι. ᾿Εξεζήτησα τὸν 
τ. κ ΡῚ ; , ΓΕ" Α 2 

Κύριον, καὶ ἐπήκουσέ μου. Ταῦτα, φησὶν, ἀχου- 
, - “} -- - 

σάτωσαν οἱ πραεῖς, ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ 
Ὁ Ὁ “« [} - Α ," “- τῷ χαλεπῷ, ὅτε πᾶς μὲν θυμὸς τῶν μνησιχα- 

ἃ ῇ 2 ἘΠ ἣν Ἢ Ὁ -“ Α Ν 2: (5 
χουντῶν ἐχίνειτὸ χατ εὐου, πᾶσὰ δὲ χειρ επ 

ἐμὲ ὡπλίζετο, γυμνὸς δὲ ἐγὼ χαὶ ἄοπλος ἕτοιμιος 
εἰς πᾶσαν αἰκίαν ἐξεχείμμην τοῖς πολεμίοις, τότε 

5 6 .“Ὁ0 ν ἢ - , ᾿ οὗ συνεχύθην τοὺς διαλογισμοὺς τῷ φόδῳ, οὐχ 
ι ͵ - ΄“ τω Θ Ὁ ΕῚ “ 5 3 Ζ 

ξεχρούσθην ἐχ τῆς τοῦ Θεοῦ ἐννοίας, οὐκ ἀπέ- 
ΩΣ 2 - ." 4 3 Ε; 4 π΄ "ἢ 

νων τῆς ἐμαυτοῦ σωτηρίας, ἀλλ᾽ ἐξεζήτησα τὸν 

Κύριον - Οὐχὶ ἐζήτησα μόνον, ἁπλὴν τινα χαὶ 

χρονικὴν πρὸς τὸν Κύριον ἐλπίδα, ἀλλ᾽ ἐξεζήτη,- 

σα. Πλεῖον γάρ ἢ" τι δηλοῖ παρὰ τὸ ζητῆσαι ἣ 
ἔμφασις τοῦ ἐχζητῆσαι, ὡς χαὶ παρὰ τὴν ἔρευναν 

ΠΕΣ ΩΤΕΤΕΝ  Υ͂Ν Σ,. ξξεβευῦ ει ΞΕ ἢ ἐξερεύνησις. ᾽᾿Ἐξέλιπον γὰρ ἐξερευνῶντες ἐξερευ- 

γήσεις. Πολλὴν οὖν τινα σχολὴν χαὶ ἀταραξίαν ὃ 
λόγος παρίστησιν διὰ τῆς ἐχζητήσεως. 

Καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεών μου ἐῤῥύσατό με. 
Πᾶσα ἡἣ τοῦ διχαίου ζωὴ τεθλιμμένη ἐστὶ, καὶ 
Στενὴ χαὶ τεθλιμμένη ἣ ὅδός - χαὶ Πολλαὶ αἵ 

θλίψεις τῶν δικαίων. Διὰ τοῦτο καὶ ὃ ἀπόστο- 

ΡΤ] τὰ] Δῖ55. ΕΠ τοτὸ Ῥαγῖβ. γάρ τοι. δ.αιπὶ 

Βερ. 5ϑοοιπάιι5 ἐξέλειπον, 



ἨΟΜΙΠΙΓΔΟΘ ΙΝ 

Ὅτι 

διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰς τὴν βασι- 
λείαν τοῦ Θεοῦ ὃὲ ἐχ θλί- 

λὸς φησιν, ᾽ν παντὶ θλιδόμενοι " χαὶ, 

εἰσελθεῖν. ἹῬύεται 

Ψεως τοὺς ἁγίους αὐτοῦ ὃ Θεὸς, οὐχ ἀδοχιμά-- 

στους αὐτοὺς χαταλιμπάνων, ἀλλὰ τὴν ὕπομο- 

νὴν αὐτοῖς χαριζόμενος. Εἰ γὰρ Ἢ θλίψις ὅπο- 
μονὴν χατεργάζεται, ἣ δὲ ὑπομονὴ δοχιμήν" ὃ.Ἐ 
τὴν θλίψιν ἀφαιρούμενος, τῆς δοχιμῆς ἑαυτὸν 

ἀπεστέρησεν. Ὡς οὖν οὐδεὶς στεφανοῦται ἄνευ ἀν- 

ταγωνιστοῦ, οὕτως οὐδὲ δόκιμος ἀποφανθῆναι δύ- 
“ναται ὃ 

θλίψ εν 
" Ν᾿ - .- 

ἀλλὰ σὺν τῷ πειρασμῷ χαὶ τὴν ἔχόασιν, 

εἰ μὴ διὰ “θλίψεων. Ἔκ πασῶν οὖν τῶν 

ἐῤῥύσατό με, οὐχὶ μὴ ἐῶν με θλίόεσθαι, 

ὁ τοὺ 

δύνασθαι ὑπενεγχεῖν, χαριζόμενος. Προσέλθετε 
πρὸς αὐτὸν, χαὶ φωτίσθητε. χαὶ τὰ πρόσωπα 

ὑμῶν οὐ μὴ χαταισχυνθῇ. Τοῖς χαθημένοις ἐν 
.-᾽ 7 Ἁ Ἃ 

σχότει χαὶ σχιᾷ θανάτου, τούτοις παραχελεύεται 
- » .- ΄, ᾿ ὁ ». » 

προσελθεῖν τῷ Κυρίῳ, χαὶ ἐγγίσαι αὐτοῦ ταῖς 
4 ΄ .- ΄ {τ 

ἀκτίσι τῆς θεότητος, ἵν᾽ 
ε 

ἐκ τοῦ προσεγγισμοῦ 

ἐλλαμφθέντες τῇ ἀληθεία, χάριτι τὸν φωτι- 

σμὸν “αὐτοῦ εἰς ἑαυτοὺς χωρήσωσιν. “Ὥσπερ γὰρ 

τὸ αἰσθητὸν τοῦτο φῶς οὐ πᾶσιν ὁμοίως ἄνα- 

τέλλει, ἀλλὰ τοῖς ἔχουσιν ὀφθαλμοὺς, χαὶ ἐγρη- 

γορόσι, χαὶ ὕπ᾽ οὐδενὸς χωλύματος ἀπολαύειν 

δυναμένοις τῆς τοῦ ἡλίου ἐπιδημίας οὕτω χαὶ ὃ 

τῆς διχαιοσύνης ἥλιος, Τὸ ἀληθινὸν φῶς, ὃ φω- 

τίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν χόσμον, 
οὗ πᾶσι τὴν ἑαυτοῦ φαιδρότητα χαρίζεται, ἀλλὰ 

. ποῖς ἀξίως αὐτοῦ πολιτευομένοις. Φῶς γὰρ, φησὶν, 

ἀνέτειλεν, οὐχὶ τῷ ἁμαρτωλῷ, ἀλλὰ τῷ δικαίῳ. 
Ὥς γὰρ ἀνέτειλε μὲν ὃ ἥλιος, ἃ ἀλλ᾽ οὐχὶ ταῖς 

2. ἊΝ ,ὔ "» " κυ - , 
γυχτηρίσιν, οὐδὲ τοῖς ἄλλοις ζώοις τοῖς νυχτινό-- 

μοις" οὕτω καὶ τὸ φῶς τῇ μὲν ἑαυτοῦ φύσει λαμ.- 
; 5 ᾿ Ν ΄, 2 , δι “ ο 

πρόν ἐστι χαὶ φαιδρυντιχόν. Οὐ πάντες δὲ αὐτοῦ 

τῆς λαμπηδόνος μεταλαμθάνουσιν. Οὕτω χαὶ Πᾶς ὃ 

τὰ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς, καὶ οὐχ ἔρχεται 
πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα. 

Προσέλθετε οὖν πρὸς αὐτὸν χαὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ 
πρόσωπα μῶν οὗ μὴ χαταισχυνθῆ. Μαχάριος ὃ 
ἐν τῇ ἡμέρα τῆς δικαιοχῤισίας τοῦ Θεοῦ, ὅταν 

ς “ ς , } Χ .- ΄ ἔλθη ὃ Κύριος φωτίσαι τὰ χρυπτὰ τοῦ σχότους, 
χαὶ φανερῶσαι τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν, τολ- 

Ψ' « Χ οἷ οτὦῪν ΕῚ » -. 5' ͵ὔ ͵7ὔ 

μήσας ὑπὸ τὸ φῶς ἐχεῖνο τῶν ἐλέγχων γενέσθαι, 

“ἘΔ εὐ Ἀδρ. {αδτγέιϑ οἱ (1. βερ  πλπ5 εἰ μνἡ. ΑἹ 
ἄδεβε εἰ ἴπ τη} 115 ΝΊ55. Πυάθιη Πδσ. ἰονίϊαβ διὰ θλί- 

ψεως. δέαϊπη δα. τότ ϊπι5 εἴ (010. φαϊπίιι5 οὖν τῶν θλί- 
ψεών μου. Αἱ ἀδεβὲ μου ἴῃ τη ]}{15 Ν55. εἴ ἴῃ δ 115. 

4 ΒΖιτῖο Ρανὶβ. τῷ δύνασθαι. 564 φααίπον Μί55. ρεν- 
᾿πᾶς αἴψαο [οχίτιϑ ϑᾶσου τοῦ δύνασθαι. 

ὁ ΟΟἸΡΟΓΠΙ ῬΥϊηλτι5 οἷ βοχίτιβ οτπὶ Βορ. ἴονίϊο ἐλ- 

ΤΟΝ. 1. 

ΡΘΑΙΜΌΝ ΧΧΧΠΙ. 

117 
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οηνμῖθιις αἰ Πϊοιὶ ; εἰ, Ομοτιΐατη μοι" πυιΐίας ἐγῖνιι- 3. 20». ἦ. 
ζαίϊοτιο5 οροτίθί πος ἔηέτ ΩΓ ἵτι τ ΘΒ τυ, 7261. Τ]γ6- κοι. τή.5τ. 

Ραΐ δα ςθ πὴ 6Χχ ΓΙ ΡΠ] ΠΟ Π6 ϑαποίοϑ 5105 Π 6115, ΠΟΙ. 

4πο4 1Π05 οἰἕγα ρα ΠΟ Πθι γ᾿ πτιαξ, 564 «πποὰ 
ΡΙΘΠ Δ} 10515 ἰαγοίαία. ΝᾺΠῚ 51 7 γιῤτιίαϊίο ρα-- πρρι. 5. 3. 

{ἰοπίαπι ορεγαίτιτ,, ραϊοπίϊα Ὁ 6’ Ὸ ργοῦ αἰϊοπιοηι : 

41 {θυ ]Δἤοπρθιῃ ἀθινθοΐδξ , ΡΟ ΡΠ ΟΠ6. 56 1ρ56 
Ρυῖναι. ΟἸιθι δ πηοάτι ΕΥΘΡῸ ΠΟΘΙΠΟῸ ΘΟΙΌΠΔἐΠ Νεπιο οοτο- 

51η6. Δ γθυβα ΓΟ : 510 ΠΘΩΠ6 Ργο)αίτι5. {5 π|8 1 
ῬΙΟΠαμ ΓΙ Ροΐοϑί, ΠΙδῚ Ρ6Γ {υἸ θυ] ]οπη65. ἔα 

οπιπίδιις ᾿στῖιν ἐγ τιαἰἱοτιίνιις τοῖς πιὸ ογὶρτιϊξ, 

ΠΟ Πποά ἀν οχαν] Π16 ΠΟ 5ἰπαΐ,, 584 χιοά οἰ ΠῚ 

θη Π0Π6 Θχ] ἔτι Θἰ]ὰΠῈ ρ ΓΘ θαΐ , ἃθο τιὶ [Ὁ γΡῈ 
γαϊθαιη. Ὁ. “Ζ20οοαϊί6 αὐ διίηι, δὲ ἐἰπεηαϊτιαπεϊτιὶ ς 

οἱ [ποῖὶθς υδϑίτοδ τιοτὶ σοτ μτιθτείτι". Οὐ ἴῃ ἰθ- 

ΠΟΌΓΙ5. δὲ 1π ὉΠ ἃ ̓ΠΟΓΕ5 ϑθάθηϊ, 605 ΠΟΥ ΔΙ 
τἰὶ δα Πομηπιη δοσθάαπί,, ἃς γα 115. εἰν ἐπι δ 5 
Ἰρ51π5 ἀρρυοριπαιθπῖ, τὶ Οχ ἈΡΡΓΟΡΙ ΠΩ ΠΔΈΟΩΘ 
ῬΘΙ γϑυϊξαΐθιη 1Ππ|5Γ 11, 1ΠΠ|5 [ΓΔ ΠΟ Π ΘΠ. 6}115. Ρ 60 

δΡαΠΔΠ ἴῃ 856. ἴρ505 γϑοϊριαπέ. 51οτε Θηΐπι ἢ δθο 
[ππ 56 5101115 ΠῸΠ ΟΠΊΏἾ]}0115 51Π21ΠΠ {61 Θχου πι, 566 

115 4π| Παρ πὲ οου]οϑ., υἹρ]]απί16., δ ϑ]π6. ὉΠ] 
᾿ΡΘἀἸηθηΐο 5015 ΡΥ οϑθη ἴα {ὉΠ ΡΟβϑιηΐ : [ἴὰ 

Πποηιίπϑηι τϑτιοχιέθια, ἵτπι ἤτιπι πιιιτιαίτεηηι.., ΤῸΝ 

ΟΠΊΠΙΡτι5 ΘΡΙΘ ΠΡ ΠῚ διππηὴ Ἰἰαγσ ἔπι", 564 1155 11] 
ἀἰσπᾶπι ἰρ50 νἱΐδπη ἀθοτιηΐ. ἤπια ὁπῖπη., Ἰηαιπξ, 

ΟἿ δεῖ, ΠῸῚ Ρϑοσδίουῖ,, 564 7ιδίο. {70 Θῃῖτη 
ΟΥτι5 δϑὲ 50], 564] ΠΟῚ Ὑθϑρθυ ΠΟ ΠΡ 115.. Π60 1115 

τ Ἡ ΠΤΆ ΠΠθ11ι5 ποοία δα ρα Πηι ργΟ θα πΠΠι5 : 1ὰ 

4ποάπ| ἸῸΧ 51|ὰ ψα!άθηι παῖτινα βρ] πη 14 6ϑὲ, 
ἃς νἱ {πη ηΠ8Πη 4] ργϑάϊϊα : ΠΟ ἰϑμηθη. ΟΠΊΠΘ5 

ΟἸαν [α 15 675 βάν ΠΟΙ Ρ65 ϑιηΐ. 510. οἱ Ομηηιχιῖσς αὶ 

πιαῖα ἐαοῖξ, οἵἶϊὲ ᾿μοθπι, οἱ τιοτὶ ὐδηῖξ ἀἐ [πισοηι 

τὰ ποι πιατιὶ (65 ἰθτιῖτι" 6715 ΟροΓα. “4 σοοεϊ6 ἰδ ι-- 

ἐπ" αὐ εἴτι οἱ ἐ{{πιτπϊτιαπιϊπὶ, δὲ ἔαοῖδς υδ5ἰ7 08 ποτὶ 

οοτιζιιιάοηίτιν. Βααῖτϑ5, {1 ἴῃ ἀ16. 7511 Ππ 6101] 
Ὅδ᾽, οἴιπὶ ψϑποῦῖξ ΠΟΠΉΠτι5 δ ΠΤ] ΠΑ 111 

αὐ οοοπάϊα ΤΠ ὈγασιΠ 9, οἷ πη η][6ϑίαπάτιΠ) Π0Π-- 

5111 ΠΟΥ ΠΙΠῚ, ἀτιϑι15. {πΟΡΙΣ 118 ΠῈ ΘΧΔΙΏΙΠΙ5 [ΠΟΘ ΠῚ 

ΘῈ ΙΓ. ἃ6 ΓΟνΟΥ5115 [ὉΘΡῚΣ ΠΟῸη ΡΠ πι5., ὃχ 

60 “ιοα φΟμβοΙ ΘΠ ΕΠ) ΡΡαγ5. ΟΡ ΘΙ τι5. ΘΠ ΔΠ}1-- 

παΐαμι ΠῸΠ Βαθθαΐϊ. ΟἿ] θη] πηαΐα ρα Γα πὶ, 1Π 

- 
λαυιφθέντες τῇ 

ϑναίϊα ἐἰ{ιδίγ αι. ΑΥ 61 οὐ ΤΠηΔ]ΟΥἹ ρᾶτὶο δῖ55. ἐλ- 
τῆς ἀληθείας χάριτι, τὸν εἴς., σνϑρἐαίἰ5 

λαμιφθέντες τῇ ἀλχιθεία, χάριτι τὸν εἴα. 

ἃ Τα {παΐπον Ν55, Ἑδιο στὸ Ῥαγβ. ἀλλ᾽ οὐ. ΠΙᾺ 

«πο τηὸχ 5 α1{π|0, φαιδρυντιχόν, ἀπ ρ]Ίοοπὶ παθθοὶ 1η- 

(ΟΠ σοητίδμν. Ν απα αἶπι ἹΠπιπαϊηδῃ 1, ἃπιξ νἴπη ἜΣ Π1]ὰ- 

τ ΠΩ βἰσηϊἤοαγο Ροϊοϑί, 

ΠΑΙῸΙΣ 51Π6 

αἀνογβαγο. 

τ.Ορν. το- 
132. 

ἤἼαϊκαεϊι. 

Ξ ΒΕ ον ᾿ ὰ ἀ.2. 
Α Θεδηι {π|5}1Π|2 50], 7 Ὅτ α ἴτας, φτιο ἐ{{πιτηιϊγιαΐ οττιθην γοαπ. τ. 9. 

Ῥξαί.ο6. 
ἘῈΣ 

ὥοαπ.3.20 

τ. (ογ.ή.5. 



“210 ς, ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΚΕΖΞ ΘΑΡΡΑΠΟΘ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ΟΡΡΓοΡυία τι δ ΘΟ ιβίοπμθπι γϑϑυνσθηὶ, ἴῃ 56 
᾿ρ515. ἐπρρὶ εἰ πθῖὰ δὲ [Ὀγ Π|ὰ8 Ρδοσδίονιιμη ἰη.- 

Ἄορτο}ο- μ γ65885 ἱῃϑ5ρ᾽οἰθηΐεβ. ἘΠ᾿ [ον ταϑϑὶβ θὰ ΘΟ 510; 1ῃ 

ἀτωα {πὰ δρίθυμπη νἰγοηΐ ρϑοσαίογοϑ,, Ποριθπὰ αϑί 
“οηἴασῖο, ΤΏ 915, {πᾶ} [ΘΠ Ργ 88 δὲ 1515 δδἴθ ΠΤ 7 ΟΠ ν6- 

5151 Δ ΠΪ581 1π σὰν Π6 Ῥϑοσδί ἴῃ τηοάπιηι ᾿πά6- 
16 1115. συ) θα πλ Εἰ Ποξιι 88. 5ΘΠΊΡΘΥ 5ἰπὶ μαΡ ν] 
ΟΡ ΘΟ ]ο5 : τι ρδυρϑίιιο 1π ἈΠ Πη85 ΘΟΡΙΠῚ ΠΊ6-- 
ΠΊΟΡἃ ΡΘΥΠΠΔΠϑιΡἃ δ1πηΐ. ῬΑΙΘΟΥΙΠῚ δπΐθηι δϑὶ 
δοοράθγθ δά γθύδιη [τιοθῖη , ἃ ΓΘΥΘ]ΑΓΟ , δὲ ροϑὲ 

ΟΟΟΙΠ]ΤΟΥπὶ τον α Ποπθῖα.,, ἴαοϊα ΠῸμ οοπίαϑα 

ΔΌΪγο. 

τ 7. δ. Πῆὶο ραιρον οἷαπιανῖξ, οἱ Τ)οπιΐπιις οαατι-- 
εἰϊν ἐξ διίη. ΝΟ. 56 ΠΊρ οι" ̓διι}}}}}5 οϑὲ ρα ρθνίαβ, 

564 στϑ Τχία ουδησο]] οι σΟΠΒΙ απ χ ᾿ἰρο τὰ 
ψνοϊαπίαϊθ ρ θυ οἴ ταν. ΒΙ α΄ ηὰ μι} ϑιπὶ Ρδιι-- 
ΡῬΟΓ68, [οι] 65 8] 5ρθοῖθϑ : ἃὲ ΡΥ ΌΡροϑβιίο ἀνδνῖ5- 

5112] 5110 : {Π105 ΠΟΠ βαϊγαΐ ᾿παἸσθητία., 564 ργο- 
Ροϑιταπι οοπάοιηπαϊ. ΝῸΠ ἰσίταν αἰ οσθῖ, οοπ- 

ἄπιιο Ῥοαίι5. ὈΡΘἸοα Πτι5 οϑῖ, δο (οἱ ΟΠνΙϑὶ 
τηλπ αἴιιπι ταηϊ {ποϑαιγὶ5 ἈΠΈΘΖΕΙ5. ΠάΡροι. 

Μαι]ι.5.3. ΠΠ05 οἱ Τ)ομλΐπιι5 θθαῖοϑ ἀἸοῖ:, ἀϊσθπβ : Βϑαιϊὶ ρμαιι- 

ΡΘΓ65 ϑρίτγεζτ ; ποτὶ {π|, ἀπο δά [ἀου!αἴθα. αἰι-- 
Ποῖ, ῬδΙΙΡΘΓ65 βιιηΐ, 566 (1π| ραπρουίαϊθπη Θχ ἃ Πἰ ΠΊῸ 
56] θσθυιηξ. Οὐ] 1 ΘΠϊ τ γΟΠ Πὰν τι π ΠΟΙ 6, 

Βϑαΐαπη ἀ1ο] ΠῸπ Ορουῦίθί. Νμ νἱρίτι5 Ομ ηἶδ., οἵ 

[μεθ ΠΙΆΧΙΠΊΘ., 1Π ῬΥ]Π115. ΠΟΘ ΓῸ ΔΥΌ ΕΓΙΟ σοι ἘΠ 8-- 
ΡΔΟΙΘΡΘ. 1Π5]ΘΉΪΕαν. ΔἼο Ἰριταν., ἰπ ας, ράτιρετ: 
οἰαπιανῖξ. Τ)οτη οι γα γα νοοθ δ ρα ροΡοπι,, δὲ 

ΘΘΕΡΙΘΠ ΘΙ , δὲ δ Π ΘΠ ἴθ. , δὲ πιιάτιμηη δου Πα τιΠῚ 

Ῥραπὴ 5, ΡΟ ΡΆΠΪΕ ΤηΘη θη} ἰπιὰπῃ : ἤἤο ρατιροι, 
ἴλη πιΠὶ ΠΟῸῚ Ἰσιῖο οϑίθπάθηϑ : Ηἰς ΟΠ γ ϑεῖ ἀἸ5οῖ- 
Ραϊι5. Ῥοΐοϑὲ δὲ δὰ ΟΠ ἰϑίιι πη ο 5ΘΡΠ]0 ΤΘίουυϊ, 

5.0ον.8.9. 4] παίτιρα αἶνθθ οἰιπ] δϑϑθῖ., Ῥγορίθγθα «ποὰ 

Ομηηἶὰ Ποηὰ ῬΔΙΡΙ5, ᾿ρ 5115 βι1ηΐ, ῬΡΟΡίου ΠΟ5 ρᾶι- 

ΡΘΓ ἔδοίιιβ δϑί, τὰῦ ΠῸ5 1Π1π|5 ρατιρονίαϊθ ἀϊτθβοογθ- 

Π1115. ΕΊΘΗΪΠ) ΟΠ Π ΘΠ [Ὁ 6. ΔΟΙΪΟΠΘΠῚ {τ|85 Π05 δὰ 

ῬΘδ τ ΔἸ Πθη} ργονοοδί, ΤΟ ΠΏ] Πτι5 ἴρ56 Διιϑ ᾽ οαΐτιϑ 

6ϑῖ, 58 ᾿ρϑιιη ῬΓΟΡΟΠΘΠ5. ΘΧΘΗΊΡ] ΠῚ (ἰἰβοθ ΕΒ ιι5. 

Ἀ 64] δ4 ΘΕ Ἰη 68 : δὲ 5 πσ 15 ΘΧΡΘΠ515, ΘΙΠΠῚ 

ἸΏΥΘΠΪ65. ΟΡΟΥΊΡτι5. “οἰ ΠᾺ ΠῚ γ ΟΡ] ΡΥ ον 556. 
ΓαΙ.5.5, Β Θαϊὶ πιῖῖθς. ΟἸοτη 060 ἸσΊταν ΕἸ ΟΘΥ  Πητι5 τηδη-ς 

χαὶ ἐπανελθὼν ἢ ἀνεπαίσχυντος τῷ ἀμόλυντον 

ἔχειν τὸ συνειδὸς ἀπὸ πονηρῶν ἔργων. Οἱ γὰρ 

τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ὀνειδισμὸν χαὶ αἰσχύνην 

ἀναστήσονται, ἐνορῶντες ἐν ἑαυτοῖς τὸ αἶσχος, 

χαὶ τοὺς τύπους τῶν ἡμαρτημένων. Καὶ τάχα 
φοθερωτέρα τοῦ σχότους χαὶ τοῦ πυρὸς τοῦ αἴω - 

νίου ἣ αἰσχύνη ἐστὶν, ἧ μέλλουσι συνδιαιωνίζειν 

οἵ ἁμαρτωλοὶ, ἀεὶ ἐν ὀφθαλμοῖς ἔχοντες τὰ ἴχνη 

τῆς ἐν σαρχὶ ἁμαρτίας, οἵονεί τινος βαφῆς ἀνεχ- 

πλύτου, τῇ μνήμῃ τῆς ψυχῆς αὐτῶν εἰς τὸ διη- 

νεχὲς παραμένοντα. ᾿Ολίγων δέ ἐστι τὸ προσελ- 

θεῖν τῷ φωτὶ τῷ ἀληθινῷ, χαὶ ἀποχαλύψαι, χαὶ 
μετὰ τὴν ἀποχάλυψιν τῶν κρυπτῶν, μὴ ἀπελθεῖν 

αἰσχυνθέντας τὰ πρόσωπα, 

Οὗτος δ' πτωχὸς ἐχέχραξε, χαὶ ὃ Κύριος εἰσή- 

χουσεν αὐτοῦ. Οὐκ ἀεὶ ἐπαινετὴ ἢ πτωχεία, ἀλλ᾽ 

ἣ ἐχ προαιρέσεως χατὰ τὸν εὐαγγελιχὸν σχοπὸν 

κατορθουμένη. Πολλοὶ γὰρ πτωχοὶ μὲν τῇ περι- 

ουσίᾳ, πλεονεχτιχώτατοι δὲ τῇ προαιρέσει τυγχά- 
νουσιν᾽ οὺὃς οὐχ ἣ ἔνδεια σώζει, ἀλλ᾽ ἣ προαί- 
ρέσις χαταχρίνει. Οὐ τοίνυν ὃ ἐνδεὴς πάντως μα- 

χαριστὸς, ἄλλ᾽ ὃ χρείττονα ἡγησάμενος τῶν τοῦ 

χόσμου θησαυρῶν τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ. Τού- 

τους χαὶ ὃ Κύριος μαχαρίζει λέγων, Μαχάριοι οἵ 

πτωχοὶ τῷ πνεύματι" οὐχ οἱ πένητες χατὰ τὴν 

περιουσίαν, ἄλλ᾽ οἱ “ τὴν πτωχείαν ἐκ ψυχῆς 

προελόμενοι. Οὐδὲν γὰρ τῶν ἀπροαιρέτων μαχα- 

ριστόν. Διότι πᾶσα ἀρετὴ, ἅ μάλιστα δὲ αὕτη 

πρὸ πάντων, τῷ ἑχουσίῳ χαραχτηρίζεται. Οὗτος 

οὖν, φησὶν, ὃ πτωχὸς ἐχέχραξε. Τῇ δειχτικῇ φωνῇ 

ἐπὶ τὸν πτωχεύοντα χατὰ Θεὸν, χαὶ πεινῶντα, 

χαὶ διψῶντα, χαὶ γυμνητεύοντα, τὴν διάνοιάν σου 

προχαλεῖται" Οὗτος ὃ πτωχὸς, μονονουχὶ ὃο-- 

χτύλῳ δειχνύς" οὗτος ὃ μαθητὴς Χριστοῦ. “ Δυ- 

γατὸν χαὶ εἰς Χριστὸν ἀνάξαι τὸν λύγον, ὃς πλού- 

σιος ὧν τὴ φύσει, διότι πάντα τὰ τοῦ Πατρὸς, 

αὐτοῦ ἐστι, δι᾿ ἡμᾶς ἐπτώχευσεν, ἵνα ἡμεῖς τῇ 

ἐχείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν. Σχεδὸν γὰρ παν- 

τὸς ἔργου τοῦ προάγοντος ἐπὶ τὸν μαχαρισμὸν 

αὐτὸς ἦρξεν ὃ Κύριος, παράδειγμα τοῖς μανθά- 

γουσιν ἑαυτὸν προτιθείς. ᾿Επάνηχε ἐπὶ τοὺς μα- 

χαρισμοὺς, χαὶ ἕχαστον ἐξετάσας εὑρήσεις ὅτι 

προέλαόε τὴν ἐχ τοῦ λόγου διδασχαλίαν τοῖς ἕρ: 

5 Ὕοις. Μαχάριοι οἵ εν Πῶς οὖν τρλλεος τὴν 
5 θα ἀἸ Π θη ὃ Ζ)ιδοῖί6 ὦ πιθ, Ἰπααϊξ, σιὶα πιϊεἰς εἰ πραότητα ; Νίάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, φησὶν, ὅτι πρᾶός 

» )οτιρίαση ᾿πνθπῖίαν ἴῃ πηαυσίης Ἀδασ. βθοιη! ἀνε- 
παισχύντως. Μοχ φαδίιοι Ν55." ἑαυτοῖς. ΕΠΙΠο Ῥατβ. 
αὑτοῖς. 

“ ερ (γί οἱ τὴν πενίαν ἐκ. ΤΡΙἄοτη ἤδα, φαδτίιϑ 
λόμιενοι. Μοχ. Ἀδρ. ἰογέ5 ὅτι πᾶσα. 

ἃ Τὰ βορίθπι Μ55..,, εἰ 1ἰὰ Ἰοσὶ ΟΡογίογα βα[15 ρουβρί- 

σαππι εϑὲ. ἘΔῚΠῚ σσὸ οὰπὶ (ΟΡ. «ιυϊηΐο μάλιστα δὴ 
πάντων τῷ. 

ὁ Τοίιπι ΠΠπ4, δυνατὸν καὶ εἰς Χριστὸν ἀνάξαι τὸν λό- 

γον, ἴπ {υΐπαας Νῖ55. πο Ἰορίεαν : 564 τορουιται ἴῃ 

Ἀδρτ5 φαατίο εἴ βοχίο οἱ ἴπ (910. χψαϊηΐο ϑᾷαε 80 ἢ 

δα 115. 



211 

δίιπι δὲ Πιιπῖϊς οοτάθ. Βοαϊὶ ραοϊξοὶ. Οὐὶ ΠΟ5 ἡτατιῃ. τα. 
ἀοοοθῖς ραοὶθ Βομσπι ἢ Πρ56. 116 ρδρίβοιιδ,, φυὶ ᾽9' “5.9: 
[δοϊΕ ρϑοθ, δὲ υθοοηοῖ ας ἄτι05 1 ἘΠΠῚ1ΠῚ ΠΟΥΤΙΠῚ 

ΒΟΠΉΪΠΘΠῚ ; 4π| ρδοϊποανξ ΡῸ. 58 ΠΡ ΠΠΘΠῚ ΟΥΊΙΟΙ5 Πρλε5. 2. 

ϑι185» {ΠῚ {1128 ἱπ ΟΩ6 15, ἔπη περ ἴῃ ἴουγὰ δπηῦ. δ᾽ 
Βοραϊὶ ρατίρειδ5. 1058 δϑὲ {πὶ ρᾶιιροῦ [1Ὸ, δἵ 56 27αμ)ι.5.3. 
Ἰρϑιη 1Π [ὈΥΠΊὰ 5ΘΥΥΪ ΘΧΙΠΔΠΙΥΙ 7 τι ΠΟΘ ΟΙΏΠΘΒ5 ἘΔ ΡΞ σι: 

ΘΧ 6}115 Ῥ] θη 41 η6 ΔΟΟΙ ΙΔ ΠΊ115., οἵ ΘΡΑ ΓΔ ῬΓῸ χραπ.τ.16. 

ΗΟΜΊΠΙΑ ΙΝ ΡῬΘΔΙΜΌΜ ΧΧΧΙΠ. 

, “ 

εἶλι “καὶ ταπεινὸς τῇ χαρδία. Μακάριοι οἵ εἶ- 
ω ,ὔ Χ Ὁ 5 ψ' 

ρηνοποιοί. Τίς ἡμᾶς διδάξει τὸ τῆς εἰρήνης κα- 
λό Α, Αὐ ᾿Υ̓ ὃ Ὁ Ν ὃ -ῸὉ ΕῚ ͵ὔ ὶ 

ὄν; Αὐτὸς ὃ εἰρηνοποιὸς, ὃ ποιῶν εἰρήνην , κα 
ΟῚ , 

ἀποχαταλλάσων τοὺς δύο εἰς ἕνα χαινὸν ἄνθρω- 

πον᾿ ὃ εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυ- 
τ τ » » » Α 

ροῦ αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, εἴτε τὰ ἐπὶ 

τῆς γῆς. Νίαχάριοι οἱ πτωχοί. Αὐτός ἐστιν ὃ 

πτωχεύσας, καὶ χενώσας ἑαυτὸν ἐν τὴ τοῦ δού- 

λου μορφῇ, ἵνα ἡμεῖς πάντες ἐκ τοῦ πληρώμα- 
5 -Ἁ , ἢ ,ὔ Ε] " , "ὰ 

τος αὐτοῦ λάῤδωμεν, χαὶ χάριν ἀντὶ χάριτος. Εἴ 

τις οὖν ἃ ἀπὸ τοῦ ἁγίου χαὶ φιλανθρώπου Πνεύ- 

ματος ἀγόμενος, μὴ φρονῶν ἐφ᾽ ἑαυτῷ, ἀλλὰ 

ταπεινῶν ἑαυτὸν, ἵνα τοὺς ἄλλους ὑψώσῃ, κράζοι 
“- , ἢ , ἄρτον, ὦ ᾿ “ καον 
τῷ πνεύματι τὰ μεγάλα εὐχόμενος, καὶ μηδὲν 

ἣ ο 

μικροπρεπὲς μηδὲ ταπεινὸν φθέγγοιτο ἐκ τοῦ 

τὰ ἐπίγειχ χαὶ χοσμιχὰ ἢ ζητεῖν, τοῦ τοιούτου 
κ » Α .- ΄- , γχῃν “ ᾿ »" 

ἣ χραυγὴ εἰσαχουστὴ τῷ Κυρίῳ. Τί οὖν τὸ τέλος 

τῆς ἀχοῆς; Τὸ ῥυσθῆναι ἀπὸ πασῶν τῶν θλί- 
“ Νὴ έ - ’ ἊΑ Ν 

Ψεων ἄτρωτον, μὴ ὑποχαταχλιθέντα, μηδὲ δου-- 

λεύοντα τῷ φρονήματι τῆς σαρχός. Τίς οὖν χαὶ 

ὃ τρόπος δι᾿ οὗ ῥύεται ὃ πτωχός; Παρεμόαλεῖ 
᾿ “ἢ ο , 

ἄγγελος Κυρίου χύχλῳ τῶν φοδουμένων αὐτὸν, 
καὶ ῥύσεται αὐτούς. ρμήνευσέ τινα λέγει τὸν 

εἶ μὸ Ἃ ἐν ΡΝ ὦ ,ὔ 

πτωχὸν, τὸν φούούμενον τὸν Κύριον. Διότι ὃ φο- 

θούμενος, ἔτι ἐν τὴ τοῦ δούλου τάξει ἐστίν. Ὃ δὲ 

ὑπὸ τὴς ἀγάπης τετελειωμένος, πρὸς τὴν τοῦ υἱοῦ 

λοιπὸν ἀξίαν “ ἀνέδραμεν. Διόπερ ὃ μὲν δοῦλος χαὶ 
4 ᾿ - 

πτωχὸς λέγεται, τῷ μηδὲν ἴδιον ἔχειν" ὁ δὲ υἱὸς, 
Ν ᾿ 7 - ,ὔ ΕΥ̓ ΩΣ 

ἤδη χαὶ πλούσιος, τῷ χληρονόμος εἶναι τῶν πατρι- 

χῶν ἀγαθῶν. Παρεμόαλεϊ οὖν ἄγγελος Κυρίου χύ- 
χλῳ τῶν φοδουμένων αὐτόν. Παντὶ πεπιστευχότι 
- Ν , 4 Ἁ 7 5 ΄ 

εἰς τὸν Κύριον ἄγγελος παρεδρεύει, ἐὰν μήποτε 

αὐτὸν ἡμεῖς ἐχ τῶν πονηρῶν ἔργων ἀποδιώξωμεν. 
Ὥς εἶ Α λί ΒΞ Χ δ, ἢ ᾿ }} 

ὃς γὰρ τὰς μελίσσας χαπνὸς φυγαδεύει, καὶ τὰς 

περιστερὰς δυσωδία ἐξελαύνει: οὕτω χαὶ τὸν φύ-- 

λαχα τῆς ζωΐς ἡμῶν ἄγγελον ἣ πολύδαχρυς χαὶ 
Ν κ᾿. 5 Ἄ ες ’, 5 ᾿Ὶ “ 5 τ --Ὁ 

δυσώδης ἀφίστησιν ἁμαρτία. ᾿Εὰν ἔχης ἐν τῇ ψυχῇ 

ἄξια φυλακῆς ἀγγελιχῆς ἔργα, χαὶ νοῦς πλού- 

σιος ἐν τοῖς τῆς ἀληθείας θεωρήμασιν ἐνοιχῇ σοι; 

διὰ τὸν πλοῦτον τῶν τιμίων ἔργων τῆς ἀρετῆς, 

ἀναγχαίως φρουρούς σοι χαὶ φύλαχας παραχαθί-- 

στησιν δ' Θεὸς, καὶ περιτειχίζει σε φυλαχῇ ἀγ- 
γέλων. Σχόπει δὲ ἡλίχη ἐστὶ τῶν ἀγγέλων ἣ 

, Ἀπ! “ν ῃ - 
φύσις" ὅτι ὅλῳ στρατοπέδῳ χαὶ παρεμόολὴ πο- 

, , Φ Ε 
λυανθρώπῳ παρειχάζεται ὃ εἷς ἄγγελος. Διὰ μὲν 
-" . , - ᾿ , 
οὺν το μέγεθος του ψυλάσσοντός σε, παρεμόο- 

ἃ Τία φυϊπήας Μί55. ἘΔΊΠο γερὸ Ῥατίβ. ὑπὸ τοῦ. 

»Έ510 βερίεμη Νῖ55. ἀξ δα ὶ φρονεῖν. Μοχ σιπάπο 

Μϑ5. ἀπὸ πασῶν. ἘΔ ἐξ πασῶν. δαβὶπαᾶς φαϊπαας 

Μ55. δουλεύοντα. Ἑάτι δουλεύσαντα. Β65. «ιϊπέιϑ δοὺ- 

σναῖία. 51 {{|5 Ἰρῖταν ἃ βᾷποίο οἵ ῬΘησ ΠΟ ΚΡΙΡΙ Πα 
ἀποῖιι5, 1Π 5θηη 1050 ΠΟῊ οἰ δίτιβ, 5644. 5656. [πη ]-- 

ΠΙᾺ Π5.. αὖ 41105 Θχα]ίθι., βριγῖτπι οἰατηθὲ πηασηὰ 1Ὸ- 
585, π60 4] ἀ{ιιδηη Δ] οἴη ἃτιξ Ππ 116 Ἰοαπἃ-- 

ἴπ|, 6Χ 60 4ποἀ ἔουγοπὰ δὲ πη δηὰ (πεν, ἰὰ-- 

Τ15. ὙἹΓῚ ΟἸδηοῦ ἃ ΠΟΠΊΪΠΟ Θχδιά]θίι. ΟἸ]5Π8 ΠῚ 

Ἰσίταν ἃὐ  Π]ΠοΠπ|5. ἢ Π15 οϑὲ ἢ ΤΑ ΡΟΓΑΡΙ 6Χ ΟἸΏΠΙθιι5 

{Ἰ Δ ΟΠ Ριι5., Δ6οὸ τι ΠΟ 515 βδιιοϊαἴτιϑ., ΠῸΠ 

[γᾶ ησα5., ΠΘΙΠ6. ΟΡ ΠΪ8. δίθοι τ] ΤηΔΠΟΙΡΘΥΙ5. 
Οὐδ ἰσῖππιν πο τι5. ΡΘΥ ΤΠ ποτὰ ΠΡ γα αν ΡΑΡΟΥ ὃ 
ὃ. (αείγα πιρίαθίξιτ' ατισοίτις ]) οηϊϊτιὶ ἐπὶ οἰΤ οι πι 

ἐϊπηιοπἐἑτίτη, θιέτηι, Θὲ Ἔτι ρίθί 605. Τηϊθυρυθέδξιιβ θϑὲ 

{6 ἀἸοαξ ῬΑ ΡΟΓΘ ΠῚ, Επη θη ἴθ γι θ!οθὶ Το μη]- 
πα. ΤΔοἶγοο «αὶ τἰπηθὲ, δάθτιο ἴπ 56] ΟΡ ἸπΠ6 

65: : 4] γ61Ὸ σανιταΐθ ρου θοϊιβ Θϑῖ, ]ὰτὴ δα ἢ] 
ἀἸσπιταΐθιη ἃβοθη 1. ΗῚΠῸ ΒΘ ΤΙ5.,. ΘΔ Π| ΡΔΌΡΟΥ 

ἀϊοῖξαν., ργορίονθα «πο ΜΙ] μα δὲ ῬΓΟΡΙΙ : 

ΠΠ1πι5 νοΓῸ 7ὰ πὶ αἶνοβ δὲ, {ποά Βοποσῖιπὶ ραΐογ- 

ΠΟΙ 511 Πθγθ5. (αδίσα Ἰσιταν πιθέαιπ ἀτι66-- 

ἴιις Ποπιϊτιὶ ἐπι οἰτοιείει. ἐἰπιδτιί πέτα θιίτι. Ἀϑϑιά θὲ 

ΔΠΘΘ]α5 οὐδὲ ἴῃ ΤΟΙ ΠπΠΠῚ ΟΡ θη], ΠΙδὶ ΠΟΒ 
Πα Π ΟΡΘΡΊΡυ5. ῬΓαν 5 ΔΙ σἈΠγ115. ΟἸΠΘ ΠῚ ΔΤ] Ο ΕἸΠῈ 
ΘΠΙΠῚ {Πγ115 ἃΡ65 [πραΐ, οἵ [αἴοῦ ΘΟ] απ θὰ5 ΘΧΡΕΪ- 
ΤῸ : 5ῖ6 Δησο]αμη ν]ΐδθ ΠΟΙ οτιϑίο θη ἸΔΟΡΥ Πη8-- 

Β16 ἂς σγανυθοίθηβ ρϑοοδίθμῃ ἈὈῖρῖτ. ΟΡθνὰ οπβίο- 
ἀϊδ ἀηρο!οοθ ἀἰσηᾶ 1Ππ ἔπἃ ΔΠΪΠΊἃ 51 Πα ΡΘα5.. οἱ 

ΤΉΘῊ5 ἱπ᾿ γΘΡ ΓΑ 18 σΟὨ ΘΠ Ρ] ΔΙ ΟΠ αἶνο5 ἴῃ ἴθ Ἰη-- 

Ἠαθίτθῖ, οἷν ἀἰν 85 ῬγδοΙαγόνιπη Οροϑυῖιηι νἱρίι- 

ι15, Ῥδῖι5 ΠΘΟΘΘΒΑΡΙΟ 5 ]ρυ]ίογο5 101 εἰ οπϑίο 65 

σΟΠϑΕ{π|0, Τ πὸ ΔΗΘΘΙΟΥ ΠῚ ΘΟΠΊΠΉΠΠΪξ Οοἰϑιοαϊᾶ. 

(οπβιάθρα διιῖθη παπέα 510 ἈΠ σου τη ΠΑΡ. 

«πάη ἀοφυάθπη Θχθγοῖ τι} [ΟἹ] δὲ σαβ 15 ἔγθαθπ 
γΏΠ]Π116 γΘοΕ15 ΔΉ ΘΘΙτι5 πΠτ|5 ΟΠ ΡΡὰ ἔτι. ῬΡΟΡΙΘΡ 

τσ π ἀἸ πὴ ἸσΊ αν 6115 {1 ἴθ οπδίοα!ε, Τό τ ]- 

ΠῚ15 οαϑίγα {0Ὶ ᾿πΠρΘΡΕ  : ΡῬγορίθν (ΟΡ ΕἸ 6 ΩΣ 

γΘΡῸ ΔΗΡΕΙ͂Ι, {π|6]α ᾿ρ51115 Θθῖι Π]ΠΓῸ τη 6 |1|)6ὲ 8 

τητπϊξ. Νάμῃ {Ππ44 1πι οἰτοιείξιι., ἤΟΟ. ἸΡΒα τη 51-- 

σηϊῆοαῖ, Οπδιηδαπιοάτιτη ΘΠΙΠῚ ὉΡ1Π Π 1 1Π 

λωθέντα. 
ς Β6ξ. βεοιιπήιτιβ ἐνέδραμε. ἈΘρ. ἰογεϊι5 ἔδρανε. ΑΠῚ 

Μ55. οἵπὶ δ 115 ἀνέδραμε. 



21 ς, ΒΑΘΙΠΠΙ ΟΥΒΑΒΕΕ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ΟἸροα τι ΟΠ πὶ ΘΧ ρᾶνίθ οἰροι πη 0112) τπιπάθοιηι- λήν σοι χαρίζεται ὁ Κύριος" διὰ δὲ τὴν ἰσχὺν 

416 ΠΟΒ 111} Δ551 {18 ΡΌΘΠΕ : 114 ΘΙΔΠῚ ἈΠΘΘΪ 15. αὶ τοῦ ἀγγέλου, οἱονεὶ περιτειχίζει σε πάντοθεν τῇ 
οὕ ῬΥθη ΙΗ ἃ ΠΌΠΙΘ., οἱ ἃ ἴουρο οἰϑίοα!, περ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀσφαλεία. Τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ, 

αὐ υιαηλ. πὰρ! 4τ|6 Ἱποιιϑιοα πι Τ ΘΙ πίπα. ἕὰ Κύχλῳ. Ὥσπερ γὰρ οἱ τῶν πόλεων περίδολοι, 
Γφαὶ.90.7. (6 σατιϑᾶ, (αάοπέ ὦ ἰαίογα ἔπιο πιῖίθ., δὲ ἄδοθπε χύχλῳ ἃ πάσαις περιχείμενοι, πάντοθεν τὰς τῶν 

γε τα α εἰθυ τὶς {εἰς ; ἃ ἴθ ἀτιθη π6 Ὀ]α σα 4αυϊ- πολεμίων προσθολὰς ἀπείργουσιν “ οὕτω χαὶ ὁ ἄγ- 
θη} οἱ 54 πι8}} [Νοδ115 ἀρρΡΥΟΡΙ ΠΑ} 1, ἀιιοηΐα πη. γελος, χαὶ προτειχίζει ἐκ τῶν ἔμπροσθεν, καὶ 

ΔΠΘΟΙ 5 511 πιὰ π 1} 46 το. ὀπισθοφυλαχεῖ, καὶ οὐδὲ τὰ ἑχατέρωθεν ἀφύλα- 
“ . -» - » - , 

χτα χαταλείπει. Διὰ τοῦτο πεσεῖται ἐχ τοῦ χλί- 
»ο 

τους σου χιλιὰς, χαὶ μυριὰς ἐχ δεξιῶν σου 
Θ Ὧν σὲ δὲ οὐδὲ πληγή τινος τῶν ἔχϑρῶν ἐγ- 
γιεῖ, ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ. 

γ. 9. 0. Οιιίαίο, οἱ υἱοί χιοπίαπι σανὶς δεῖ Ι εύσασθε, χαὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὃ Κύριος. 

7)ονίπῖιδ. ΜΙ] 5. 1π Ἰοοἷβ ΟΡ βθυναν ηλι15, [ἀοι]τἃ-ὀ Πολλαχοῦ τετηρήχαμεν, ὅτι τοῖς ἔξωθεν μέλεσιν 

[65 Δ" Π180 Π|56416 η} ΠΟΙ Π1 115 αἰ {16 Θχ θυ πὰ πηθη- ὁμωνύμως αἵ τῆς ψυχῆς προσαγορεύονται δυνά- 

Βυνὰ ἀρΡΟΠ]αΡῚ. μην ἁαίθ ΤλοΠηΐητι5. ΠΟϑίο ρᾳ-. μεῖς. Ἐπεὶ δὲ ἄρτος ἐστὶν ἀληθινὸς ὁ Κύριος 
ΠΝ ΨΘΙΊΙΒ 511) δὲ 6715 σᾶ γῸ ΨψΘΙ5 Οἶθιι5; ποοοϑδὸ ἡμῶν, χαὶ ἢ σὰρξ αὐτοῦ ἀληθής ἐστι βρῶσις, 
651 ψο]πρίαίομη [2 Ρ ΕΠ 120. ΡΔΠ]5. ΡΘΙ διέ") 50 101-- 19 ἀνάγχη τὴν ἡδονὴν τῆς εὐφροσύνης τοῦ ἄρτου 
{πᾺ] Θὰ ἴπ ΠΟΙ Ϊ5. οἰσηϊ. Οἰιθι δ ηηοάτιπη. π6}}15. Δ διὰ γεύσεως ἡμῖν νοητῆς ἐγγίνεσθαι. Ὡς τοῦ 
ΠαΐαΡα ΠΟ 5116 ΒΘ ἸΏΟΠΘ , ἃ6 080. δτιδίτιϑ 5Βθηϑιι μέλιτος ἢ φύσὶς οὐ τοσοῦτον τῷ λόγῳ δύναται 
ΘΧΠΙΡΟΓΙ ἸΠΘΧΡΟΡΕ5. ροΐοϑε : δῖα. ποήπιθ σρ οϑ 5. ἢ παραστῆναι τοῖς ἀπείροις, ὅσον ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς 
ΨΟΡΡῚ ΒΟΉ Ϊ 5. «οι  ΠΕ5. Οἷα 6 ΘΧροπὶ ροΐοϑθ, χατὰ τὴν γεῦσιν αἰσθήσεως" οὕτως οὐδὲ ἢ χρη- 
Ἠἰ5]. Οση Δ ΕΠ} 115 νου τα 5 ἀπα{ππ|5 Θχαιηϊποις, μο-.͵ στότης τοῦ οὐρανίου λόγου ἐναργῶς παραδοθῆναι 
Πϊ αθ ἢ. ΠΟ ηΐ ΡΟββ᾽ ηλ115 ΠΟϑίγὰ ᾿ρϑοῦη ΘΧρ6- διδασχαλίαις δύναται, ἐὰν μὴ τὰ τῆς ἀληθείας 
τἰθπεῖα ἈΡΡΓΘΠοηάθνο.. Οπδέαίθ ἁὐΐθιη., ἱπα:, δόγματα ἐπὶ πλέον βασανίσαντες , δυνηθῶμεν τῇ 

1. ὅον. τΆ. ΠΟ ἃτιΓθ) ἹΠῚ ΘΑ. πη]. Νὰπι πτιηο “υϊθ) οχ οἰχείᾳ πείρᾳ τὴν χρηστότητα χαταλαδεῖν τοῦ 
ῬΆΓΙΘ σΟΘ ΠΟΒΟΙ 115, ΘΓ ΡΥ ΘρθουἽι ἃς ΘΙ 26 η1- Κυρίου. Γεύσασθε δὲ εἶπε, καὶ οὐχὶ ἐμπλήσθητε: 

δ0ηα γΙ θιητι5 θυ ΓαΓΘ πη : ὙΘηΪθὲ ἀτι[6 ΠῚ [ΘΠ 115 διότι νῦν μὲν ἐχ μέρους γινώσχομεν, καὶ δι᾽ ἐσ- 

ΟἸΙΠῚ ῬΓΌΘΒΘΠ5 ὩΡΡΠΆ ΠΟ, Θὲ Πο σγδίδθ. σιιϑτι5. δά όπτρου βλέπομεν καὶ αἰνίγματος τὴν ἀλήθειαν, 

Ῥον θοΐαμι [ΠΟ ΠῚ ΠΟ 5. γθρθιαν, {Π| οηΐηι ' ἥξει δέ ποτε ὅτε ὃ νῦν ἀῤῥαδὼν, καὶ τὸ γεῦμα 
4ῸΪ διοιηδομο ἰὩ ΡΟΣ Παιβθα 116 ἀν Θυβαηΐθ5 ἢ; τοῦτο τῆς χάριτος εἰς τελειότητα ἡμῖν τῆς ἀπο- 

- 

ΟἾΟΝ 5 Ὁ 7ιὰς πη] δία ἃ[ ΘΟ ΟΠ 6. ΟΡ Πί ἃ πη6-. λαύσεως καταντήσει. “Ὥσπερ δὲ οἵ στομαχοῦντες 
αἰοῖ5., 51 Δρρδίθηπδην Θχοι θη ρὸν «πθπγδαπι οἷ-. χαὶ οἵ χαχόσιτοι, ἀποστρεφόμενοι τὰ σιτία, ὑπὸ 

ἸΟΡτ ΠῚ ἈΡΡΑΡ ταπη ; 60 τι, 56 η5ιι μι} ΠΠ]ὰπ οοη- τῶν ἰατρῶν θεραπεύονται τὸ δυσάρεστον, διεγει- 

αἀϊπανραπι Ἰρρϊξαῖο, ΔΡΡΘΙΘ ΠΕ ἃ πηδΘ 15 ἃ0 ΠΊΔ ΘΟ ΙΝ 56π|- ρόντων τὰς ὀρέξεις διά τινος ἐπιτηδεύσεως τῆς 
ῬΘΙ διισθδίαν : 1 Θὲ ἴῃ ψ ΡθῸ ψϑρι αιῖ5, ρ5ὰ., 'η--.ὀ ἐν τοῖς βρώμασιν, ὥστε, ὑπὸ τῆς χαρυχείας ἐχεί- 
ἀπὲ, Ἔχ ρθυοπεῖα Δ4 ἸΠ5Δ ἘΠ Ὰ ] 6 ἀρ ρΘΕ απ νὸ5 νης ἐρεθιζομένης τῆς αἰσθήδειρς, ἀεὶ πρὸς τὸ 
ΒΘΙΏΡΘΡ ΡΙΌνΟΟΘΑΡΙΕ. Γάοἶτοο, αἰΐ, σ μδίαΐο, αὶ θα ο πλεῖον ἐπιτείνεσθαι τὰς ὀρέξεις" οὕτω χαὶ ἐπὶ 

51Π|58. ΘΘΙΏΟΙ ΘΒ. ΘΠ 65. 5116 Θ5 116 {π|5}Π{|᾿ὰπη. τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας, αὐτὴ, φησὶν, ὑμᾶς ἣ 
Βϑαίτι5 Οἷτ᾽ φιιὶ βρθγαὶ ἐπὶ θιιπι. Οὐ 7 ρ τον νου] πεῖρα πρὸς τὸ ἀχόρεστον τῆς ἐπιθυμίας ἀεὶ 
ἀδϑιάθγιο ἰθηθέτν, τη Π1}1ὰ ΓΘ 4]1ἃ «πιὰ ἴῃ ο- προσχαλέσεται. Διὰ τοῦτο, φησὶ, Γεύσασθε, 
ΠΏ]ΠῸ 5061 ΓΒροηβδί. το. Ζίπι δι [)οπιίπτιηι, οπιτιθς ἵνα μαχάριοι Ἱένησθε ἀεὶ πεινῶντες χαὶ δυνῶν-- 

δατιοίἑ ὁ}π|ι5 : φιιοπίαηι τοῖν 65ὲ ἱπορία {ΐπιθπ- τες τὴν δικαιοσύνην . Μαχάριος ἀνὴρ ὃς ἐλπίζει 

ἐϊδιι5. οιπι. ΝΝΊσΙ {ΠΟΥ 1Π5 ΕΠ ππ ΟΡ γ 8 ΠῚ ΠΟΒ[ΡΔΠ1,), ( ἐπ᾿ αὐτόν. Ὃ ἀεὶ ἐν ἐπιθυμία ὧν τοῦ λόγου, 

ΒΔ ΠΟΙ ΠΠΟΠΪἃ 1Π ΘΟΥΡ̓ΡΟΙΘ ΘΟΠΙΡΑΡΑΙῚ ΠΟῸῚ Ροΐθϑί. ἐπ᾽ οὐδὲν Ὥ: ερον θήσεται τὴν ἐλπίδα ἢ ἐπὶ τὸν 
Ρεαί. τιϑ. - Ξ : μὴ Ξ 
τ Οοπ 56, ἱπψαϊτ., ἔπι ογ 6 ἔμ ΘαΤΊΤι65 πιθας. Οτιθ-ὀ Κύριον. Φοδήθητε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ἅγιοι 

ἃ ἘΔ οἱ ἔνο5 55. πάσαις. ΑἸ ἔγοβ Ν35, πάσῃ. ἐπειδὴ ἄρτος. 

ε τὰ 4υΐπαυο ΝΙ35. Ῥαι]ο ΠΠ16ν Ἰοσίξαν τὰ 6115, ἃ Βοσ. φαϊηΐι5 παραστῆσαι, ποη 1ἴὰ γοϑοίο. 

πος πποᾶο, : πρὸς σὲ δὲ οὐχ ἐγγιεῖ οὐδὲ πληγή τινος τῶν εἴο, Ρ οἷς βορίεπι ἢ Μ55. ἘΔ ΙΗ διδασχαλίας λόγοις. 

ὃς σὲ δὲ οὐδὲ πληγή τις τῶν εἴς. Μοχ ς Τὰ φυΐπαις Νί55. ΕΠ γεγο πρὸς τὸ πλεῖστον. 
ΣΌΝ ΤΆΣ ἘΡΡΕΣ δ τθς θ 

Ν55. 86χ τοῖς ἔξωθεν. ΕΔ τοῖς ἔξω. Μοχ ἄιϊτιο Με. Ὑ Ψ3 



ΠΟΜΙΠΙΛΔΟΌΥΝ 

τι δ Ἵ 5 ΝΜ « ,ὔ » , αὐτοῦ, ὅτι οὐχ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοδουμένοις 
΄ 3 νι 7 , ΩΣ 

αὐτόν. ᾿ὰν μὴ “ φόδος παιδεύη ἡμῶν τὴν ζωὴν, 
»} ᾿ν ΩΣ Α ΩΣ 

ἀμήχανον κατορθωθῆναι τὸν ἁγιασμὸν ἐν τῷ 

σώ Καθήλ ὸ ἡσὶ β Ὁ φό ματι. Καθήλωσον γὰρ, φησὶν, ἐχ τοῦ φό- 

ὅου σου τὰς σάρχας μου. Ὡς γὰρ οἱ ὑπὸ τῶν 
“ -- ἥλων διαπεπαρμένοι τὰ μέλη τοῦ σώματος ἀχί- 

ει ᾽ὔ τ - 

γητα ἔχουσι πρὸς ἐνέργειαν, οὕτως οἱ τῷ θείῳ 
,ὔ Ὁ Φ Ρ] τω 

φόδῳ τὴν ψυχὴν κατειλημμένοι πᾶσαν τὴν ἐχ τῶν 

παθῶν τῆς ἁμαρτίας ἐνόχλησιν διαφεύγουσι. Τῷ 

οὖν φοθουμένῳ οὐκ ἔστιν ὑστέρημα" τουτέστι; 
3 ΡῚ ᾿ ,} ς δ - 

ν ἐστιν ἐλλιπὴς ὃ ὑπὸ τοῦ Ἐπ, ρος ουόεικιαν ξι τι αρε 

χα 
ἀτόπου πράξεως χωλυόμενος , 
] ὔ Ξι Ἁ 7ὔ 

φόδου ἀπὸ πάσης 
" Α , τῷὸ 
ἀλλὰ τέλειός ἐστι, υηδενὸς τῶν ἐπιδαλλόντων 
αν - 0 ΠΑΡᾺ , μου - ; [2 ΕῚ 

τῇ ἀνθρωπίνη φύσει χαλῶν ἀπολειπόμενος. 
}} “ - , 

γὰρ οὖχ ἔστι τέλειος ἐν τῷ “ σώματι ὃ ἔν τινι 
, - , “ τ 

μέρει τῶν ἀναγκαίων ἐλλιμπάνων, ἀλλ᾽ ἀτελής 
2 32 Ὧν Ἢ ἘΠ) [τ ᾿ Ἁ ,ὔ - 

ἐστι χαθ᾽ ὃ ἐλλείπει, οὕτω χκαὶ ὃ περὶ μίαν τῶν 

ἐντολῶν χαταφρονητιχῶς διαχείμενος, διὰ τὸ 
ε ΕΞ - γ " “ 

ὑστερεῖν αὐτῆς ἀτελής ἐστι χατὰ τὸ ἐλλεῖπον. 
Ὅ δὲ Ἀ έλ κω Ὶ Ἅ ἣ᾽, Α , 

ἐ τὸν τέλειον φόδον ἀνειληφὼς, χαὶ πάντα 
͵7 - “2 

χαταπτήσσων δι᾽ εὐλάδειαν, οὐδὲν μὲν ἁμαρτή- 
Ἂ Ὁ ᾿ Υ πῶνβ πὰ: Ὅν ῬΆΤῳ ΩΡ ὩΧ 

σεται τῷ μηδενὸς ὑπερορᾶν ᾿ οὖχ ἕξει δὲ ὕστέ- 
-Ὁ ᾿ Ψ ἣν -Ὁ -» Ὁ 

ρημα τῷ ἐπὶ πάντα διαρχῶς παρεῖνάι αὐτῷ τὸν 
, 

φόθον. 
7 [2 οι 

Πλούσιοι ἐπτώχευσαν χαὶ ἐπείνασαν οἵ 
5 ον 

ἐχζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παν- 
“᾿ -" Ὁ ΕῚ μν ΄ ᾿ ς -» ᾿ Ν ᾿ τὸς ἀγαθοῦ. Οἰκοδομείτω μὲν ἡμᾶς χαὶ πρὸς τὴν 

᾿ υ τ 

καταφρόνησιν τοῦ σωματιχοῦ πλούτου ὃ λόγος, 
Ν . τῸὉ - 

τὸ ἀδέθαιον τῆς τῶν γρημάτων περιουσίας ἐχδι-- 
“ ΩΡ τ. δάσχων. [ἰὐμετάπτωτος γὰρ ὃ πλοῦτος, χαὶ οἱονεὶ 

Ἁ Ὁ - Ε 

Γ ὑπὸ τῆς βίας τῶν ἀνέμων ἄλλοτε πρὸς χῦμα 

ἄλλα μέρη πεφυχὼς μεταῤῥεῖν. Καὶ πλούσιον 
λέγει τάχα τὸν ᾿Ἰσραήλ᾽ ὧν ἣ υἱοθεσία χαὶ ἣ 

λατρεία, ὧν αἱ ἐπαγγελίαι, ἐξ ὧν οἱ πατέρες. 

Οὗτοι τοίνυν διὰ τὴν εἰς τὸν Κύριον ἁμαρτίαν 

ἐπτώχευσαν. Οἱ δὲ ἀντ᾽ ἐκείνων ἐχζητήσαντες τὸν 

Ε, 

ΡΘΑΓΌΜ ΧΧΧΗΪ-. 210 

δὐμιοάιτιη Θπΐπὶ {|| οαν}5 ΓΡΔΉΒΠΧῚ 5Π|., Ὠ]Θ}- 
θυὰ σοΡΡον5. δὰ ἀρθιάαμι ἱμπηπ 1118. Πα θη : 

516 Ζποναμ ἀηΐπηα. αἴν1ΠῸ ΠΠΏΟΓΘ. οΟΥ Τρία ο5ῖ., 

ϊ Ομ 6 πὴ} ρου τα] Δ. Οιθ αι ΘΧ ῬΘΟΟΔΕ ἃ ΘΟ ΟΠ θτι5 

ΡΓονθηϊθπίθηι νἱταπῖ. ΤΠ η ΘΠ ἴα τι6 ΠΟῊ ὁδ ἴπὸ- 

Ρἷα; πος οϑῖ, {π| ρδὺ Πμιονθηι ἃ]0 Ομ] ἱπά δοῦναι 

οἵ ἀρϑινα. δοίίοπο ἀγοθίαν., οἱ ΜΠ] ἐδοϑὲ δά 

4αα πο νἱρεπίθηι, 561 ρου ἔδοιι5 οϑί,. μα} ]0 θῸΠῸ 

Ππππη Π86 Παΐπθο ΠΟ ΘΠ ΘΗΠ εἰδϑε{ι5. {ΠῚ ΘΉ ΠῚ} 

Ρδυίδοῖιβ ᾿ς ΘΟΥΡΟΙῸ ΠΟῊ 6ϑ8.5 οἷ] ἈΠ πὰ })8 15 

πΘορϑϑανῖα ἀ651}, 56 ᾿π ρ Υ ἴθοῖπι5. δὲ ϑθουη τη} 

Θᾶ πὶ {π|80 ἀδοϑὲ ρανίθηη. : [τὰ δε πὶ 41 ὙῸ] ἀιπτιὴ 

ΡυΘοδρίτπι Ἀ5ρΘυΠΔ Γι}, ΡΡΟρίθθα «πιοεὶ 60 ὁΡοΓ, 

ἱπιρουίβοιιθ εϑὲ Πιχία ἃ ἀποά ἀοῇῆοιε. Οοπῖνα, 

{π|| ρθε δοιπιηι ΠΠΠΊΟΓΘΠῚ 5506 011, ἃ0 ΟΠΠΠΪὰ {ππεῖ 

ΟἸΡΟΠΠΊΒΡΘΟΙΟ. ΠΊΘΙΙ. 2, Β1Π}] ΡΘΟΟΔθΙ 7, ΟΠ] παῖ Π1} 

ὁοπίομπιπαϊῖ ἢ ἱπορίδην δυο. ΠῸΠ ΘΧΡΘε θεν; 

«ποηΐδη ρΟΡῬΘίιο οἱ 658 ΠΟ} 1 ΟΠΠΙ 118. 

χ. [ινί(ος. ὀϑπονιπὶ οἱ Θδιγίθνιιπί ; τη σιεῖ- 

γϑηίος αἰίοπι Ιοπιίπισι τιοτπ πιὶ πη ΟἸ τι 

ὕοπο. Ἠϊο βόῦμῖο ἃρθιιπἀδηπδ᾽ ρϑοιιη! ]οθ. ἸΠΟ0η- 

ΙΔ ΠΓΠ ΠῚ Θθ θη5., ΠῸ5 δἴϊαμη ἃ] σΟΡ ΟΓαΪο5 εἰν ὶ- 

τἰὰ5 Θρουποηὰ5. Ποῖ. Νά [016 ἀπ αι ητπιν 

αἰνι 50, δὲ Ἰπϑίαν τππάθ νἱ νϑηίογι. ἢτηο {Ππ|Ὸ 

φοίοηὶ ἀΠΠοσο. πὶ [Ογίθ οἰΐαπη. αἰντθην 610 1Ὲ 

ΡΟΡΌΪμΝ 15 ΡΔΘΙ ΠΠΟτΙ ΠῚ 5. ΦΠΟΥΠ Ο51 άοριο, ἃς 

ἀϊνίπιι5. ΟΕ 5... ΠΟΥ τ 511 ΘΥΟΠΙΒΒΙΟΠΟΒ 7 ΘΧ 

4} 15. διπὶ ραΐνο5. ΠῚ ᾿ααιιθ. Ὁ ῬΘοσδία 11 

Τομιΐπαι Δ πηΐβϑιμη Θσπθυιπτ. Οὐ νΘιῸ Π]ΠΟΡ᾿ΠῊ 

Ἰοςο ἱπαϊδίθυιιηι Τ)ομ  πτλν5 ΠΟῚ. ΔΜ Π ΙΘ ἢ ΓΠ}}’ ΟΠ 

Κύριον οὖχ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ. ᾿ὕπτώ 150 "πο. ἘΕβιιθυῖμηΣ ΔΙ Έ6 «ποάαμηοο δὲ ΘϑΌν16- 

χευσαν δέ πως " καὶ ἐπείνασαν.  πειδὴ γὰρ δ᾽ γαπι. Ῥοβιίχιδμι ΘηΪπ} ῬΆΠΘΙῺ ΨΠ188 1π θυ Γδοθγεηΐ, 

ἃ ΝοΝμ.}}} Νῖ55. φόόος ἡμῶν παιδεύει τὴν ζωήν. 

ὁ Βάϊο Ῥαν15. τέλειος ἐν τῷ σώματι, με» }δοῖι5 ἐπ 

ἐονρονε. Ἐδιίο Βα51}. οἵ ποϑίγι ππθοῖπη Ν55. τέλειος 

ἐν τῷ χυρίῳ,, ρενεοίιι5 ἐπ ])οπιῖπο. ἴπι {τὸ ῬΥΙ Πα τη 

ΠΙΪΓῸΣ ἰοο ΠΟ πο πὶ 5] ΘΟ Π86 ΠῚ, {πᾶπὶ ᾿ΠῸΡΓΙ55᾽ ΠῚΔ ΠῚ 

6556 πθῖῖοὸ 1πΠοϊα ὈΙΓαν, ἴῃ τοί (ΟἸοῖθιι5 ἔα πη σοπβίδη- 

ἴοι ΤΟΡΟΡΙΡῚ : “οἰηθ, {πᾶ ἀποϊονιξαΐο, {πονς (ο5ι1- 

πποπῖο οἸξιι 51 ἃ γὙροσταρ] 5 ῬΑν βίο πβίθιιβ5. ἐν τῷ 

σώματι, οἴχπὴ 6115 ᾿θο 10 π15. Πιιβά πᾶ πὶ {1} {1 πιθητο,, 

ποία ἀρπα ᾿)ιιοιι πηι, πδάπο ({ποεϊ δ οι βοϊαμῃ) 

ἀρ «ποπηὰὰ πὶ Α] πη}, ΘΌΒΡΊΘΑΡΕ [Ὀγίαβθο ΡΟΒ51} 

4.501  Π}.,. τππτι πὶ ΠΤ πιο τ ΠΠΡυγ τὰ. δοτιρίιιπν τορο- 

Υἶβδο ἴῃ ἅΠ1{ιιο σά ος ἐν χρῷ, ὧλ ΘΟ, 0", 564 ἦς 510, 

ἀπο ψ ΗΠ Πα πα θο55ο []5ὸ οχισπηᾶγοῖ, ργὸ ἐν 

χρῷ Ῥοϑβιιῖ556 ἐν τῷ κυρίῳ, θπποάπο ασἔτ πη 6556 ὉΠ ΟΥ- 

ΤῸΡ δχ τππὸ (οαϊοο ἴῃ ἃΠ1ὸ5 βόβο {πα πϑ πον}, 1 υὃὔνἱ 

μαο ϑαπΐ, μ1Π1} ἴπ σοπτοχίι τα πατάξαι ΘΟ βι Πητιξ, 

Εὸ πιὰρῖς, {πο δα ϑοηβίσα 51Π1] γοίεγαξ, ιν ἐν χρῷ, 

βῖνο ἐν τῷ σώματ' Ιϑ σον. ; 

ΓΒ6ρ. βοοιηάτ5 ἀπὸ τῆς. ΜῸΧχ 1 πεφυχύς. ΑἹ 56- 

Ρίοιι δ55. πεφυχώς. 

ἘΓΒΘΗΑ δὲ (οά. 416 δὲ 

Ρτορίον. βοψπθητα ἐπειδὴ γὰρ πιῖπιι5 οἱασοι ; 5θοιέιι5 

πῶς, Ἰπίενγοσαῖννο : «πος 

511 (ἀΔΥΠΙΟΥῚ ὙΟΥΒΙ ΟΠ ΌΤη. ] 

Τ)οοσί χαὶ πὶ αἰ ι5 Μ55. Μὸχ ΠΟΡῚ ἐπᾶγίτι5 ἃ Π)εοβί χαὶ τὲ ΔΙ 11) 115. 155, ΈΟΧ 1166} {πᾺ8} (ι|5 εἵ 

βοχί 5. ἡ λιμός. 
« 



“Ἵπιος.8.τι. 

“2. ο». 

35: 2“: 

11, 

214 5. ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΟΕΒΑΒΕῈ ΘΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΛΑΒΟΗΙΕΡ. 

ὙΘΠΪΐ ΒΌΡΘΙ ᾿ἰρ505 [ἌΠη65 ρἃΠὶ5 : οἵ ροβία|ιιδμ [ὉΠ 
ΔΙΙΙ86 ὙἼγ 86 5[ΠἸΙΧΘΙΘ ᾿Π51 4185, δοοοϑϑὶὶ δὰ 1105 

51{15,. 40 51 0]]Οἰ τι γ 51{15 10505 ᾿ηγ δὶ: : [ΔΠ165 δτ- 
[6 1, ΠΟΠ ΡΔΠΪ5 56Π51}}}15, ΠΟΙ Π16 51{15 8185, 564 

[Ἀπ|65 δι 16 6] γϑρϊτιπὶ Ποπϊπὶ. Εἰ σιογισιξ. {{α-- 
4ιι6 δὲ δ5ιιγίθγιιτιῖ. ΑἹ νΘΥῸ 4] οχ βϑπέθιβ Πο- 
τη τὰ ᾿παπίγουα αἰ ΔἸ σθυ απ 7, ΠῸΠ ΠΗΪΠΈΘΠΙΠΡ 
1}}0 θοπο. Ῥουίδοξιπι Ομ ηἶπῸὺ Ὀοπιιτη Πριιβ ἰρ56 
ε5ῖ, 710 ΠΟῚ ΠΠιΘΠΐ «ποίΐσιοϊς Θχααηΐ 

ΙΡϑῖιηλ. ΝΟΠ. ΘΠ1ΠῚ ΠῚ (|5ράτη ᾿πΘΡ 1{π|5.,. 4] 
ΡοΡνθύβιιμη 46 θΟΠΟ 80 τη8]0 {πιά ]οῖ απ ἴογαϊ.,, θῸ- 
ΠῖΠ] ΠΟΙΏΪΠΟΐ ΘΠ, {πὶ νοΠρίαίθι ἴθι ΟΡ ΓΙ ΠῚ 
ΔΓΠ6 τΠηἃ ΟἸ1Π} ΟΟΥΡΡΟΙῚ5 ΘΟΥΡΓΠΡΈΟΠΘ ἱΡ ἃ ΠΒΘΊΠ ΘΠ 

μα θθι. Οὐ ΘΠ1Π} ΘΟΥΡΟΥΘα5 ΟΡ65 δἵ ρυξυοσανὰ5 

ΘΟΓΡΟΓΆΪ65 1ῃ ΡΟΠΪ ΟΡ Ἰπθῖη γϑ σις, 15 σου  θη- 

ἄϊπιη) δὲ 5011 Π6Ὸ σοηνθηΐθη8. ΠΟΠΊΘΠ δα Γ65 1168 
δὲ πα] }1π|5 ΠΟΘ ΗΠ {ΓΑ ηϑίουζ, οἷ 51π}1] 1ῃ σοη γἃ-- 

γἸθίαίθιη ἱποιάθὶ σαν 5518}. ΑἸἸῈ Θηΐπὶ ἀϊοοὶ 

Δροβίο!οβ, ρυορίογθα {ποὰ ποη ᾿Ἰπαιϊϑιοναπὶ Πο- 

ΤῊΪ ΠΊΠΙῊ , Ἀ556 1{π|ῖ05 ΠῸΠ 6556 ΘΟΡΡΟΓΆΪΠὰ ΟΠ : 
δαΐ 51 Θιιπὶ ᾿Π ΓΘ ηἴ65., [8 Π1ὰ ΒΟ πὰ ποη οΟπιραᾶ- 
γαΓ πὲ, 5ΟΥΙ ρα Ρα ΠῚ ᾿ρ58 ΠῚ ΔΟΟΊΒΑΡΙΕ,, 4180 41οἱῈ 

605 {πὶ Τοιη]ητιπ ᾿Π πγαηΐ, ΒΟ ΠῸ πα}10 ἀδϑεϊξα. 

564 δὲ ᾿παυ βιθυαπί 58 Π 0] Ἰ)ΟΠΊΪΠΙΙΠῚ , οἱ οοπ- 
ῬΓΘΠΘΏΒΙΟΠΘ 6115 48] ἰῃ αι β᾽τιπι8 οϑῖ., ΠΟ σᾶχτιο- 
γπῦ., ΠΟΩτ6. ὈΟΠΪ5. ἴῃ δοίθυ πᾶ γΘατ 6. ΓΘρΡΟβ 5 

5:1ηΐ 5ΡΟ]1α11. ΒΙΖα ἀθηη (6 115 ΒΟΠ]5 ἀ1οὶ ΡΡΟΡΥΪΘ 
Ῥοβϑὶῦ ΜΠπι4, Οπιπὶ θοπο. Νἃμηη σορρογθθ νοἱι-- 

Ρίαϊθϑ. Ρ]τι5. τη] 6ϑι 188 8 Π| Πποῖιη 1 ε15. Πα ΡΘπΐ, 

Ῥγοογθαπΐ ΘΠΪΠῚ ΠῚ 186 5[ΘΡ}ΠΠαΐθι., νυ] ἀπ ζαίδθπη, 
5[ΠΡΓΑ : ον σα] παρὰ πίθου Πα Πα πὶ; τπθροαίινἃ 

πδαβρασία : αἰ ν 1186. ἸΠ51 4185: ἀθ]1οἷθθ σαι θίαϑτιθ 
δὲ Ἀβϑίἀτιδθ νοἹρίαϊθθ. ΠΟ θῸ5. ὙΑΡΟ5. ἃς ἀϊνουβα 
ΔΙΓΘΟΠΟΠτιπ σοπθνα, αι] 115 π ΠΟ ῸΘ δὲ ἸΠ4ΠΓΘθαὶ 
ΤΟ Πτ1Π}.. οἱ Π181] οἱ ἀθίιηε Ῥοπογιιη. Ὑ ΘΓ 

4115 σΟΓΡΟΓῚ5 ΤΟ] 65 [185,5 ἢ {1115 ΡῈῚ ΤΟ Δ ΠῚ 5118 ΠῚ 

γΠΆτῺ ΥἸΧΙ 7 ΔΠΠΠΙΠΊΘΡΑΡΟΙ ἢ ΤΟΙ ὙἹΡΡῚ5 Οδθϑιι5 δϑῖ, 

56Π16] οϑὲ ἰδριἀδῖπι5., [6 Πδιβρασίι πη ἔδοϊ!, ποὸ- 

οἴθιῃ 80 ἀἴθηι ἴῃ ργοϊα 0 δρῖῖ, 1Π ΠΠΠΠΘΡῚ 115 526 Ρ6, 

1Π ἴἈπη6 δὲ 51{|, 1Π 76} 1 Π115 58506 5 1ἢ ἰᾶθογδ οἷ ς6- 

ΓΠ.ΠᾺ 5, 1Π ΠΘΟΘϑϑΙ [ἈΠ θι115 56 ρ6. [[54π6 δὰ οχίγο- 

Ρ 7 Νί55. ποῖ ραποὶ. ἘΔ41Ε ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ δίψα, 
ἐπετέθη. 

ς ΠΙα, ἀδιάκριτον ἔχων - - - « : τόπον, 50 ἱπίεγρτοία- 

ἴὰγ Οομμρείβιις, Παμα ϑσαπεπι παϑεπς ἡμαϊοίιιηι : 

4π|ᾶπη Ἰη το γ ΑΓ ]Οπ 6 πὶ 5815 ΡΟ απ 111 1 {6 ]]ΠΠ1σ6π- 
ἘΠΡῸ5 Ῥαϊο,, οἴπὶ σἰχ ἀπθιαπη 6556 Ῥοϑϑιῖ, φαΐη μος 

Ἰοοο τὸχ τύπος ΡΓὸ τοοε χριτήριον Ροβιία 5ἰξ. 

ἀ Ἐ41Π εἴ ποβίσι ἀπάθοιμμῃ Νῖ55. τὸν πρόσχαιρον ἔχοντα 

τὴν ἀπόλαυσιν. 5ε4 τἷν ἀοο ἰββίπητβ εις οοπἢ ἀθη- 
{ἰδ πη (Ομ ἤβιιι5 5810 Ῥογίοι]ο Ἰοσὶ ντ]ὲ τὸ πρύσχαι- 

ἀπέχτειναν τὸν ἄρτον τῆς ζωΐς, ἦλθεν ἐπ’ αὖ- 
τοὺς ὃ λιμὸς τοῦ ἄρτου καὶ ἐπειδὴ ἐπεδούλευ- 
σαν τῇ πηγὴ τοῦ ὕδατος τοῦ ζῶντος, ἦλθεν "ἢ αὖ- 

τοῖς ἢ δίψα, χαὶ ἐπετέθη αὐτοῖς ἣ ἐχ τῆς δί- 
Ψψης χόλασις- λιμὸς δὲ, οὐχὶ ἄρτου αἰσθητοῦ, 

οὐδὲ δίψα ὕδατος, ἀλλὰ λιμὸς τοῦ ἀχοῦσαι λό- 

γον Κυρίου. ᾿Επτώχευσαν μὲν οὖν χαὶ ἐπείνασαν. 

Οἱ μέντοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν μαθόντες ἐχζητεῖν τὸν 

Κύριον οὐχ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ. ᾿Γὸ 
παντέλειον ἀγαθὸν αὐτός ἐστιν ὁ Θεός: οὗ οὐχ 

ἐλαττωθήσονται πάντες οἱ ἐχζητοῦντες αὐτόν. Νὴ 

γάρ μοί τις ἀπαίδευτος “ ἀδιάχριτον ἔχων τὸν 
περὶ τοῦ ἀγαθοῦ χαὶ χαχοῦ τόπον, ἀγαθὸν ὀνο-- 
μάζετω ἥἧ τὸν πρόσχαιρον ἔχοντα τὴν ἀπύλαυσιν, 

χαὶ τῇ φθορᾷ τοῦ σώματος συναπερχομένην. Ὁ 
Ὑὰρ τὸν σωματιχὸν πλοῦτον χαὶ τὰ σωματικὰ 
προτερήματα εἰς τὴν τοῦ ἀγαθοῦ τάξιν χατάγων, 

εἰς πράγματα εὐτελὴ χαὶ οὐδενὸς λόγου ἀξια 

ἄγει τὸ σεμνὸν χαὶ μόνῳ Θεῷ πρέπον ὄνομα, 
χαὶ ἅμα ἐναντιώματι χαλεπωτάτῳ περιπεσεῖται. 

Ἦ γὰρ τοὺς ἀποστόλους ἐρεῖ, παρὰ τὸ μὴ ἐχ- 
ζητῆσαι τὸν Κύριον, μὴ τετυχηχέναι τῶν σωμα- 

τικῶν ἀγαθῶν" ἢ εἰ ἐχζητοῦντες ἀπετύγχανον 

( τῶν τοιούτων ἀγαθῶν, τῆς Γραφῆς αὐτῆς χατη- 
Ἷ, -..Ὁ ΕῚ - ΕῚ Ὁ 

γορήσει λεγούσης, μηδενὸς ἀγαθοῦ ἐλαττοῦσθαι 

τοὺς ἐχζητοῦντας τὸν Κύριον. Ἀλλὰ, χαὶ ἐξε-- 

ζήτουν οἱ ἅγιοι τὸν Κύριον, καὶ τῆς αὐτοῦ τοῦ 

ζητουμένου χαταλήψεως οὐχ ἠλαττοῦντο, οὐδὲ 

τῶν ἀποχειμένων ἐν τῇ αἰωνία “ ἀναπαύσει ἀγα- 

θῶν ἐστερήθησαν. Περὶ ἐκείνων γὰρ λέγοιτο ἂν 
7, ᾿ Α “ - ς λ κυρίως τὸ, Παντὸς ἀγαθοῦ. Αἱ γὰρ σωματιχαὲ 

ΕῚ ΄ - Ἁ Ὁ ἘᾺΝ Ἀν, ῳ δέ » ἀπολαύσεις πλεῖον τὸ ὀδυνηρὸν ἔχουσι τοῦ ἡδέος 
ς ἄ ΕΣ » : ῃ ὰ οἵ γάμοι τὰς ἀπαιδίας, τὰς χηρείας, τὰς δια- 

φθοράς" αἵ γεωργίαι τὴν ἀκαρπίαν- αἵ ἐμπο- 
͵ ὰ ΄ ἊΝ λ τ Ὶ Γ᾿ 6 λά ὺ 

ρίαι τὰ ναυάγια’ οἵ πλοῦτοι τὰς ἐπιδουλάς 
αἵ τρυφαὶ χαὶ οἱ χόροι, καὶ αἵ συνεχεῖς ἀπο- 

“- Ἁ 

ν λαύσεις τὸ ποικίλον τῶν νοσημάτων, χαὶ τὸ πο-- 

λυειδὲς τῶν παθῶν. Παῦλος μέντοι καὶ ᾿ ἐξεζήτει 

τὸν Κύριον; χαὶ οὐδὲν αὐτῷ ἔλειπε τῶν ἀγαθῶν, 
δ᾽ Ὁ , 

Καίτοι τίς ἂν ἐξχριθμήσαιτο τὰ τοῦ σώματος 

. ὦυ 

33 τὭ “ 

ὀχληρὰ, οἷς παρὰ πάντα τὸν ἑαυτοῦ βίον συν- 

ρον ἔχον εἴο. ἰὰ φφιοᾷ ἴΐὰ ἴρβε Γνατπὸ τ 161}, Ποστισε 
πιμισιρεί, φμο ἐεπιρο 1 ΑΤΣ παΡρεὶ Σιιεμπαεϊίταΐετιι. 

ἈΠῚ φαι Πρ εξ 5101 Ποογα Ῥαϊξαγογίηξ; δὲ πΟΡῚ5. το ]Πρῖο 

[αοτῖς δα! οταϊα βίσαα! εἰ τος Οὐοάϊοιιπι Νῖ55. ἀποῖουι- 

ἴαίθ Π) ΒΡΟΥΠΘΓΟ. 

6 ες. τογίϊας αἰωνία ἀπολαύσει, εἴ 1ζᾳ Ἰερίξατ ἴῃ 

τηᾶτσίης Ἀδρ. 5εο 6]. 
τὰ 58εχ Μ,55. ἀξ δα ἐζήτει. Ἀδρ. βεοιπάιιβ ἐκ- 

ζήτει. 



ἨΟΜΙΠΙΛΟ ΙΝ ΡΘΑΜΌΜ ΧΧΧΙΠ. “1 

’ ᾿ ᾽ὔ 
ἔζη; Τρὶς ἐραδδίσθη, ἅπαξ ἐλιθάσθη, τρὶς ἐναυ- 
, ᾿ -Ὁ- - 

ἄγησε, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηχεν, ἐν 

ὁδοιπορίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ 8. χαὶ δίψει, ἐν 
͵ , 5 δ ᾿Ὶ , 9. 

νηστείαις πολλάκις, ἐν χόπῳ χαὶ μόχθῳ, ἔν 

ἀνάγκαις πολλάκις. Μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας καὶ 

πεινῶν ἄνθρωπος, χαὶ διψῶν, χαὶ γυμνητεύων, 
Α γῇ " - " 2λ - οῸὦῬῚ 

χαὶ χο αφιζομένος., πὼς οὐχ λττουτὸ τῶν σὼ- Ε 

ἄν 5 “ 3 , ἣν Ν 7 ματιχῶν ἀγαθῶν ; ̓Ανάγαγε οὖν μοι τὴν διάνοιαν 
Βε.  - 5, Ε λ , λ ᾿ ἐπὶ τὸ ὄντως ἀγαθὸν, ἵνα χαὶ τὴν συμφωνίαν 
τῆς Γραφῆς ἐπιγνῷς, χαὶ σεαυτὸν μὴ καταδάλῃς 

τῇ ἀμφιδολίᾳ τῆς ἐννοίας. 
το, ,ὔ - , ,ὔ, Μ , ͵ 

Δεῦτε, τέχνα, ἀχούσατέ μου" φόῤδον Κυρίου 

διδάξω ὑμᾶς. " ᾿Ενδιαθέτου διδασκάλου φωνὴ, 

προσχαλουμένου εἰς μάθησιν, διὰ πατριχὴς εὖ- 
7 σπλαγχνίας. Καὶ γὰρ τέκνον ἐστὶ πνευματικὸν 

τοῦ διδασχάλου ὃ μαθητής. Ὃ γὰρ παρά τινος 

τὴν μόρφωσιν τῆς εὐσεδείας δεχόμενος, οὗτος οἷον-- 
εὶ διαπλάττετχι παρ᾽ αὐτοῦ, χαὶ εἰς σύστασιν 

ϊ “, [4 λ δ ΄“- 
ἄγεται, ὥσπερ καὶ ὕπο τῆς κυοφορούσης τὰ ἐν 

αὐτῇ διαμορφούμενα βρέφη. “Ὅθεν χαὶ Παῦλος ὅλην 

ΠΔΠ| ΠΟΥ ΆΠῚ δὲ θϑι Ἶθη5 ΠΟΙΏΟ; εἰ 51{16Π5., εἰ πιι- 

ἀτ5 ἃς οΟ]ΔΡ}115 οδθϑιι5, Ζιοπηοάο ΠΟ ΠΗ ΠΘ Δ τιν 
ΘΟΥΡΟΥΆΠΡτι5. θοπὶ5 9 Ἐν ΘΠ6 ΟΊ}, {1|8850 5. ΠΠΘΠ- 
ἴθη δά ἰὰ ψιιοά νϑῦθ Βομτιπι δϑί, τἰὖ δὲ ΒΟΥ Ρ πι 188 

ΠΟΠΒΘΠΒΙ ΟΠ ΠῚ ἰητ6}Π|σ85., οἱ Π6 ΟΟΠ]ΟΙα5. [6 ἴῃ 

Ὁ]}] 8 56 ἢ ΘΠ 185 ΔΙ στ Γα ΘΏ1. 

17 ὍΣΣ ΤΣ 
ει. 

8. Ζεπῖϊα, Ἀ 4, αὐιαϊί6 πιθ; εἰπιοτθπι ]δοπεϊτιὶ ς, τ5. 

ἄοοονο υος. ΒΘΠΘΥΟΙΪΙ τη Ί5.ὉἸ νῸΧ δϑὶ, δα ἀϊ501- 
ῬΙΪΠΔ ΠΣ). Ῥᾶΐου μὰ ΘΟΠΊ ΒΘ ΔΠΟΠΘ ΤΥ] ΔΉ 15. Ἐ- 
δαΐμι ἀἸβοῖρυιϑ Β]1τι5 ΒΡῚΡ 18}15 δϑὲ τη ϑΊβεγ1. ΟἿ] 
δηΐμη ἃ}0 ΔΙῸ σΟΠ ΟΡ ΟΠ ΘΗ Ῥ᾽ ἴδ Ε5 βιιβοιθὶ τ, 

15. νϑϊαΐ Ἰπ!ουπιδίθν ἃ ᾿Ρ050, δὲ ΠΟΙ ΡΙΠΘΊ Γι, Ῥ6Γ- 
ἰπ46 αὐ ἃ ρυρμαηΐθ ᾿πίλπίεβ,, 481 ἴῃ δὰ ἔου- 
πιαπίαν. Ὁπά6 οἰϊδιη Ῥαιίι5. ἰοΐατη (ἀδἰδίδυτμη 

ἘσοΙοϑίαπι , ἃ Ῥ]ουῖθιι5 αἸ50 ΠΡ] 115. ἀΠ]αρϑᾶμη ; εἴ 
ἌΝ, γ- Ὑ “- - ἘΣ ΑΕ -“- ᾿ ΕΥ τ ᾿ Ε . . 

τὴν ᾿Εχχλησίαν τῶν Γαλατῶν ἐχ τῶν προτέρων δια- 151 485] ΔΡΟΥ Εἰ να ΠῚ ΠΓΘΓΊΙΠῚ 5Ἐ5ΟΙ ΓΆΤΙ5.,. ἃ 6 ἄδθπαο ἰπ 
- “ » 

πεσοῦσαν μαθημάτων, χαὶ οἱονεὶ ἀμλωθεῖσαν, πά- ἃ 

λιν ἀναλαμόάνων, χαὶ μορφῶν ἄνωθεν ἐν αὐτοῖς 

τὸν Χριστὸν, τέχνα ἔλεγε“ χαὶ ἐπειδὴ μετ᾽ ὀδύνης 

καὶ θλίψεως ἐποιεῖτο τῶν ἐσφαλωένων τὴν ἐπανόρ- 

θωσιν, ὠδίνειν ἔλεγε τῇ ψυχῇ, διὰ τὴν ἐπὶ τοῖς 

ἀποπεσοῦσι λύπην. Γεχνία μου, οὃς πάλιν ὠδίνω, 

ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὁμῖν.. Δεῦτε οὖν, 
τέχνα, ἀχούσατέ μου. Τί ποτε ἄρα διδάσχειν μέλ-- 

λει ὃ πνευματικὸς ἡμῶν πατήρ; Φόθον, φησὶ, Κυ- 

ρίου διδάξω ὑμᾶς. "Ἐπειδὴ ἄνω προσέταξε φούεῖ-- 
σθαι τὸν Κύριον, χαὶ τὸ ἐκ τοῦ φόδου χέρδος ὑπέ-- 
ὃ [4 δος Ν Ὅ ἐν Υ̓͂ ε δ ς 5- 
ειζεν. εἴπων., τι Οὐχ ἐστιν υστερημια τοῖς φο- Β 

Θουμένοις αὐτόν " νῦν χαὶ διδασκαλίαν τινὰ τοῦ θείου 

φόδου ἡμῖν παραδίδωσι. Τὸ μὲν γὰρ, ὅτι χρὴ ὅγι- 
αίνειν, παντός ἐστιν εἰπεῖν, χαὶ τοῦ ἰδιώτου : τὸ 
δὲ, πῶς χρὴ κτήσασθαι τὴν ὑγείαν, τοῦτο ἴδιον 
ΕΣ τ Ἃ 5 Ἁ Ψ, 5 Ἷ 3 

ἤδη τοῦ τὴν ἰατριχὴν τέχνην ἐπισταμένου. Οὐ 
“ὧ , - Ἄς. 5 ἔϑπτος ͵ ΕἸ ,» 

πᾶς φέόος ἀγαθόν ἐστι χαὶ σωτήριον, ἀλλ᾽ ἔστι τις 

χαὶ ἐχθρὸς φόδος, ὃν ἀπεύχεται ὃ ἃ προφήτης ἐγγε- 

νγέσθαι αὐτοῦ τῇ ψυχῇ, λέγων" ᾿Απὸ φόδου ἐχθροῦ 

ἐξελοῦ τὴν ψυχήν μου. ᾿Εχθρὸς γὰρ φόδος ὃ θανά- 
του ἡμῖν͵ δειλίαν ἐμποιῶν" ὃ προσώπων ὑπεροχὰς 

8. (ΟἹ. Ῥυίπιιβ χαὶ δίψῃ. 
Ἀ Ψοχ ἐνδιάθετος τη1Π1 πος Ιοοο 14οπη σᾶ]οτε υἱεῖ ῦ 

«ποὰ τοχ ἐμπαθής : πιαϑίδινὶ ἱπιίιις αἰεοιϊ, ἀπιαπίϊς, 

Ῥεπενοῖϊ. 884 Ῥάι]ο ΠΠ6γ 5απίτς (οτ θεἤβίι5, οὐ] 5 

18 βιπῇ: ἐνδιαθέτου διδασκάλου, «ιαβὶ ἐμψύχου, ες 

απίπιο ἰοψιιετίϊ5 τπαϑιϑίγὶ ὐθα : δἰπισα ΡῈ : εἴγε δἰ η, 

ἐπίιμ5, ἐπὶ σον 6. 

1 Τα 5δεχ Μ85. ἘΠῚ σεῖο χυοφορούσης τὰ βρέφη τὰ ἐν 

1115 Ομ υϊβίαμη ἔουτηλη5, {Π105 ἀρ Ρ ΘΙ ]αθαῖ : οἱ 4πο-- 

Πΐδτ ΘΟΙ] 505 οαπν ἀο] ον οἵ Δηβιιβἃ δηθπάα- 

Ραΐ, 5ρὶ γἴτα βαγεανῖτθ 56 αἰχῖξ, οἷ) Θοποθρίδηι ἀ6 

Ια ρ515 τριβπδηι. Ζ ἑίοἱἑ πιθὶ, {ιιος. τἰθγιιπὶ ρατ- 

εἰσὶο, ἄοποο {ογπιοίμ ἱπ ονὶς Οἰγίξξιις, Τ᾽ τῖ6 

ἰσίταν, 111, ατιαϊξ6 πιθ. ΟιΠά ται δι πο 5ρ111- 

{4115 ποϑίθυ Ῥαΐθυ ἄοσογα ψα]εῦ ΖΊπιοτεπι 1)0-- 

πιϊπὶ, παῖς, ἀοοοῦο θοὸς. Ῥοβίηιιδηι 5 ΡΘΥΙ5 

[5510 Του! ππιμὴ {ΠΠ|6ΓῈ ; ᾿που πη π|6 4π04 οΧ [1-- 

ΠΠΟΓῈ ῬΕΡΟΙΡ τ, οϑίθπά!ς ἢΪ5 ν θυ θ]5 : Ομοσίαπι 

ποτὶ 65 ἱπορία {ἱπιθτιϊδτι5 διεπι ; ἴα Πη ἀθηγιπὶ 

πο 5. γα ΔἸ {πᾶπὶ ἀἰντπὶ {ἰτηον 8 ἀοοίἸΠδηι. 

Ναπι {πο γϑοίθ γάρ ορουίθαξ, οα} 506 ὲ ναὶ 

ΙἀἸοῖο ἔπϑυὶς ἀϊσθυθ : Φπομηοάο γ 6 }Ὸ σοΟπΙραγ πα ἃ 

βαπἰίαϑ 5ϊ1, {Ππῶ }ᾶτὰ Ῥγορυίπηι δϑὲ 1Π|1π|5, {81 ἂγ-- 

ἴθπὶ πιϑάϊοαμη πουῖτ. ΝΌΠ ΘΏΪπ {ν15. {0} Βο- 

πιι5 δϑὲ ἀπὶ βα] ἴα υ]55 ἴπΠ|0 δϑὲ δὔϊδπι σα! ἄατη Βο- 

5{Π15 {ἰπ|οῦ, Π4πθῖὰ ἀθρυθοαπανρ ῬΓΟΡΠοΐα , ΠΘ6 

Πρ51115 Δ Π]Π186 δοοράαξ, ἀἸ 615 : .«4΄ ΠΟΤ ἱτιϊπηῖοο 

ἜΓΡ6 απίππαπι πιθάπι. ΤΊΤηΪΟτ15. ΘΠ1Π} {ΠΟΥ δϑῖ; 

«πὶ πο 15 ραυῖῦ ΤΟΥ 5 Π]Θ ΠῚ], ΠΟΡΙ56πι6, τι Ρ61- 

βοπαγ ἀἰσηϊταῖθ5. Γου τη] ἀθμμι5, βδυδάθε. Οπο- 

αὐτῇ διαμορφούμενα. 

ἃ Βοοῖβ ἂς βεῖϊε απποίανις Οοιηθθῆβιαβ. ἱπΐογργε- 

ἴδπὶ γεΐθτοπι πῃ ργι θηίον Ὗ τ] σαΐαπη ΒΘ πξ πὶ [α1556, 

πϑο Ῥβαϊπιὶ γοσρα μἷο γ ΓΙ ἄεθαῖββθ, α ἐὔπον ἱπϊπιϊοὶ, 

βε(, α ἔϊπιονα ἱπίπιϊοο. 65 1ἴὰ Ῥουβρίοια εϑὲ, τἰ 

ποῖπο, ΟΡῖποΡ, ΠΟ Π.0 41 ππὸ ἰοουπῃ αἰίοπίθ Ἰεροσγιῖ, 

ἐᾷ ἄετε ἀυδιζαΐυταϑ 518. 

σαὶϊ.ἀ.. το. 

Ροαὶ:63.2. 



ΝΟ ΟΥἸΠΟ5 

1παἀ βου πηὶ- 

παῖϊπὶ ἀο- 
ἐοηίαν {1- 

πιοτγοη Πο- 

210 

1040 Θπη {ι| ἰϑέμδθοο μηθέμ!, ροίθυῖτ [ΘΠ ρΟΓῸ 
Π]ΔΡΕΥΨΙΙ δε 1 ΠΠΟΡ ΘΙ ἸΙΒΈ16 ῬΘοοαῖο τ ϑίϑίθυθ, ἃ6 
ῬΟΙΉΪΠΟῸ 641|| ΡΓῸ ΠΟΡῚ5 ΠΊΟΡ ἔπιτι5 οϑὲ δἰ γθϑαυγοχ ΐ, 

ἀἰοθιίπμη Θχβοϊνουοῦ ἘῈ «μι ἃ ἀφπιοηῖθιι5 [αοῖ!6 
ῬΘΡΓΘΡΓ ἴα", 1Π 568 [050 ΠῚ ΠΊ]Οἴμἢ} ΕΠΠΠΟΥΘ ΠῚ Παροῖ. 

Ἐταμη0 νοῦ}, ἢτι 1501] ΕἸ ΠΟΥ ρΘΡ ἐπ ΔΕ 4τ|:6- 

ἀλη οχ ἱπορθα ]]ξαῖθ ρυορπαΐα ν᾽ ἀθίπν 6556. Ν ΘΟ 

ΘΏΙ]ΠῚ 41Π| 510] δθ556 ογθά [ον θη δι χ ΠΟΥ ΌΙῚ, 

{ἰδὲ ΔΙ 6 ΠῚ} ΘΟΥΡῚΙΠῚ, {|| ᾿ρ5τιη}) σΟΠΓα αν οο- 

πδηΐτι". ΤΊΤΟΥ Δι ΘΠ} 6] 5 παν] Θϑῖ, οἵ ΠΠΠΟΣ 
411 σΟη ον ̓  ϑα ΠΟΙ ΓΑ θη}, Εἰπ]ον {π| (6 Ἱπάιιδίρία, 

ΘΓ ΠῸΠ 5θοι Πα τ|}} ἃ [ΘΟ ΠΟ ΘΗ. Δ ηΪΠη0 ἀρο αἷς, νὶϑ 

ΕΧΡΟΠΔΙ {|8}15 5113 Αἀ αἰϊψαιοά ρϑοσαΐιμη ἰμ}-- 

ΡΠ τ στὰ ν 6} 15, Ππουγθηάτιι {Ππ|| οἱ Ἰητο]ο-- 

γΆ 0116 ΟΠ ΡΒ ἘΡῚ τι ΠᾺ], {π|ῶ50., οορίία : ἴῃ {ππ|0 

ῬΡδοϑι θὲ σα ἄθηὶ ἡπάθχ ἴῃ ἃ]το «ποάδμι οἱ δ8ιι- 
ὈΠΙΠΩΪ ἘΠ ΡΌΠΟ 5, ΟΠ ΠΪ5. ὙΘ]Ὸ οὐδαΐτνα Ὁ} σ᾽ ΟΡ ἸΟΒΊ ΠῚ 

6711 ΘΟ ΒΡ ΘΟΙα!Π) ΘΟὨ ΓΡΘΙ 566 Π5 ἁἰϑίαί ; ̓ Π10 γΘΙῸ 
ΓαξαΡαΠ. δδὲ τιξ 51 η5.1}}} Δ ἀτισαιητη", ΘΟΡτΠῚ {1188 

ἴῃ γἱΐα ΘϑΘυ 115 ΘΧ ΔΘ 5. 1{π|1. Πρίπάθ οἱ, 

ς 
“ φΦ 

4 μὰ πᾶ ]α θ6 1 ν απ ΡΘΡ ΡΟ ραν θυ, Πουυῖ- 

0165. φαϊάαπι ἃς πιογοϑὶ ΔΠ56}1 ἀϑϑι ἀθηΐ, ᾿σηθ πὶ 

ΘΧ ΟΟΙΠ15 ΘΠ ΓΘ 65... ἸσΏΘὨ ΒΘΡΙΡΔΠΙ65, ΡΙΌΡ εν 

ΔΠΙΠΪ ΔΟΘΡ ]  αἴθη., ποοῖὶ σαι δἰμηῖ!θ5., οὉ [α- 

ΟἿΘῚ [δεροἰ ταΐθπι οἱ Πποηλίπτιη οὐἄϊτ. Ῥοβίθα δ η]- 

Π10 {101 ἤπρὰβ Πα γι πὴ ῬγΟ ππ τιπ, (6 ΠΟ Γὰ5 

᾿πηρΘ ΠΟΘΙ 1165, ᾿ἸσΠΘ ἢ ΒΡ] που ΘΧρουίθῃ, 
ν ἢ 4υΠθη τ} ὉΠ] ἴῃ ΘΠ ον ]5. Πα οπίθηι, 5οά 
Τὰ6 «650 πιξιηὶ : 51 1Ππ66 γϑυμλῖτι «πιο ἤδη σὸ- 
15 ὙΘΠΘΠΔἐ1Π1Π} ἃ ΟΥ̓ ΠΙ ΟΥΠ), Θάθη5. ποι ]- 

116. πθο ΠΠΕΩΠΙΔ ΠῚ Θχϑαι ἔπτη, ᾿πίο θυ 1] 65 40-- 

ἸΟΡῈ5. ΒΊΟΥ 5. 115 ̓ πά πἸ ΘΠ 5. : ΡΟΒΓΓΘΠ]Ο 5} ]]οἴπιηι 

ΟΠ. ΠΪ ΠῚ ΘΟ ᾺΝ ἸΒ51 ΠῚ ΠΠῊ 5 ΓΟ Ριμ μα ΠΠπώ οἱ ἀθά θαι 

ΘΠ ΙΓΘΡΠτ1η1. ΗΓ δοο ἔΠη6., οἱ πος ΠΠΊΟΓΘ ει {π|5, 

Χιια5] ἔθπὸ «αοάδπη ἃ ΡΓαν 8. ΘΟΠΟΙΡΙ5ΟΘΉΠ]5 
[πὰ Δ ΘΟΠΙΡθ6. ἀπ] μηδ. Ἡπης ΟΠ ΗΪ ΕΠ ΠΠΟΓΘΠῚ 
ἀοοίμσιιΠ 56. ΠΟῸ5. Ρᾶΐθυ 1116 ῬΡουηἶϑιτ ;ἢ πη ἴπ615- 

ΟΥ̓ ΠἸπδ  Φα]ἄθη ἀοίτιντιη., 564 δο5, {π| οἱ 

ΔΙΙΒΟΙ τὰ 6 γο πηξ., ΠῚ ἢ εἶτ οΟἸ] 0505 ., 564 6058, 

(1 ῬΡΟΡίου' 5815. «ἰθϑ θυ τιμὴ. ΔΟοτΡΡΙΠ : ΠΟ 
ΘαχΊΓΑΠΘΟ5 ( ἰθδίατηοίϊς,, 564 605, {πὶ οχ Ρὰ- 

ῬΕβηηαῖθ γοῦρθο ΔἀΟρΕΟΠΪ5. οἱ οουιποῖ 5πηΐ. 

ΡιΌΡίορθα,, ἱπ4π|ξ, νϑηϊίθ; πος εδὶ, Ροῦ θοῆὰ 

ΟΡΘΙἃ ΔΡΡΡΟρΡΙ παπαῖ δά τη6., {Π1|. ἀἄϊσπὶ ΠΑΡ}. 
41] Ῥ6} γΟρ ΠΡ ΠΟ ΠΘηῚ {ΠΠ] [πιοῖ5. 6556 115. πιά το 
γῸ5.» {Π|| ΔῈ 65 ΘΟ 15. ΠΆΡΘΟΙ 5. ἈΡΘΡΓα5: {ΠΠΊΟΙ ΠῚ 

»!ορ. βοοπηᾶις χαταστῆναι. Μοχ Δῖ55. 86 χ ἐγερ- 

θέντι. ἘΦῚΠ νοτὸ ἀναστάντι. 

ὁ [τα «παίτιον Ν55. οὐαὶ οαϊτίοπς Βα]. ἘΔ ο νοῦ 

Ῥαγὶς, ὑπο ποῖος. 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΠΕΞ ΘΟΛΡΡΑΒΠΟΟ. ἈΒΟΠΙΕΡ. 

Ὁ χαταπτήσσειν ἡμᾶς ἀναπείθων. Πῶς γὰρ ὃ ταῦτα 

φοδούμενος δυνήσεται ἐν καιρῷ μαρτυρίου μέχρι 
θανάτου πρὸς τὴν ἁμαρτίαν " ἀντικαταστῆναι, χαὶ 

ἀποδοῦναι τῷ Κυρίῳ τὴν ὀφειλὴν, τῷ ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀποθανόντι χαὶ ἐγερθέντι; Καὶ ὅ ὑπὸ δαιμόνων εὖ- 
πτόητος τὸν ἐχθρὸν ἔχει φόθον ἐν ἑαυτῷ. Καὶ ὅλως, 

ὃ τοιοῦτος φόδος ἀπιστίας ἔοικεν ἔγγονον εἶναι πά- 

θος. Οὐδεὶς γὰρ πιστεύων ἰσχυρὸν αὐτῷ παρεῖναι 

τὸν βοηθὸν, φούδεῖται ἀπό τινος τῶν ἐπιχειρούντων 
αὐτὸν ἐχταράσσειν. Φόδος δὲ ὃ σωτήριος, καὶ φόθος͵ 
ἁγιασμοῦ ποιητικὸς, φόῤος ὃ χατ᾽ ἐπιτήδευσιν, καὶ 

Ὁ οὐχὶ κατὰ πάθος ἐγγινόμενος τῇ ψυχῇ. “ ποῖός ἐστ! 

βούλει διηγήσομαι; “Ὅταν μέλλης ἐπί τινα δρμᾶν 
ἁμαρτίαν, ἐννόησόν μοι ἐχεῖνο τὸ φριχτὸν καὶ ἀνύ- 

ποιστον τοῦ Χριστοῦ δικαστήριον, ἐν ᾧ προχαθέ- 

ζεται μὲν ἐπὶ θρόνου τινὸς ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου 
ὃ χριτὴς, παρέστηχε δὲ πᾶσα ἣ χτίσις ὑποτρέμουσα 

τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ τὴν ἔνδοξον " παράγεσθαι δὲ 

μέλλομεν χαθ᾽ ἕνα εἰς ἐξέτασιν τῶν βεδιωμένων 
ἡμῖν. Εἶτα τῷ πολλὰ πονηρὰ πεποιηχότι κατὰ τὸν 

βίον φοδεροί τινες χαὶ χατηφεῖς παρίστανται ἀγ- 

Ἐ γέλοι, πῦρ βλέποντες, πῦρ ἀναπνέοντες, διὰ τὴν 

πιχρίαν τῆς προαιρέσεως, νυχτὶ ἐοιχότες τὰ πρόσ- 

ὠπα, διὰ τὸ χατηφὲς καὶ μισάνθρωπον. Εἶτα βά- 
λ ᾿ , ας οι Μοὶ . -Ὡ 

ραθρον βαθὺ, χαὶ σχότος ἀδιεξόδευτον, χαὶ πὺρ 

ἀλαμπές" ἐν τῷ σχότει τὴν υὲν καυστιχὴν δύνα-- 

μιν ἔχον, τὸ δὲ φέγγος ἀφηρημένον. Εἶτα σχω- 

λήχων γένος ἰοθόλον χαὶ σαρχοφάγον, ἀπλήστως 

ἐσθίον, χαὶ μηδέποτε χορεννύμενον, ἀφορήτους 

ὀδύνας ἐμποιοῦν τῇ καταδροώσει, Εἶτα τὴν πασῶν 

χαλεπωτάτην χόλασιν', τὸν ὀνειδισιὸν ἐχεῖνον χαὶ 
τὴν αἰσχύνην τὴν αἰώνιον. Ταῦτα φοδοῦ " καὶ τούτῳ 

τῷ φόδῳ παιδευόμενος, οἱονεὶ χαλινῷ τινι ἀνάχο- 

πτε τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς πρὸς τὰ φαῦλα ἐπιθυμίας. 

Τοῦτον τὸν φόδον τοῦ Κυρίου διδάσχειν ἡμᾶς ὃ 

152 πατὴρ ἐπηγγείλατο: οὖχ ἁπλῶς διδάσχειν, ἀλλὰ 

Α ποὺς ἀχούειν αὐτοῦ προαιρουμένους " οὗ τοὺς μα- 

χρὰν ἀποπεσόντας, ἀλλὰ τοὺς δι᾿ ἐπιθυμίαν τοῦ 

σωθῆναι προστρέχοντας" οὐ τοὺς ξένους τῶν διαθη- 
τ - - , - « ! 

χῶν, ἀλλὰ τοὺς ἐκ τοῦ βαπτίσματος τῆς υἱοθεσίας 

οἰχειουμένους τῷ λόγῳ. Διὰ τοῦτο, φησὶ, δεῦτε" 
’ὔ ἊΝ ΄σω “ θρῷ » "1 3 3 ϑ τς 

τουτέστι, διὰ τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἐγγίσατέ μοι; 
ῃ εν ι , ΚΔ). , τέκνα, υἱοὶ φωτὸς γενέσθαι διὰ τῆς παλιγγενεσίας 

,ὔ ν ἶ -᾽ 

χαταξιωθέντες. ᾿Αχούσατε οἵ ἔχοντες ἢ τὰ ὦτα τῆς 

χαρδίας ἀνεῳγμένα, φόδον Κυρίου διδάξω ὑμᾶς" 

ἘΓΥ.: Αἀάεπάα. 1 

ἍΠὼᾺ Μϑ5, ποὴ μάϊοὶ. Εάλι ἔχοντες ὦτα. ΠΟΙ οπι 

(Ο]}ν. ῥυΐηλιιβ ἠνεῳγυένα. 

΄ 



ἨΟΜΙΓΙΔΊ ΙΝ 

τοῦτον, ὃν μικρῷ πρόσθεν ὃ λόγος ὑμῖν ὑπέγραψεν. 

Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃ θέλων ζωὴν, ἀγαπῶν ἣμέ- 

ρας ἰδεῖν ἀγαθάς ; Εἴ τις θέλει, φησὶ, ζωὴν, οὐ 

τὴν χοινὴν ταύτην ἣν καὶ τὰ ἄλογα ζῇ, ἀλλὰ τὴν 

ὄντως ζωὴν τὴν θανάτῳ μὴ διακοπτομένην. Νῦν 

γὰρ, ΤΉ δι, ΕΓ ΟΣ Σ Καὶ ἡ ζωὴ ἢ ἡμῶν χέχρυ- 

πται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ : ὅταν δὲ ὃ Χρι- 

στὸς φανερωθῇ, ἣ ζωὴ ἢ ἡμῶν, τότε χαὶ ὑμεῖς 

σὺν αὐτῷ ἘΠ ΠΡ θη δεαθε, ἐν δόξη. Οὐχοῦν καὶ ἣ 

ὄντως ξωὴ ὃ ὃ Χριστὸς, χαὶ ἣ ἥμετέ ρα ἐν αὐτῷ δια- 

γωγὴ ζωή ἐστιν ἀληθινή. .Ομοίως δὲ χαὶ αἱ ἡμέ- 
“ ἌΠᾺ 5 Ν Ὰ 3 ΕῚ , , 

ραι ἄλλαι εἰσὶν ἀγαθαὶ, ἃς ἐν ἐπαγγελίᾳ προτί- 

θησιν ὃ προφήτης. Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃ θέλων 
. - ,ὔ ΟΝ» - ͵ 

ζωὴν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς : 
3. ᾿ τ κλ λ 3 ἊΝ δι ας δα 

αιῶνος τουτου Ὥμεραι πονηρα-; επειοὴ χαν ὁ αἰὼν 

Αἴ γὰρ τοῦ 

οὗτος, τοῦ κόσμου υέτρον ὑπάρχων, περὶ οὗ εἴ- 

ρηται, ὅτι Ὃ χόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ χεῖται, 

συναφομοιοῦται τῇ φύσει τοῦ χόσμου ὃν ἐχμετρεῖ. 

Μέρη δὲ τοῦ χρόνου τούτου αἵ ἡμέραι αὗται. Διὰ 

τοῦτό φησιν ὃ ἀπόστολος, ἐξαγοραζόμενοι τὸν 

ὃ Ἴα- 
᾿ Χ - .- κ᾽ χὼδ δὲ, Αἱ ἡμέραι, φησὶ, τῶν ἐτῶν μου μικραὶ 

Χ 

χαιρὸν, ὅτι αἵ ἡμέραι πονη ραί εἶσι. Καὶ “ 

ΑΥ τ - - χαὶ πονηραί. Οὐχοὺῦν νῦν μὲν οὐκ ἐσμὲν ἐν ζωῇ, 
ἀλλ᾽ ἐν θανάτῳ. Διὸ χαὶ ηὔχετο ὃ ἀπόστολος, λέγων᾽ 

Τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τού- 
ΕΝ τ τὰ 

του ; "Ἄλλη δέ τίς ἐστι ζωὴ, πρὸς ἣν καλεῖ ἡμᾶς ὃ 
ς λό ΟΣ ΤΩΝ λ . Γ ΘΥο τσ ὸς Χ χλλ 

ὄγος" χαὶ νῦν μὲν αἱ ἡμέραι ἡμῶν πονηραὶ, ἀλλαι 
,ὔ ὔ 2 τ᾿ λ Δ 5. Ὁ ᾿ πὐλδε 

δέ τινές εἶσιν ἀγαθαὶ, ἃς νὺξ οὐ διαχόπτει᾽" ἔσται 
« " τ λα .- “2 , 2 

τα ὃ Θεὸς αὐτῶν φῶς αἰώνιον, χαταλάμπων αὖ- 

τὰς τῷ φωτὶ τὴς ἑαυτοῦ δόξης. Μὴ τοίνυν ὅταν 

ἀχούσης ἡμερῶν ἀγαθῶν, τὴν ἐνταῦθά σοι νομίσης 

ζωὴν ἐν ἐπδγγελίαις προχεῖσθαι. Φϑθαρταὶ γάρ 

εἶσιν αὗται, ἃς ὃ αἰσθητὸς ἥλιος ἀπο γ ζεται, 

οὐδὲν δὲ φθαρτὸν ἁρμοζόντως ἂν δῶρον Ὑένο!το 
ὩΣ μα 2 }Ὶ Ὑ, ζ. ᾿ ΒᾺΝ ΕΝ τῷ ἀφθάρτῳ. [ἰ γὰρ ἄφθαρτος ἣ ψυχὴ, ἀφθαρτα 

Καὶ Παράγει τὸ σχῆμα 
σχιὰν ἔχει ὃ νόμος τῶν 

αὐτῆς καὶ τὰ χαρίσματα. 

τοὺ χόσμου τούτου. Εἰ δὲ 
μελλόντων ἀγαθῶν, νόει μοί τινα σάδόατα τρυ- 

φερὰ, ἅγια, ἐκ τῶν αἰωνίων ἥμερῶν,, νεομηνίας, 
-Μ , 

ἑορτάς" χαὶ νόει μοι ἀξίως τοῦ πνευματιχοῦ νόμου. 

Παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ χαχοῦ, χαὶ χείλη 
σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον. Εἰ βούλει ἐ ἐν ταῖς ἡμέ- 

ραις γενέσθαι ταῖς ἀγαθαῖς, εἰ ἀγαπᾶς τὴν ζωὴν, 
Ππ ( δς ὦ ν - - ε ἢ κι ἊΣ 

ποίησον τὴν ἐντολὴν τῆς ζωῆς. Ὃ γὰρ ἀγαπῶν 

» 51. Μ55. δὲ δάτιιο θᾳ51}.. οὐπὶ στἰσαΐο δου 100 

τοχία, ἘδΊο Ῥαν]5. ζωὴ ὑμῶν. ΠΙὰ «τι ραυῖο ᾿ηἴνγα 

Ἰοσυιπίαν, τότε χαὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ, 

εἰδδιιηί φ ἄθπ ἴῃ «ιαίαον Μ55.., 564 τϑρουλαπίι 11 

ΑΠΠ5 βου μ ὁ αἴψαο 1ῃ Ο({115, 

ῬΘΑΤΜΌΜ ΧΧΧΠΙ- 

Ρ 

σα 

"} 

Ε 

Το ἄοοοθο νοβ; οτιηὶ νἀ ο] σοῦ απιθπὶ γ 0} 15 

ΑΠΠαδηἴο δῖ «ἰθβου ΒΒ: ΠΉ115. 
9. ες 658 ἤόπιο ηιιὶ νεἶξ υἵΐατι, εἰ ἰρθτι5 εἶθ 5 

νἱάθνθ θοτιος ὃ 81 4115, ἱπάπ10. γτ]ῖ να], ΠῸΠ 

ΘΟΙΠΠΠΠΘ ἤὰη6, {πᾶτ δὲ Ὀγαΐα νινιηΐ , 56 

ΘΔ ΠῚ {1188 γθ 6 υἱΐα οί , δὲ τηοῦῖθ πο ΕἰἰρΊ 1}. 

ΝΈΠΟ ΘΉΠῊ, 1ΠΈ{π|{4 ΠΟΥ] Ηϊ, ΕῈ υἱέα σεείγα 651 

αὐποοτιαϊϊία οὐαπ Οἠμτίδίο ἴπὶ 1260 : οἵην ὉΦ͵Ὸ 

ΟἸιρίστ5 πρραγιονῖξ, υἷα ποδίτα ; {τιτιο δὲ 05 

πρρατοΡιιῖ5 οατη ἰμ80 ἔπι σἰογία. Τοιῖαν νοῦ νἱΐα 
68. ΟΠ νΊβι5., οἵ ποϑίγα ἴῃ 050 σοηυθυβαῖο Υ]ϊὰ 

νογὰ ϑϑῖ. Θ᾽ Π. 1116 ν᾽ αἰαθ πὶ οἱ 4165 ΔΠ1 ϑαηΐ ΠΟΗΙ, 

4105 ἴῃ ΓΟ 55 0Π6 ῬΙΌΡΟΙΙ ργορποία. (εὶς ἐδ 
μόπῖο ψιὶ υἱξ υἱΐαπι, εἰϊϊσοτι5 αϊθ5 υἱάεγο ὃο-- 

γι05 ἢ ὌϊΘ5. δηΐμὶ Πτι]τι5 5661}, Τ4}} δια ηΐ : 51 τ|1-- 

δὴ οἱ ἢος ϑθουἝιη., ΠΊΘΠΒΙΓα ΟἿ 511 ΤΠ 6}, 

ἀθ {τὸ ἀϊοϊιπ οϑί : ἤισιάτπις ἰοίτις ἐπι πα ἴϑτιο 

Ροβῖξιι5 ὁ5ΐ ; ᾿αἴτιδθ τη] 5 {πιθ πὶ ΑἸ ΘΠ {π|, ἃ5- 

51Π}]αΐπιν. ΗΠ ἁπιίθηι ἀ165 ῬΡΓΘ5 ϑιηϊ ἢτι}τ|5. [6 η1- 

ΡοΥΪ5. Οὐ ρΡΟρΡίον ἀἴοῖΣ Αροβίο!αβ : ἤϑαηθτιίο5 

ἐθηιριι5., ηιιοτιίατη, εἶθ 5 πιαϊὶ οτιτιῖ. Τῖθυητιθ. ἃ-- 

6000 : 22165, Ἰπ τ}, τ ΠΟΤΊ . Τ ΘΟΥίην ρατοὶ οἱ 

πιαῖϊὶ 5ττιῖ. Τα ι6 πτιπο 1η γα ΠΟΙ 511Π1115.. 5606 

ἴῃ πηονῦίθ. Τά οἶνοο θἐϊδηι οὐ θαὶ Αροϑβίοϊιιβ, ἀἰσθηβ: 

Οιεῖς πιὸ ἰἰδοταῦτι 6 ΘΟΥΡΟΤΟ πιοτεϊς ἱπι7τι5 3 ΑἸτὰ 

Δα ΓΘ. “το ΔΠη| νἱΐα οϑ., δ “π|ᾶπὶ γοοδηΐ ΠΟ 

ἰϑίῃος νεῦρα; οὐ ππποὸ πἰθηη {165 ΠΟΒΕΡῚ ΤΠ] } 

δ1ηΐ, 8111 ν γῸ συ!ἄδιη διιπΐ ΘΗ]. {π|Ὸ5 ΠῸΧ ΠΟ 

πίθροι τι. ΕΣ Θηϊη Τ)6ιι5 ᾿Ρ5ΟΥ ΠῚ [πχ 561}}1- 

[ΘΠ 5 605 9] ΟΥἾ86 5118. ποθ Ππ|ι5[γ Π5. ΝΘ ᾿ϑ ιν 

Οἵ Δι {16 715 ἀ165 ὈΟΠΟΒ 5, ΡΥ ΒΘ ἴθ ΠῚ 15[8}}} ὙἹ ΓΔ} 

ΘΧΙΒΕΠΠ165. ΕΠ ΡΙΌΡΟΠΙ [π᾿ ῬΓΟΙΉ 55] 115. ΝΑΙ 

405 ἀἴ65 501] 56 Π51}}}Π15 ρϑυαϑιῦ, Π δαπὲ σά πιοὶ : 

Π1Π1] ἁπιΐθηι σδάτιοῖιη ῬΟΙΘυ ΙΓ 6558 ΟΠ ΘΠ]6Π5 640- 

ΠῚΠ) ΘΟΥ ΠΡ ΟΠ15 ΘΧΡΘΥ. ἘΤΘΗΪ ΠῚ 51 ΔΏΪη]ὰ 60}- 

ΓΠΡΈΟΙΙ ποατιαατιαμπη ΟΡ ΠΟχὶὰ θϑὲ., ἢ60 ϑεδη} 601"- 

ΓΠΡΈΟΠΙ Οποχῖα {Ππϑυῖην Ἰρ511|5. ἀοπὰ. δηιθίθτι 

ατιέθηι ἤσιιτα ἰμτι7τι5 τπτιπιαϊ. Οτιοι 51 ἸΘχ {ΠῚ} 1} (᾽ 

Πα] δὲ {πτιγογια. θΟΠΟΙπι., οἰ πσα5. νὴ ἃ Π1- 

ΠΟ 58 0Ὀ0αία αιυεοάδηι Πποιιπ ἃ, ϑαποῖα , ΘΧ φἴοι- 

ΠΙ5 ἀἸθΡιι5 οοηβῇαία,, παϑοθηΐοβ Ππη85, ἰδϑία : 5ϑα 

1πΠΊ6 Πρ ἴα 5 ταῦ Ιοσθιὴ 5ρ1} 1 πᾶ ]θιὴ ἄθοθῖ. τά. Ῥτο- 

μῖδο [ἱπϑιίάπι ἔπίαιη α τπαῖο., οἱ ἰαδία ἐπα τιὸ ἴο -- 

ψιιαπίτι ἀοἴμπηι. ϑὶ νὶδ ἴῃ ἀἸ6Ιτι5. 6586. βοηΪ5, 5] 

ἉΠΠ1ρ 15 ν απ, ῬΥΡδοοθρίπηι γιΐοο ρ γῆ οθ. (με ΘΠ] 

ς ἘΔ ο Ρανῖ5. ἰαχώθ σε. Αἴ ἴτο5. Μ,55. ἰαχὼδ δέ. 

ἃ Τὰ βερίομν ΝΙ55. ΔΙῚ γεγο τήρησον τὰς τῆς ζωῆς 

ἐντολάς. 5:1ατπὰ οὐπξτο ὅθα51}. δὲ πόμημ}}1 δῖδ55. γλῶσ- 

σάν σοῦ... . «- χείλη σου. Ν᾽ σοι]. σοὺ ἀοοβι τὼ. ο(Ποπὸ 

Ῥαυῖσ. οἱ ἴῃ ἀΠ|5 4αϊθιδίατῃ Μδ55. 

(0]..8.3 
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ἰηααῖς, αἰϊρί πιθ, ργιϑοορία τπθα βουναθῖξ. Ῥεὶ- 
ΠλτΠἢ δα6 η] ΡΓΘΟΘρίτΠὶ Θϑῖ., ΡΓΟΒΙΡΘΥῈ ΠΠΠσ Δ ΠῚ 

ἃ τηα]0, δὲ Ια ῖα., πὸ Ιοψιαπίαν ἀο]ιπι. Ῥοοοαίτπη 

δηΐπ {ποκα Ρ6. ΠΠΠστια } Δα τη 1 11, ΟΠΊ ΠΪ 1 [δ 6 
[2118 Ὁ 1551} 1 δϑί, ἀἴιιθ π}} ΠΡ] 1 Θ [ΟΠ ΔΊ 

Παθθι. Τραῖτι5 653 18π| Πἰησττὰ ῬΥΡΘοαΡΡΊτ. Οοποιι-- 
Ρἰ5.15ῦ ἘπδηῚ ἀπῖ6 ΟΠηΠΙὰ ΠΠΠστιὰ πὶ Πα )65 Πιιαϑὶ 

με, φησὶ, τὰς ἐντολάς μου τηρήσει. Πρώτη δὲ ἐν- 

τολὴ τὸ, παῦσαι τὴν γλῶσσαν ἀπὸ χαχοῦ, χαὶ χεί- 

λη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον. Σχεδὸν γὰρ ἢ προχει- 

ροτάτη χαὶ πολύτροπος ἁμαρτία ἣ διὰ γλώσσης 

ἐστὶν ἐνεργουμένη. Ὦργίσθης: Καὶ ἥ γλῶσσα προ- 
τρέχει. Ἔν ἐπιθυμίαις εἶ; Καὶ τὴν γλῶσσαν ἔχεις 
πρὸ πάντων, οἵονεί τινα μαστρωπὸν καὶ προαγω-- 

«πατηάδπι ΙΘ πᾶ δὲ σο ΠΟΙ Πα  Ί θη , ρθοσδε Δ6π|-- 55 γὺν, συγχαταπρασσομένην τῇ ἁμαρτίᾳ, ᾿χαθυπο- 

{Υ] 6 ΠῚ, ἃς γ ΡΟ ἢ ̓ Θ ΠΟΘΙ ΠΟ ΡΓΟΧΙΠΊΟ5 50 41ι- χρινομένην τοὺς πλησίον. Καὶ ὅπλον σοι πρὸς τὴν 
᾿ 

οοπίθιη. Οὐπ θα πὶ ̓ ἰπστια ΔΡΠΊΟΥ ΠῚ ἰοοῸ 0] 
6ϑὲ δα 1π] 4} ταΐοιη 5, Οἴ1 ΠῚ ΘΧχ σον 6 ποη ἸΟΖα τ, 

564 ἐγ ἀ]θητα ργοροπῖξ. ἘῈ «αἰὰ οριιβ οϑὲ γϑν- 
15. ῬΘυβθ 1 Οὐ ηΐὰ ᾿ἰησιιδ μΘοσαία ἢ Ὑ11ὰ ΠΟβίγα 

γϑίδγ ἃ δὲ ΠΠπσσιιο ἀ6]10 115. ὕ ου θὰ ΟΡϑοθμα,, 56ιι"- 

ΥΠΠ185.,. 5{ΠἠῚ ΠΟ τι η}., ἃ1|1ἃ ΠῸΠ ΘΟΠγΘΠΙθηίἃ, 

ΟΡ ΘΟ ΠΟ Π65., ΟΟϑ115. 56ΓΠΊΟ., ΘΙ] γα, [α]σα 

[ΘΟ 5 ΕΠ ΠΟ ΠΪὰ 5 ΟἸΠΪὰ ἢ65 0 πη ]α., δὲ 5 δάϊπτιο θ] τινὰ, 

Ἰϊπστιθθ σιηΐ Ομ Πα. Οὐ νοΡῸ ἁἄνουϑιιβ Π οὶ 510- 

ΥἸΔ ΠῚ Ο5. ΔΡΟΥΠΕ., δὲ Ἱπιαἰταΐθηη ἴπ Θχοε]- 

51 ΘΟ Γτπιηῖ., ῬῸΡ 414 «ἰππὰ ΠΙδὶ Ρου ᾿ἰηστιδο 

᾿Πϑ ΓΤ ΘΠ ἴπ1Π} 1π|ρ᾽ Οἵα θ πὶ ΡΘυΠοἴτιπε ἢ ΟἸιο πὶ 

ἰσῖταν Ἐπ᾿ {πιὶς οὶ Γι ϊΠοαϑογὶς,, οἱ δὰ ὐογϑὶς 

{ἰδ σοπιαοπιπαθογὶς., ῬΥΌΠΙ 6. ΠΠπστιᾶτη {πὰ ΠΔ ἃ 

Π]Δ]Ὸ., Ππ6ο {Ππ6ϑατ"Ὸ5 ΠΠπστια τη ηΔο] Θ[Ἰο]ὰ5 νὰ-- 

ΠΟ5. [Π5ῸΡ ΟΡ τι6 ῬγΌΠ1]}06 ἸΑ]ῖὰ τὰ, πὸ Ἰοσαδη-- 
τὰν ἀο τ : πος οϑῖ,. τοπιη ΟΥ̓ Πα] ἃ 56. Π10- 

ΠΙ5. ΤΉ Π115. {ΠῚ ΘΟΠΟΘΒ511ΠῚ ἃ θΓᾶγἃ ΟΡΟΙ ΔΙ ΟΠ 6 

ΘΟΟΡοΘα5. Ἐδε ἀπιῖθ πὰ (ο]115 Οσου τατὴ τη] 6 ἢ οἰτιμη, 

51 ΟΠ ΠΟΙ ΟΥΙΙΠῚ ΒΡ Θο]6 ΡΙΌχ πιο 1] αἴ. 

το. 7) 6οἴϊπα α πιαῖο, οἱ {ας ϑοπιίπι : ἱπιιιῖγδ 
Ράσοπι, δὲ ρϑγβθήμθγθ θαάπι. Ἐ]ΘΠ Θ ἢ ΑΥ8 ϑιηΐ ἢ ς8 

ΔαΠΙΟΠΙΠΠΟΠ65., οἱ δά ριθίαΐθῃη ἱπιγοάμποιηξ : 

4αιθιι5 Θἀοσθηπιν ΠΙπστιᾶη αΠΠἸσθ που σΟΠ ΠΟΘ ΓΘ, 

ἃ ἀο] 0515 1514 115. ΔΒ ΠΟΘ, ἃ πηαΐο θο πᾶ Γο. 

Νοὴ δπῖπη ΡΟΡίδοῖο σον θη: ΡΒ ΠΟΘ ΠΕὰ τη] : 

564] Θ1Π| {|| ΓΘΟΘἢ5. Θ]ΘΙΏ ΘΠ Ε5 1511 {π|{π||, ἃ 110 
π΄ ΤΩΔΪΠ1 1ΠΊρΡΘῖα ΓΘ51Π106 ΟΡΘΓ6. ῬΓΘ απ αϑὲ, 

αἴζιθ ἃ ῬΥανο νἱΐοθ σοπϑιιθιπιη6 νοΐ ἃ νἱᾶ 

πγα]ὰ ἀἸβοθάθηϊΐθιη , ᾿ἴὰ ἀθηλιη ὈΟΠΟΥΠ ΟΡΘΙ ΠῚ 

ΘΧΘΙΟΙ Πα σον θα]. ἘΠΙΠῚ ὙΘΡῸ ΠΙΒῚ {1115 ὈΓΥΪτ5 
ΟΠΊΠΪΠῸ αἰθϑοινθυῖς 6 ἀθο!πανευῖξ ἃ πηαΐο, Ρο- 

ΠΙΙΠ} 556 611 ΠΟ ροΐδϑί : 5101 ΠΘΡῚ πο Ροΐοϑὲ 

τὶ 4115 δα ΠῚ [ἀΓΘὴ ΓΟ ρογοῖ., Πἰδὶ ἀθριυίϑιιβ πηοΥ- 

Ῥιιβ 511 : ψν6] πιξ {15 οα] δῇ αι, ΠΙ5Ὶ Ρ]ΔΠ6 βϑάδίι 

51} [γστιθ ; ΠΘΙΘ. Θπὶπὶ 880 51Π11}} οοηβίϑίθυθ 

ἃ ἸΝοβῖγα βὔϊεῖο Ῥαγίβ, χσθυποχλινομιένην, ἘΔΊο Βα- 
511, χαθυποχριναμιένην. Αἱ Μ55, καθυποχρινομένην. 

»Έ Με 1ο Βαᾶ51]. οἵ {τὲ Νῖββ. τῶν ἀπὸ γλώσσης πται- 

συάτων. ἙΔΙΠο Ῥαγῖθ. τῶν ἀπὸ τῆς γλώσσης πτ. ΑἸ 
4αδΐμπου Νί55. τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς πτ. 

" 

ἀδικίαν ἣ γλῶσσα, μὴ τὰ ἀπὸ χαρδίας φθεγγο- 
μένη, ἀλλὰ τὰ πρὸς ἀπάτην προφέρουσα. Καὶ τί 

δεῖ πάντα τῷ λόγῳ ἐπεξιέναι τῶν διὰ γλώσσης 

ἁμαρτανομένων; Πεπλήρωται ἡμῶν ὃ βίος τῶν ἀπὸ 
᾿ ’ , ΡΝ ͵ “ φν»Σ 
γλώσσης πταισμάτων. Αἰσχρολογία, εὐτραπελία, 

’, "1 - ΟΡ) ᾿ , 
μωρολογία, τὰ οὐχ ἀνήχοντα, χαταλαλιαὶ, λόγος. 

ἀργὸς, “ ἐπιορχίαι, Ψψευδομαρτυρίαι, πάντα ταῦτα 
᾿ ᾿ τ , , “-- ν᾿ Ἢ 
χαχὰ, χαὶ ἔτι πλείω τούτων, τῆς γλώσσης ἐστὶ 

Ο᾽ ἡ 

α 

ἡμιουργήματα. Οἱ δὲ ἀνοίγοντες τὸ στόμα χατὰ 

τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἀδιχίαν εἰς τὸ ὕψος λα- 

λοῦντες., ἄλλῳ τινὶ τὴν ἀσέῤειαν καὶ οὐχὶ τῷ ὁρ- 

γάνῳ τῆς Ἰλώσσης ἐργάζονται; ᾿Επειδὴ οὖν Ἔχ 

τῶν λόγων σου διχαιωθήση, χαὶ ἐκ τῶν λόγων σου 
χαταχριθήση, παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ χα-- 
χοῦ, χαὶ μὴ ἐνεργήσης θησαυρίσματα γλώσσῃ 
ψευδεῖ μάταια. Παῦσον δὲ χαὶ τὰ χείλη σου τοῦ 

μὴ λαλῆσαι δόλον: ἀντὶ τοῦ, ὅλον τὸ ὄργανον 

τὸ πρὸς τὴν διαχονίαν τοῦ λόγου σοι δεδομένον 

σχολάζειν ἀπὸ τῆς πονηρᾶς ἐνεργείας ποίησον. 

Ἔστι δὲ ὃ δόλος χαχοποιΐα λαθραία ἐν προσποι- 
ἥσει τῶν βελτιόνων τῷ πλησίον προσφερομένη. 

Ἔχχλινον ἀπὸ χαχοῦ, καὶ ποίησον ἀγαθόν " ζή- 

τήσον εἰρήνην, καὶ δίωξον αὐτήν. Στοιχειώδεις αἵ 

παραινέσεις, καὶ εἰσαγωγοὶ εἰς εὐσέδειαν" ἀχρι- 
θοῦσαι γλώσσης χρατεῖν, δολερῶν ἐπιδουλευμάτων 
ἀπέχεσθαι, ἐχχλίνειν ἀπὸ χαχοῦ. Οὐ γὰρ τελείῳ ἅ πρέ- 
πουσα, ἣ ἀποχὴ τοῦ χαχοῦ, ἀλλὰ τῷ ἄρτι στοιχειου- 

μένῳ, ἐχνεῦσαι προσήχει ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὸ καχὸν φορᾶς, 

χαὶ οἱονεὶ ὁδοῦ χαχῇς τῆς ἐν τῷ πονηρῷ βίῳ 

συνηθείας ἀπαλλαγέντα, οὕτως ἅψασθαι τῆς τῶν 

ἀγαθῶν ἐνεργείας: ᾿Αμήχανον γὰρ ἅψασθαι τοῦ 

ἀγαθοῦ, μὴ ἀποστάντα πρότερον παντελῶς χαὶ 
ἐχνεύσαντα τοῦ χαχοῦ" ὡς ἀμήχανον ὑγείαν ἀνα- 
λαδεῖν, μὴ τῆς νόσου ἀπαλλαγέντα: ἢ ἐν θερ- 
μότητι γενέσθαι τὸν μὴ “ καθαρῶς πεπαυμένον τῆς 

χαταψύξεως: ἀνεπίδεκτα γὰρ ταῦτα ἀλλήλοις. 

Οὕτω χαὶ τὸν μέλλοντα ἐν ἀγαθῷ βίῳ γενέσθαι 

ς (οὐϊοος ψαΐηαιο Νί55, ἐπιορκίαι. ἘΔΠῚ οὰπὶ Ἄδερ. 

«πιατίο ἐπιορκία. 

ἃ Τὰ 5εχ Μ85. Αἴ δ τελείῳ προσήκουσα. 

ὁ Τίᾳ Ξεχ Μ,55. Αἱ δα παντελῶς, 5651} ΠΟΙ (1551 Π11]1. 



ΡΊ τ; 

Ροβϑιῃῦ. 51 Π} 1116 οἱ απ ΠΟ ΠῚ Υἱ ᾶτη ἀρ θυ 6 οἰι-- 
Ρἰ᾿ 5, ϑιηι ῥᾶ} δϑῦ ἃ ΟἸ"Πΐ Π2Δ]}1 ΘΟΏΒΟΡ ΕΟ τθοθ- 

ἄθγθ. {πηι ρασοπι, οἱ ρμϑγϑθμ 6 6 Θαπι. 1)8 

Πὰς αἀἰχὶς Ομ ητ5 : αοοπι τοἰϊπιψιιο υονῖς, μα- 

ὁθηι πιθαηὶ εο σοὐϊς ; ποτὶ ψιοηϊοεῖο πειιτιείτι5. εἶαὶ 

Ραξθηι., 660 ἐο υοὔϊς. Τπιαῖν ᾿στειι" δοθῆ )ο-- 

ΠΣ], οἱ ΡΘυβΘ 66 Θᾶπι. ῬΘΥΒΘΟ ΠΘΥ15 ἁιι6 ΠῚ ΠΟΙ 

ΑἸττοΡ, ΖΔ ΠῚ οἴ ΓΘῺ5 5ΘΟΌ ΠΑ τι 5οορῖιπ δα Ὀγᾶ-- 

Ε Ὑἱατὴ ΒΘ ρΟΡ Πο6. νοσ ΠΟ ΠΪ5. ΡᾺΧ ΘηΪΠ γον 1η 581:- 

ΡΘΡἢἶβ θχϑίϑς. ἘΓῸπῖπῚ αδτηάτπι δα σαν ηθη δά - 

ΒΕΡΙΟΙ ΘΌΠη115.,. ΠΏ] 115, ᾿ἰβάπι6 ρου αΡ θα ΙΟΠΘ ἢ 

ΠΟΙ 5. ΟΥΘΑ 115... 5ΌΠη115 ΘΟΠ] ΠΟΙ. ΤΠ τ 06 165]-- 
τὰν Ῥάοθηι , 50] ΠΟ Πθηι ν᾽ 6] οθὲ ἃ πη Π 41 ἀπιη}1}-- 

{{0τι5 : Θομραγὰ πηθηΐθηι Πα θἴαπη., ΓΔ Π ΕΠ] τιπη 

4αθηχάδιῃ οἵ ἱπηρου ρα τι η ΔΏ]Π}Ϊ 5: ΠῚ, {1 

ΠΘΊτι6 ορ᾿ ἀἸΓἈΠΠ]|015. ἀστοί, ΠΟ 116 πτις ΠΠπιο ἃ 

[1515 ἀοσπηδΕΡτι5 Ρ61 ὙΘΡ ΙΒ: πη 6η δ ἀ556ῃ- 

ϑίιστη πυ] πε τι5 ἐμαί, ΠΕ] πἰ ΡΔΟΘΠῚ 60η56- 

4π|ᾶγ6, {1186 ΟΠ] ΘΙ ΘΧϑρ ΓΑ 1π|6 ] 6 οἴπιπ}, ἔππιπη- ρα ρ ἡ.7. 

4{|ὸ σον σιιβίοα!ε. ΟἿ ἀιρυῖς ῥάσθηι,, ΟΠ Ἰβἔιμι βρλος. 2. 

Ἰπααῖγις : {18 ἴρ56 δοϑὲ ρὰχ ποβίγα : {11 ἀτπιὸ5 1 ἽΝ ; 

τιπατη πουτιπὴ ΒΟμΙ ΠΘὴι ΘΟΠ Ια 1, [Δ ΟἸΘΠ5 Ρᾶσθη, 29. 

αἴάιιθ ΡῈΡ ϑΔηστ 61} ΟΥΤΙΟΪΒ5. 51188.5 5108 4118 ἴῃ 

ΟΦ} 15.., δῖνθ 4π| 1ῃ ἴθυγὰ βιπΠ|., ΡΟ ΟΔΠ5. 

11. Οοιἶὶ ΤΠ) οπιϊπὶ προ 1 πιδίος,, οἰ απιΓ 65 67πι5 ν.7 16. 

ἫΝ ἐπι ρΓ 665 θογιπι. Οὐθιηδ ποι) Θ8 ΠΟΙ ΘΟΓΡῚΒ τ. (ον. 12. 

ΠῚ ραηΐ Ομνῖβιῖ, οὐ ππθμΓὰ ΟΧχ Ρᾶγίδ : οἵ ροϑβιῇὶ 37.38. 

Τοῖι5 'ηΏ Ἐροϊοϑῖα “ποβάδπὶ “τ 46 τι ΟΟΙ]05 ; 
«ποϑάδμῃ γθΡῸ αὖ ΠΠρια5.,. 8]105. 4] ΤΠΔΠΙΠΙΠῚ , 

ΑἸ105 411 ρϑάτπιι νίσθμῃ ΟΡ πϑδηΐ : 50 θδηι 

ϑδποῖδο γἱγ 65 Θρ᾿ [8]65., δὲ [ἢ ορ] 65 ΙοοΟ α]-- 

ψουϑαηΐθϑ., |126. ἀϊοιιπίμ ΟΟ11, 4064] οοποΙε- 
ἀϊτιιπι οἷἰ5. δ ΠΠΙΠτΙ5. ΠῸ5 ᾿ΠΒΡΙΟΙΘ Πα], 4166. δπι- 

ἨΟΜΙΠΠΑΘ ΙΝ ΡΒΆΓΜΌΝ ΧΧΧΗΙΙ. 

7 τὦω 

πάσης προσήχει τῆς ἐπὶ τὸ καχὸν συναφείας 

ἀπαλλαγῆναι. Ζήτησον εἰρήνην, καὶ δίωξον αὐτήν. 
Α [ς ΕΝ Ἄ τ ΚΖ Ὁ ,ὔ 

Περὶ ταύτης εἴρηκεν ὁ Κύριος, ἰρήνην ἀφίημι 
Ὁ 5. Ὁ δ᾿ ΡΝ Ν ς« « ΕῚ Χ ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι δμῖν" οὐ καθὼς 

,ὔ Ὁ ,ὕ » δν ᾿ » ,ὔ 

ὃ χόσμος δίδωσιν εἰρήνην, ἐγὼ δίδωμι διῖν. 2ή- 
- 

τήῆσον οὖν τὴν τοῦ 
- , ’ 

αὐτήν. Διώξεις δὲ 

“οαπ. τή. 

Κυρίου εἰρήνην, χαὶ δίονξον 

οὖκ ἄλλως, ἢ χατὰ σχοπὸν 

τρέχων ' εἰς τὸ βραδεῖον τῆς ἄνω κλήσεως, Ἄνω 

γάρ ἐστιν ἣ εἰρήνη ἣ ἀληθής. ᾿Επεὶ ὅσον γε τῇ 

σαρχὶ συνδεδέμεθα χρόνον, πολλοῖς χαὶ τοῖς ἐχ- 

ταράσσουσιν ἡμᾶς συνεζεύγμεθα. Ζήτησον οὖν 

εἰρήνην, λύσιν τῶν τοῦ χόσμου τούτου θορύδων" 
χτῆσαι γαληνιῶντα νοῦν, ἀχύμονά τινα χαὶ ἀτά- 

ρᾶχον χατάστασιν τῆς ψυχῆς, μήτε ὑπὸ παθῶν 

δ σαλευομένην, μήτε ὑπὸ τῶν ψευδῶν δογμάτων 
διὰ πιθανότητος προχαλουμένων εἰς συγχατάθεσιν 

περιελχομένην, ἵνα χτήση τὴν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ 

τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν, 

καρδίαν σου. Ὃ ζητῶν εἰρήνην, 

ὅτι αὖτός ἐστιν ἣ "εἰρήνη, ὃς ἔχτισε τοὺς δύο 

εἰς ἕνα χαινὸν ἄνθρωπον, ποιῶν εἰρήνην, χαὶ 

φρουροῦσαν τὴν 

Χριστὸν ἐχζητεῖ, 

ΡΝ Ἵ Α “τ -Ὁ -ῸᾺ-ὦ - 

εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, 
ε “ - - - “ΣΙ .ὋὋ 

εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, εἴτε τὰ ἐπὶ “τῆς γῆς. 

᾿Οφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίοις, χαὶ ὦτα αὐτοῦ 
εἰς δέησιν αὐτῶν. “Ὥσπερ οἵ ἅγιοι σῶμά εἶσι 

Χριστοῦ χαὶ μέλη ἐχ μέρους" χαὶ ἔθετο ὁ Θεὸς 
ἐν τῇ ᾿Εχχλησίᾳ τοὺς μὲν ὀφθαλμοὺς, τοὺς δὲ γλώσ- 

σας, ἃ ἑτέρους τὸν τῶν χειρῶν, χαὶ ἄλλους τὸν 

τῶν ποδῶν ἐπέχοντας λόγον" οὕτω χαὶ αἱ ἅγιαι 
“δυνάμεις αἵ πνευματιχαὶ καὶ περὶ τὸν οὐράνιον 
οὖσαι τόπον, αἱ μὲν ὀφθαλμοὶ λέγονται, τῷ τὴν 
ἐπισχοπὴν ἡμῶν πιστευθῆναι, αἱ δὲ ὦτα, τῷ παρα- 
δέχεσθαι ἡμῶν τὰς δεήσεις. Νῦν οὖν τὴν ἐπο- 

πτικὴν ἡμῶν δύναμιν, καὶ τὴν τῶν εὐχῶν ἀντι- 

ληπτικὴν, ὀφθαλμοὺς εἶπεν καὶ ὦτα. ᾿Οφθαλμοὶ 

οὖν Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέ- 

65, {πο ποϑίλα5. ῬρΥΘοο5. Θχοι ρας. Νιιης ᾿σΊ ταν 
Ροϊθμ "ΠῚ (τι ΠΟΘ ᾿ΠΒΡΙΟΪΕ., δὲ ροϊθῃτ μι (π|88 

ῬΥΘΟΘ5 5:50 ]0 10. ΟΟᾺ]05 ἀἰἸΧχῚΣ οἱ δι 65. Οειὶ ἰρὶ- 

{{ι ΤΠ οτιϊτυὶ 5067 ἡιδῖος., Θὲ ατι1)65 671ι5 ἴπι ῬΥΘΟ65 

5 ἐογιίηι. ΟἸΟΠΙ ἢ ΟΠῚΠΪ5 758} δοῖῖο ἀἰσηᾶ δϑὶ {τι 

ἃ Ὅδο ᾿πϑρίοἰαἴτι, οἴ ομη:8 ὙΘΥΡΙΙΠΩ 5. οἵιπὰ Π]Π1] 

Ὁ 3) ἊΝ ον ο τὦ ΩΥ , 

σιν αὐτῶν. πειοὴ πᾶσα πρᾶςις του οἰιχαιϊου 

“5 - , τ - ᾿ -“ εν “- 
ι Ἵ - ἄζια τῆς θεωρίας τοῦ Θεοῦ, καὶ πᾶν ῥῆμα, τῷ μὴ 

Γδῖς Μ85. βορίδι. ἘΔ ἐπὶ τό. Μοχ εαϊ ἡ ἀλη- 

θινή. Αἴ 58εὲχ Μ85. ἡ ἀληθής. 

8 ἈδρῚ ἰογίτ8 οἵ φααγέιβ. οἴ (10. βερίϊπηο σα- 

λευομένης . . .« . περιελχομένης. Αὐ Β6ρῚ «υτϊαΐαβ. οἵ 

βοχίαβ οσπὶ (10, βοχίο εἴ σὰπὶ θα {5 σαλευομένην . .«. 

περιελχομιένην., ΠΟῚ αϊνονθα βοπίοπίϊα. ΠΡ ἤθια Βοσ. 

ἰθγιτ5 προσχαλουμιένων. 

Ἀ 51ς οεἴο Μί85, Αἱ δά εἰρήνη ἡμῶν. Ὑ ΕΓΒ 116 

ΠΟΒ15 Πξ, φαοα τιϑὰι νην 5016, γοσθ ὑμῶν εχ ψὰ}- 

δαῖο δουιρίαγο ἰοχία ἀἀ ἀἰΐαπη 6586. 

4. Ἐ61Ε ἑτέρους δέ όοοα]α δὲ ἀδεδι ἴῃ βερίεπι Μ95. 

δίαξιπι., ὉΡῚ 6111 οοπίϊιε ἐπισκοπὴν ἡμῶν παραδέχε- 

σθαι ἢ πιστευθῆναι, οοἴο Νῖ55. πη 6}1π|5 δ βι πΡ 1οῖπι5 Πὰ- 

Ῥεπὶ ἐπισκοπὴν ἡμῶν πιστευθῆναι. (δὰ ἀπιίοπι 675 ΤΟΙ 

σάτα χϑί τον, φαιθε ῖ Ῥαι]ο Βαχπηδπῖοι ἴαοιϊο υἱεῖ, 

ΤΑΡτανίτϑ ᾿στεν, βκῖγο {πόα 6} 5 46 πὶ ἀοϑουιθοθαΐ 11- 

ῬΓῚ βουῦρίαγατῃ 5115 σατο 80 ΤΠφαϊο Ρουβρίοθυα πῸπ 

Ῥοϑβϑοῦ, ἀπθιταγοΐαιιο πος 8η 10 πιοᾶο βουϊρίμτῃ ἔοτγεξ, 

δῖγε {πο ἀΠΠπᾶ ἴῃ 1115 ΘΧ ΘΠ Ρ] ΤΊ θ115 βουιρίπμῃ τερο- 

τἰϑδοῖ, αἰγιπηάις ροβΐξ, εἰ Ἰθοίοτγιιπι Ππ τοῖο Ῥδυτηϊ- 

51, αἴτια γουῖα5 νἹΔογείατν. [ἃ ΠΟΙ 5011 {ππτὰ Ἰαπχάτιι 

ἀοουϊε δᾶσιιμη του ορίϊπητι5 Ἰ4οχ Μαγοί5 ἢ. 1 ὦ 
γαγ. [μεοΐ. ς. 16, ο}π5 σουθᾷ Ὄχβουῖθοσο ποῦ ἀπ} ι- 
[ΑΥΊΠη115. 



χοά. 33. 

20. 

Μαε]ι. κ8. 

Ιο. 

“220 5. ΒΆΑΘΙΠΙΙ ΟΈΒΑΠΕΙ ΟΛΡΡΆΑΡΟΓ. ΔΑΒΠΟΗΙΕΡ. 

ΟΥΟ56. ἃ {π5ῖο ἀϊοαίιν, ἀοπιοϑιι οϑὲ οἱ οἴοαν., 

τἀ οἴγοο 7πι5ἔτιη ΘΟ ΠΡ ΟΥ ΘΟΠΒΡΙΟΙ δὲ 56 Πρ 6. ΘΧχατι- 
αἰρὶ πῶς 1Π|4 νοῦθα ἐοοοθπε. 17. 7 ἰξπι5 ατϑπι 

Πουεἰτιὶ 510) 61 [αοϊοπίος πιαΐω, τι ρογαὶ ἐ6 [οΥΤα 

πιθηϊοῦίατι ΘΟΡ πὶ. ΑΥ̓ΌΙΓΓΟΥ ΡΟ ΠῚ ἃ6 ΘΟΠ501-- 
οὐπππηῖ ΤΟ 11 ἃ( 14] ο τι αἰ νθπίιη αἰαὶ να ἔτι. 
ΟἸρΡΟΡ Ιου δὲ ΘΟ 1}}1 ΠΟΙ ]Η], ν ας αάπιιο Θη}]- 

Ἠ15. ΠΟΒ ᾿ΠΒΡΙΟΙ ΘΠ 5.5. }π|δέπιμη. ᾿πΕΠΘΡῚ (οι: 

056 Δι! 6} ψ αι {π|5 «ΟἾττ1}} ἈΡΡΑΡ ΕΠ 1155 861 ΟἸΏΠΘ ΠῚ 

ΠῚ {8 15 πη σαν 6 ἴθῦνὰ ἀδἰοπάδ μι. αν 

ΘηΪπη. Θορτθ5. Τ6Ὶ γα! ΘΟΡΡΟΡΆΪΠ ΘΡΘΟΙΘ 6556 

δοΠ οὐ δίπιηλ. ΑἸοαυπ [τὰ “ποατι6 ΡΒ τ 

νἹἀοθῖτιν φαοὰ Βουίραινγα αἰχὶς, βθουβϑιιηι “6. 

ΘΟι]05. 6556 018] {π|ισῖο ἃἰΓ] σθαπε., ΘΘΟΥΒΙ1Π) ΨΘΙῸ 

ὙΠ] Π1Π1., {|| 1Π Πα] 05 ̓πίθη τι5 511. ἘῚ γΘΓῸ ΠΟήτι6 

ὉΘᾺΠ]] 51Π6. να] {τι 511Π|... ΠΟΙΠ6 να] τπ5. ΘΧΡΘΥ5. οϑὲ 

ΘΟΙΠ]Ον τη}. ΠΌΠ]Ο ἸσΊτα ΠΟ ἢ ὙἹ 60 1: [ἀοΐοπὶ Πο- 

τ η1., δὲ νινοῖ  ΔΠΘ6Ι1 γ᾽ 6 δου 40] ἴῃ ἘΠ ο]6- 
518 ῬΊΙ151Π δι, 56 Πρ 6. νἱάθης [ἀοῖθ Ῥαινὶθ πὸ- 

517 41 ἴῃ ΘΦ}15 οϑῖ. Οὐαρο πιῖπὸ 4] 4οιὰ [ον] 
ΠΟ Ροῖ[οϑῇ , τιῦ ΠΟ5., δ] ΟΡ οϑᾶρ ν 510 15 ἈΘΡΘΟΙΙ1, 

ΟΠ» ΘαΡΪ5 61}! γ105. οἰ οι 4 ΠΊθ}, ἈρΡΡΓ6- 

πιο ΠἰΔπλ115. : ΔΠΘῸΙ ν ΡΟ. {πιο πα] ] τη ἰα]6 νο]α- 

"]Θηἴιπ} μὰ ΘΠ σαν ΠῚ ΠΟ. σΟΠ 51 116, τὸ πα} |ἃ 

τ ΘΟ ππιπ τιν" “ιιΟγἾ Πτι5. [ἀοἴθη Ὁ] ον ο Π 6] Ππιρῖτον 

ΘΟΠ ΘΙ ]Θηταν. Οὐαγο οἱ ΠΟῸ5., ροβίθαιαμηι {ΠΠ] 

([ἀσ11 {ἸΠΘΡ  Πλτ15. ΓΘΘΠΓΘΟΙΟΠΪ5... ἴπππῸ Θὰ {118 65. 

[ἀο]6 δ [ἀοῖθλ σορπιοπο αἀἰβηαθῖταν. Τιπο 

ΘΠΪΠῚ {π|511 σΟπϑρθοίι ἢ “θη να π|5 1 ΘΧϑα} - 

τἰ0Π 6 ΘΟΠΒΘΟ ΘΠ 1  ᾿ΘΟΟΔΙΟΡΟ5 γΘῸ 1Π ΠιΉ Ιο 10 ; 
ΟΠ {ἘΠ ΓΕ Ρ α 1 511 2. τ ΡΘοσαςιι} ΟΠΊΠΟ {πιϑέα Π)6] 

56 ΠΈΘ Π[1ἃ ΘΧΙΘυ ΠΕ". 

κ1ῷ. ΟἸαπιανογσε ἡ, δὲ ])οπιίπιις οα ατιεί-- 

νἱΐ 805, δὲ δχ οπιχῖνιις ἐνὶ διι]αἰϊἱονιίϑιις Θογτίηι 

ἰϑογανιῖ 605. 5010 114}15. Θϑὲ 7 05ΓΟγιιη οἰ ΠΟ, ἴῃ 

ΟΟΟΙ] ΓΟ ΟΡ 15 Ρθοθϑϑιι ν ΘΟ ἃ] 1 65, {π|ρ 06 

«τ δά ᾿ρ885. διατὶ 1)6ὶ τι 5 {τπιραὶ ρου ΠΠΘΘΓΘ. 

» ἘΜ 1 οὕμμ τη Ν5. πρόσωπον δέ. [πὰ γε] τ ἰ5 τ γῸ 

ΝΙ55. νοσυΐα δὲ οτμτ{{ξπιν. Τριάδι, πθὶ ἴῃ Θ115 Ιοσι- 

ἴα, τὴν πεπαῤῥησιασμιένην καὶ φοξερὰν, πιαπὶ[δϑέινι ἀὸ 

Πονπιαανχίεπι ααν Θπίπισι, ΒΟΥῚΡ ἔτ 1Π Ὺ ΘΠΊ τη τι5 1 Πο- 

νομὴ Νῖ55. τὴν πεπαῤῥησιασμιένην καὶ φανεράν, ἀρογζιιηι 

εἰ οοπορίσιιι ααἰνε πίη. 

ς Οεῖο Μίς5. διὸ ὀφθαλυνοἱ μὲν ὡς ἔτι. Μίοχ ταν} 1 Μ95. 

ἐπὶ τῷ. 

ἀ ἘΜ ἐννοήσῃς. Αἱ βορίθῃηι δῖ55. νοήσῃς. ἈΠ παη ἕο 

Ροβί Μ85. δὸχ ἰδία γάρ. ἘΔΦΙΕῚ ἰδίᾳ μέν. [δ 5. παν ει5 

οἵ (0}}». δορ(πιιι5 ἰδία ὀφησλμιούς. 

Ὀ 

δὲν ἀργῶς λέγεσθαι παρὰ τοῦ δικαίου, ἔνεργόν ἐστι 
χαὶ ἔμπρακτον, διὰ τοῦτο ἀεὶ ἐφορᾶσθαι καὶ ἀεὶ 
-} , ,, ,, , , ’ 
εἰσαχούεσθαι τὸν δίκαιον ὃ λόγος φησί. Πρόσωπον 

δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας χαχὰ, τοῦ ἐξολοθρεῦσαι 

ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. " Πρόσωπον οἶμαι 

τὴν πεπαῤῥησιασμένην χαὶ φανερὰν τοῦ Κυρίου 

ἐπιδημίαν τὴν ἐπὶ τῆς χρίσεως λέγεσθαι. Διὸ 

καὶ “ ὀφθαλμοὶ Κυρίου, ὡς ἔτι πόῤῥωθεν ἐπισχο- 

ποῦντος ἡμᾶς, ἐπιόλέπειν τὸν δίχαιον εἴρηνται" 
ἤν ς- " , . , 9 Ἀν κα 

αὐτὸ δὲ τὸ πρόσωπον ἐπιφανήσεσθαι, ἐπὶ τὸ ἐξο- 

λοθρεῦσαι ἐχ γῆς πᾶν τὸ τῆς- πονηρίας ἀνημόσυνον. 

Μὴ γάρ μοι σωματικῶς διαπεπλασμένον τὸ πρόσ- 
πον τοῦ Θεοῦ “νοήσης, ἐπεὶ οὕτω γε καὶ ἄλο- 

- - τὰ ΡΨ) 

γον εἰναι δόξει τὸ παρὰ τῆς Γραφῆς εἰρημένον, 
9. Λ Α - Ν ἣν “ τ , φὰρ ἰδία μὲν ὀφθαλμοὺ: ὑπάρχειν ἐπιλάμποντας τῷ 

διχαίῳ, ἰδία δὲ τὸ πρόσωπον ἐκτιφερόμενον τοῖς 
Ὁ π ἢ “ 5 Δ δ.ς ᾿ , 

πονηροῖς. Καίτοι οὔτε ὀφθαλμοὶ “ γωρὶς προσώπου, 
ΝΥ , τ᾿ τ 5 ΕΣ Ν 

οὔτε πρόσωπον ὀφθαλμῶν ἐστιν ἄμοιρον. ᾿Ανύρω-- 
εν ᾿ Ξ 

πος μὲν οὖν οὐ μὴ ἴδη τὸ πρόσωπον Κυοίου, 
ι ΄, ΡΝ ᾿ - - ΟΝ 

χαὶ ζήσεται: οἱ δὲ ἀγγελοι τῶν ἐν τῇ ᾿ἔχχλη- 

σίᾳ μικρῶν διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον 
ῳ[ Ἀ - ὦω - - ΕῚ - 7 

τοῦ Πατρὸς ἡμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Διότι 
- , - .-“ ᾿ ,ὔ Ὁ ι τ’ 

νῦν μὲν χωρῆσαι ἣἥμᾶς τὴν θέαν τῆς ἐνδόξου 
, [ΩΣ 

ἐπιφανείας, διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρχὸς τὴν 
ΤΑΝ ΠΡΡΕ ἘΠ ΑΣΤῚ ἌΣ . περιχειμένην ἥμῖν, ἀμήχανον: οἱ μέντοι ἄγγελοι, 

“- Ψ ᾿- 

τῷ μηδὲν ἔχειν προκάλυμμα τοιοῦτον ποραπλή- 

σιον τῇ ἡμετέρᾳ σαρχὶ, ὑπ’ οὐδενὸς ἐμποδίζονται 
- “- ͵ - - 

διηνεχῶς ἐνατενίζειν τῷ προσώπῳ τῆς δόξης τοῦ 
)ε τω “Ὁ ν ς - . ὌΝ , Δ... δὦ 
Θεοῦ. “Ὥστε χαὶ ἡμεῖς, ἐπειδὰν γενώμεθα υἷοι τῆς 

" «οἱ ὦ 
ἀναστάσεως, τότε χαταξιωθησόμεθα τῆς πρόσωπον 

Ἁ ’ 7 γε"! ΝΑ ΄ λ Υ - 

πρὸς πρόσωπον γνώσεως. 'Γὁτε δὲ οἱ μὲν δίχαιοι ἐν 
Ε 7 - , - ΄ » ὔ 
ἀγαλλιάσει τῆς θέας τοῦ προσώπου χαταζξιωθή- 

ΕΝ Ὁ η ἣν, 5 ΠΞᾺ ἘΧ) , 
σονται" ὅοῖ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν χρίσει, μελλούσης 

ν᾿ ωρ. ,ὔ , ᾿Ὡ 

ἐξολοθρεύεσθαι παρὰ τῆς δικαίας χρίσεως τοῦ 
Ὁ Ὁ ᾿ 

Θεοῦ πάσης τῆς ἁμαρτίας. 
ΚΣ 7 

᾿Εχέχραξαν οἱ δίκαιοι, χαὶ ὃ Κύριος εἰσήχουσεν 
-“ ου νι 2 - εῷ “, 5. τῶν δ . 

αὐτῶν, χαὶ ἐχ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐῤῥύ- 
τ΄ κ τω » Ἕ; 

σατο αὐτούς. Νοητὴ τῶν διχαίων ἣ χραυγὴ, ἐν 
τ τ τ ΝΠ Α , ΕΖ 

τῷ χρυπτῷ τῆς χαρδίας τὴν μεγαλοφωνίαν ἔχου-- 
7ὔ Ἁ »Φ -Ὁ -Ὁ " τω 

σα; - δυναμένη ἐφικέσθαι χα! αὐτῶν τῶν ὦτων τοῦ 

ὁ ἘΔ χωρὶς τοῦ προσώπου. ΑΙ Νί55. ποη Ρδποὶ χω- 

οἷς προσώπου. Νοχ Ἰοσο γογΡογιιμ ΠΠ]οσιιπι,, οὔτε πρός-- 

πον ὀφθαλμῶν ἐστιν ἄμιοιρον. Ἰορττην ἴῃ δ οπς Βὰ- 

511. οὔτε πρόσωπον χωρίς ἐστιν ὀφθαλμῶν. 

ἔἼτα Μ95. βερίοιη. δι σαὶ ἤδρ. βοχίο πατρὸς 

αὐτῶν. 

8 οἱ δὲ εἰς. ᾿εεοαίονες ἐπὶ λα ἰοῖο. ΒΘΌΡΡΙς ἀπὸ χοι- 

νοῦ, τῆς θέας τοῦ προσώπου καταξιωθήσονται, οογιδρθοίε 

αἰεί. εἰαηι αἰεί", 56 {νοι Ραμ 1, 

μ Ἄυρ. τογιλιι5 δυναμένην ἐφικέσθαι. 



ΠΟΜΠΙΔΟῸ ΙΝ ΡΘΑΙΜΌΜ ΧΧΧΙΠ, 

Θεοῦ. Ὁ γὰρ μεγάλα αἰτῶν, χαὶ ἘΕΡῈ ἐπουρανίων 

εὐχόμενος, οὗτος κράζει , χαὶ ἀχουστὴν ἀναπέ “.- 

πει τῷ Θεῷ τὴν εὐχήν. Ἐχέχραξαν οὖν οἱ δί- 

καιοι " οὐδὲν μικροπρεπὲς οὐδὲ γήϊνον, οὐδὲ τα- 

πεινὸν τῶ πφτ τις Διὰ τοῦτο αὐτῶν παρεδέ- 

22] 

Οὐ ΘΗΙΠῚ πᾶσ ηὰ ΡΘΕ, ΔΡΡΓΘοδΕμ τι6 οϑ Θεὰ, 

15. ΟΪαπηαι. δὲ Ῥῦθοθβ {τ|8 Θχδ Ἰαπίιμ" αἱ Τλοιιμὶ 

ΓΔ ΠΒΠΉ ΠῚ. Οἰαπιαν γι ᾿ἴϊλιο γειδτ 5 Π1Π1] 4}0-- 

Ἰθοΐαηι., ΠΙΠ}] ἐθυοπιιηῖ, Π1Π1] Πτι τ }]6 ἱπαϊϑβῖο-- 
γπηΐ, Ῥγορίθγθα γΟΟΘ ΠῚ ἸΡΒΟΡΕΙΠῚ 5156 Ρ 1: Τ)οΙη1-- 

ξατο τὴν φωνὴν ὃ Κύριος, καὶ ἐχ πασῶν τῶν θλί- τῷ Πτ5.. Θὲ 6Χχ οἰμη θιι5 {ὙΠ} Ὁ] ΑἸ] ΠῚ} 115 οονῖιπη [106-- 

Ψεων αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς - οὐ τοσοῦτον ἀπο- 

λύων αὐτοὺς τῶν ὀχληρῶν, ὅσον χρείττονας τῶν 

συμδαινόντων κατασχευάζων. ᾿γγὺς Κύριος τοῖς 

συντετριμμένοις τὴν καρδίαν, καὶ τοὺς ταπεινοὺς 
τ Ἕ . εξ Ὁ ὦ ἂΨ , ο΄ 

τῷ πνεύματι σώσει. Τῇ ἑαυτοῦ ἀγαθότητι πᾶ- 
5 , ΄ λ ς λ - ἙΝ σιν ἐγγίζει - μαχρύνομεν δὲ ἑαυτοὺς ἡμεῖς διὰ 

τῆς ἁμαρτίας. Ἰδοὺ γὰρ. φησὶν, οἵ μαχρύνοντε 

ἑαυτοὺς ἀπὸ σοὺ, ἀπολοῦνται. Διὰ τοῦτο Μωῦ- 

σὴς ἐγγίζειν λέγεται τῷ Θεῷ χαὶ εἴ τις ἀλ- 
Ἃ 

λος παραπλήσιος ἐκείνῳ, δι’ ἀνδραγαθήματα χαὶ 
-» .- Υ͂ 

πράξεις ἀγαθὰς ἔγημε γίνεταν τοὺ Θεοῦ. Αντι- 

χρυς δὲ προφητείαν ἔχει ὃ λόγος τῆς ἐπιδημίας 

τοῦ Κυρίου, χαὶ σύμφωνος τῷ προάγοντι. ᾿[χεῖ 

ἐν γὰρ ἐλέγετο, ἃ Πρόσωπον Κυρίου ἐπὶ ποι- μὲν γὰρ ἐλέγετο, ρὖσ ρ Τ 
-Μ - - ω» " 

οὗντας χαχά᾽ τουτέστιν, ἣ ἐπιφάνεια αὐτοῦ χατὰ 

τὴν χρίσιν ἐπὶ ἀφανισμῷ πάσης πονηρίας γενήσεται: 

ἐνταῦθα δὲ, Ἐγὺὺς ὃ δ Κύριος 

τὴν χαρδίαν. ᾿Γὴν ἐπιδημίαν 

τοῖς συντέτριμμεένοις 

τὴν τοῦ Κυρίου τὴν 
5 Ἂν ΤᾺΝ 5 “ δ. Χ 2 κα ἢ 

ἐν σαρχὶ προαγγέλλε!, ἐγγίζουσαν ἤδη καὶ οὐ μαχρὰν 
» Ὁ - “ 

ἀφεστηχυῖαν. Καὶ τοῦτό σοι πιστὸν ἐχ τῆς “Ἢσαΐου 
, ,ὔ . Χ , «ἰὐπν, ἐχ Ἰο 

προφητείας γενέσθω: Πνεῦμα γὰρ Κυρίου ἐπ΄ ἐμὲ, οὗ 

ἕνεχεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλ- 
χέ με: ἰάσαθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, 

Δα τ λ ’ “ "ἢ Ἔ ὌΡ- 3 (6 ! 

κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, χαὶ τυφλοῖς ἀνάόλεψιν. 

Ἐπειδὴ γὰρ ἰατρὸς ἀπεστέλλετο τῶν σὑχτεξρεμέ- 
΄ Ἁ .ὔ ἸὮ Ν᾽ - ᾿ Κύ ϑ 

μένων τὴν καρδίαν, ᾿Εγγὺς,φησὶ, Κύριός ἐστιν 

ϑμῖν λέγω τοῖς ταπεινοῖς καὶ συντρίψασιν ἑαυτῶν 

φρόνημα ; εὐθυμοποιῶν ὑμᾶς χαὶ εἰς μαχρο- 
θυμίαν ἐνάγων, τῇ χαρᾷ τῶν προσδοχωμένων. 
Συντριμμὸς δὲ χαρδίας ἐστὶν ὃ ἀφανισμὸς τῶν 

ἀνθρωπίνων λογισμῶν. ὍὉὍ καταφρονήσας τῶν τῇδε, 

χαὶ ἀποδεδωχὼς ἑαυτὸν τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ 

ἐμπαρέχων ἑαυτοῦ τὸ ἡγεμονιχὸν τοῖς ὑπὲρ ἀἄν- 
θρωπον χαὶ θειοτέροις νοήμασιν, οὗτος ἂν εἴη ὃ 

συντετριμμένην ἔχων τὴν χαρδίαν, χαὶ ποιή- 

σας αὐτὴν θυσίαν οὐχ ἐξουδενονμένην ὑπὸ τοῦ 

Κυρίου. Καρδίαν “ γὰρ συντετριμμένην χαὶ. τετα- 

᾿Εγγὺς οὖν 
. μυ 

τὴν χαρὸδιαν. 

Ἁ 

πεινωμένην ὃ Θεὸς οὐχ ἐξουδενώσει. 

Κύριος τοῖς συντετριμμένοις χαὶ 
᾿Ὶ 

τοὺς 

γῶν 

ὋὉ μηδὲν ἔ- 

ἔπα δὲ φρονῶν ἐπί ὧν ἀνθ ἔπαρμα, μκηδὲ φρονῶν ἐπί τινι τῶν ἀνθῥω- 

᾿Ν “Ὁ ΄ 
ταπεινοὺς τῷ πνεύματι σωσει. 

ἃ 81. ΝΙ85. βοχ. ἘΦ“ῚΠ πρόσωπον δέ. 
»ΈΘρ, ἰουίτα5 τὰ φρονήματα. 

Ραγ 605. ΤΑΙ Π. ΠΟῊ [ΔΠῚ 605 ἃ ΓΘΡιι5. Δ ν 515 
᾿ΠΘρα νυ, {πᾶ Π| 605. Θυθηἴουτ πὶ νἱοΐου 5. δ ἔθος. 
19. Ῥγορδ δδὲ 1δοπιῖπιις τὶς φιιὶ σοτιίγῖ[ο διεπί 

ΘοΤ6, οἱ Πιιπιῖΐος ερίγίειι οαἰνανῖῖ. ϑυιὰ ὑρϑιτιβ 
᾿οπεΐαϊθ ομηπῖθιι5. ΔΡΡΙΟΡΙ πα ΟΠ Πιι5 : ΠῸ5 

γΘΙῸ ΓΘΙΠΟΥΘΉΤ5. ΠΟΒΠΊΘΙΡ505 ΡῈ Ρϑοοσδίπμῃ. 
Ἐδοθ οπῖπι, ᾿ππ|}, φιὶ οἰοτισαπὲ 56 αὖ 6, ρετὶ- 

διιπὶ. ΟἸαργορίο Μογβοβ Π6Ὸ ΔΡΡΥΙΟΡΙΠΊτιΔΡῸ 

ἀἰοιταιν ; Θὲ δῖ 4] }1π|5. Οἱ 51}}}}15 6ϑ, 6} Ῥ ΘΟ νὰ 

[οϊπονὰ δὲ δοοπμθθ θΟπὰ5. 60 ΡΓῸΡΘ ΔοΟΘά ε. 

5 δο δυΐθιη γϑῦθὰ ΡΡΟΡ θυ πη δ ἰνοπίιθ ΠΟΠΉΙΠὶ 

ῬαΪδη ΘΟΠΕποηξ , ΘΟΠβΟΠἐΠίαπι6. Ο1ΠῚ ΡΓΙΟΥῚ-- 

θ5. ΠΙῚῸ δπῖπν ἀἸοθραίαν : 7 εἰζηι5 ]λοτηϊτι 5ιίροτ 
7κοϊοπίος πιαῖα : οο δὲ, 6]115 ἴῃ {ιάϊοϊο οοη-- 

ΒΡ θοῖτ5 δ ἀἸβρουῦ θη Δ Π} ΟΠΊΠΘ ΠῚ ΤΠ] τ{αἴθιη {60: 
[ΐο νογο, ΡγΌρῈ δ5ὲ Τ)οπιῖπιιβ ἰἰς ψιιὶ σοτπίγίο 

διεπί σοΥ 6. Τ)ΟΥΉΪ ΠῚ 1Ππ ΟΡ ΠΘ Δάν ΘΠ [Π1Π} ΡΞ ΠΙΙΠ- 

τἰὰΐ, ἈΡΡυορΡΙ πα πιαη ἴθι 78πὶ|.. δὲ ΠΟ ΡΓΟΟᾺΪ αἰ-- 

βία πίθη. ἴσιο Πα]115 ΓΘὶ ἰαοϊαῦ ΠῚ πάθην ρῥγοὸ- 
ΡῬΠθεα Ἐβαϊθ : ϑρίτι{πι5. ΘΆΪμῚ 7) οηντιῖ 5161" 116 : 

ΡΤΟρίοθν φιιοί ππαῖϊ πὶ: ὀναπροίϊξατγα ρματιροτί-- 

α θτις πιῖδῖέ ητθ. 5 ατιατ ΘΟτιτἐο 5 οΟΥ6, ρΓ(δεσατὸ 

οαρίἰνὶς τϑηι55οτιθηι, δὲ οιδοῖς οἱδτιτη. (ἴιΠῈ ΘΏ]ΠῚ 

ΠΙΘΎΠοτι5. τ} ΓΘ γο τιν ΘΟΠ 15 οοράθ., ΡΤΟρΘ . ἴπ- 

4π||, Ζοπιῖτιιις Θεὲ : νΟὈ15 ἴσο {π| Πα] ΤΏ1165 6515, 

4υαΐατιθ ἔαϑεέιμ ὙΘβίγΓ ΠῚ ΘΟΠ ΡΝ 5115... γὙ05. 5171] 

Ἰο αΠοδίαγιιβ., οἱ ροὺ συ {ΠΠ1Π} ΓΘΡΊΙΠῚ {ΠῚ ΠΡ ΔΤ ΈΠῚ 

α( το] ον απέϊαηι ᾿π ποίτιντι5. ΟΠ ΡΙ]Ὸ ἀιιἔθη} σΟΥ-- 

415, δαβιρ ραῖο ϑϑὲ ΠῚ ΠΆΓΙΠῚ ΠΟΘΙ ΙΟΠΊΙΗΝ. 

ΟἿ ΡΥ ϑθηετα ΘΟΠίθιηβιΐ, ἃς 56 ἴρ56. Π6] δά εἶχ 

ὝἌἼΘΡΡΟ , τηθη ΘΠ π|6 58) ἃεἱ Θὰ5. ΘΟρ ΠΟ Π65 

{86 ΠΟΠΉ ΗΘ ΠῚ 5. ΘΡΆΠΕ., 86 ΠΊΔΟῚ5 Εν Π8 51Πηξ, 

ΔΡΡαΠΕ,, 15 ἀπ π6. ΠΘΡῚΣ 4{| σοπενιπιπὶ οΟΥ Πᾶ-- 

Ὁ μθὲ, «πἰζιιθ. ϑιπιη σον βδορ ποίη {πο ἃ Ὀο- 

Ἐπασδενε- 

ΠΏ]ΠῸ ΠΟΗ ἀθϑριοιίπιν, δἰθοιε. (ογ᾽ Θτεῖπηι σΟτιἐΓ ξιι1 Ρς αἱ. 50. 

οἱ μιιιϊϊαΐμηι [12 6ιι5 τιοτὶ εἰδερίοῖοι. ῬΤΟρΘ δϑεὶ 

ἐσίξι 1)οηείπιις σοτι τ ἐἰς οοΥδ., οἱ Πτιτηῖΐε65 ορὶ - 

γι βαϊναθίι. Οὐ Π1Π1] Πα θθθὲ Θ᾽ ΠΟ Π]5., ΠΘύτι6 
ΟΡ τΠ]ὰτ ΓΘ ΠῚ Πα ἃ ΠΔΠῚ 5ΠΙΡΘΓΡΙΐ,, πο δὲ οοπ- 
Ἰπ|5 δϑὲ οοράθ, δὲ ᾿π}}15. ΒΡΙΓΠπι. δὲ ({|- 
ἄδιη [πππΠ}}}15 δὲ 15, 4πὶ ἴπ ρϑοσαΐο διηριίαΐ, 

ς Ἐ41Π γάρ, φησιν. Τεοδί φῆσιν ἴῃ Ν55. 

19. 



92.292 

οἴ ΡΘΟσαί ΠῚ ΟΠΊηϊτπὶ πιαχίπιθ ΠΉ]] θη γθά-- 
ἄαι. Ηΐπο ἀϊοίϊπηιια ΒΕ Π]]Π] ἴα πὶ 6556 οἱ δᾶμη; 

4188. σονγιρία εϑὲ., 80. ΥὙἱυσι Πα 15. Β8 ΠΟΙ Πιο- 

ΠΙΆ ΠῚ ἈΠΪϑῖΓ. 5165. ΑἸηποη, ἱπαιϊξ, νὰ ὙΠαὰ- 

3.Περ. 13. 78} ᾿Πουθη5., “μηιανὶε ἴροαπι. Οπϊοιιη- 

Ἐτ᾿ {πὸ Ἰρίταν Αἰ ππἀϊπθὴ δο 500] 1 πη] αΐθ Δ ΠΙΠῚ] 

ΔΠΉΙΒΟΓΘ , Ρ6Ρ Ρδοοαίιιη) ἴῃ ἰθυγαπ (6]6 611, οἱ 
881 ῬΡΟΒΕΓΑΙ ,. ΠΟ ΔΠ1Π16Ρ σγδάϊθπίθθ “Δ ΠῚ 

ΒΘΡῬϑηΐθβ,, ἀδοισηθριηῖ; ΟΠ π6 ἰάθη. πι}}0 
ΠΊΟΟ ΒΕ ΘΘΓΘ 56 ρΌβϑίηξ , Παι Π}]Π14 11 σαπὶ 4π|- 
ἄ6π1, πο [δΠΊΘη ϑρὶ τὰ : ΠῸΠ Θηΐμ ἰδ 8}}}}15 

δϑύ 1Π]Ογτιπη Ππι Π}}]1ξ85. Οὐ ὙΘΙῸ ΠαΡΘ ΠΣ 5ΡΙΡ [τ 

58 Π0[1 σγδιδηη., Πδιι4 ἸΠν}Π 56. ἴρ505 Πα πη] Δηξ, 
2. Οοτιἦ.5. φΡ ΠἸοἰαπίψαθ. ἱπίουϊουοιι5. : 4υίρρο {αὶ {ιχία 

Ἀροβίο!ιμι ἀἸἰσαπὶ 6556. 56. “ΠΟΥ Πν 5. {πὶ Ἰἢ 
ΟΠ νἸβϑίο δι1Ππ| 56 γν05., οἱ Οπιπίϊηιν τ) δε  ἀητογιίτεηι 

αι μτιτιο τιση6 ἴδηι; οἵ Ἰΐθνιιπ : 7 ἀπιφιαηι 

Ρεγραπιθπία πειπαάϊ ἐαοιὶ 5ιίηιτι5. Οὐ 5θοιιπετιπὶ 

ΒΡ᾿ΡΙ 1} αι} 1 ἴδ τα Π 11}, 5656. ΟΠ ΠΙΠ [ἃ-- 

οἰπηΐ ΡΟΒΙΡΟΙΏΟ5., πὶ ΡΡΙΠΙΪ 1 ΓΟΘΊΟ ΟΡΘΙΟΡ ΠῚ 

ἢαπί. ΗἨοβ5 ριφάϊοας «ποαιιθ Ὀθαῖοβ. ΠΟΤ ΪΠτι8 » 

ΔΙαιμ)ι.5.8. ἀϊσοπϑ: βοαίὶ ραιροτῦος ερίγίίι. αο. Διί ιἀτὶ- 

διιἰαἰίοπος ἡμδίοτγιιπι., οἱ θα οηιπίδντις εὶς ἰἰϑόγα- 

32: (ον.ἡ.. 8. γίε 605 Τλουεΐπις. [πὸ οπιτιῖδιις., ἰπααΐ!, ἐκὶδιῖα- 
]οαπ. τθ. ἐἰοποτη ρας γι, 5σεα] ποτὶ αποιδίϊαπιι". Ῥυορίθυ- 

Ὁ5, Θὰ δἰ] 1 ΤΟΙ] Πι15 Αἷζ ἀἸΒΟΙΡῚ 115. 5115. : 17 πητίτιεῖο 

ΡγΘβϑισαιπ παθείας; δε οοπηαϊίθ., ὁ9ὸ υἱοὶ 

τηιτισιζιιτπι. Οἴιᾶ 6 51 {πᾶ πὸ ν] 6} }5 [ἀϑῖοϑβ ἴῃ π]ογ-- 

Ὀ15., ἴπ σου ρονβ ἀθιμα ποδί οηῖθιι5, ἴπ ργορίησιιο- 

ΤΠ ΔΙ ΪΘΘΙΟΠ6 5 [ἢ ἈΡ]Α515., ἸΏ 5 ΠΟΤΏΪ 115,5) [ἢ ΟΠΊ ΠῚ 
ἸΠΟΡΙὰ ἃ ΓΘΡΕΠῚ ΠΘΟΘΘΒΑΡ ΔΓ ΠῚ Θσθϑίαίθ ἰδ ΠΟΥ], 

ΤΏΘΙΏΟΡ [πογὶ5 πο μία οι ἐρὶ δι αἰίοπος 

7μδίονμηι,, δὲ φιιοεί δὰ οπιτιϑης μἰς ἰἰϑοτανὶϊ δος 

οπυΐτιις. ΟἿΣ διιΐθιῃ ἀἸοὶξ Ππι8ῖο πῸπ σΟΠν ΠΙΡῸ 

ἐΡῚ Ρ]  ΙΟπ τη ; Π1}}}} ΑἸ Ππ ἀἴοῖε Πἰδὶ αἰ ἢ] ἴδ ΠῸΠ 

ΠΟΏΘΉΘΓΘ Δ νθυβαυ τι. 564 δίῃ] οἴοθ πη ἄδθοοι- 

ΝΣ 

τ. ἴον. ἧς 
1:3: 

ἴδ 1 4180 ΟΡ Πΐ ΟΟσ ϑΙ ΟΠ 65. σΟΥΌΟΠΆΓΙΙ ἢ Δ Π7 

ΨΕΙῸ αιυδίθυ ἴῃ. πος Ῥβα]η1ο ἐἸοἸ ἔπι, {τὰ ΡΔΓΟΠΘ 

605 41ιοὸ5 ΠΟΙ ΪΠτι8 ΠΟΥ ΓΘ γα], ἃ {ΡΒ ] Δ ΟΠ 

πθονθῖ. Ῥυϊμηστη Θπΐμ : ὅ. Βα φιιίεῖρὶ ]οπιϊπτίπι, 
οἱ δχαιιαϊνὶξ πιὸ. δὲ δὰ θπηιτιῖϑιις ἰτὶϑιιαἰϊοτιῖντις 

πιοὶς τίμιε! τὴ6. ϑθοιπάο, 7. Πα ρμαιιροῖ οἶα- 
τπανῖξ, δὲ ])οηιίτιιι5 δα ατιϊνὶξ διίην, δἰ δα οπιτιῖ- 
δτι5 ἐγὶὀτιζαιοτιῖδιις 6715 βαϊνανίξ διιπι. Τουῖῖο, 

ἀ Πὰ φαΐϊηψας 55. ἘΔῚΠ οὶ Ἀορ. ἀπολώλασιν. 
Μὸοχ ἢδρ. βεοιηάις συγκύπτουσι δέ. ΑἸΙζαδπίο ρΡοβὲ 
ἐσ 88. τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου. ἘΔΙΠ οαχὰ Ἀερ. 
βεχίο τοῦ ἁγίου πνεύματος. 

ὁ Εδοια τόσα 50 (οι θεἤβιι5, αἰ ΑἸ φαϊά δα ἀνθὶ- 
{τη δαππὰ τηπἰοΐ. {ΠΡ Ἰριίαν Ἰοσίπλι5. δὲ ἴπ δα {5 
εἴ ἴῃ Μί85. οπιηΐθιις, τινῶν ἐν Χριστῷ, γα]} Ἰορὶ ορου- 

ΒΑΒΘΙΠῚΙ ΟΕΒΆΠΕΙΞ ΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

πίνων, οὗτος καὶ συντετριμμένος ἐστὶ τῇ καρ- 
δία, χαὶ ταπεινὸς τῷ πνεύματι. Ἔστι μὲν τα- 
πεινὸς χαὶ ὃ χατὰ τὴν ἁμαρτίαν πορευόμενος, 
διότι ταπεινωτιχὴ μάλιστα πάντων ἣ ἁμαρτία. 
Καθὸ χαὶ τὴν ἐφθαρμένην χαὶ ἀπολέσασαν τὸν 
τῆς παρθενίας ἁγιασμὸν λέγομεν ταπεινοῦσθαι. 

Ὥς ὃ ᾿Αμνὼν, φησὶν, ἐπαναστὰς τῇ Θάμαρ, 

᾿Ἐταπείνωσεν αὐτήν. Ὄσοι οὖν τὸ ἀνάστημα 
καὶ τὸ δίαρμα τῆς ψυχῆς  ἀπολωλέχασιν, ὑπὸ 
τῆς ἁμαρτίας χαταύδληθέντες εἷς γῆν, καὶ οἷ- 

ονεὶ ἐδαφισθέντες, διιοίως τῷ ὄφει συμιπορευό- 

μένοι συγχύπτουσι, μὴ δυνάμενοι ἀνορθωθῆναι 

εἰς τὸ παντελὲς, οὗτοι τεταπείνωνται μὲν, οὐ μὴν 

τῷ πνεύματι" οὐ γὰρ ἐπαινετὴ αὐτῶν ἣ ταπεί- 

νωσις. Ὅσοι δὲ ἔχοντες τὴν τοῦ Πνεύματος τοῦ 

ἁγίου χάριν, ἑχόντες ἑαυτοὺς ὑποταπεινοῦσι τοῖς 

ὑποδεεστέροις, χατὰ τὸν ἀπόστολον λέγοντες ἕαυ-- 

τοὺς εἶναι δούλους “ τινῶν ἐν Χριστῷ, καὶ Πάν- 

τῶν περίψημα ἕως ἄρτι" χαὶ πάλιν, Ὥς περι- 

καθάρματα τοῦ χόσμου ἐγενήθημεν οἵ πνευμα- 

τιχῶς τῇ ταπεινώσει χεχρημένοι, πάντων ἕαυ- 
τοὺς ποιοῦντες ἐσχάτους, ἵνα πάντων πρῶτοι 

γένωνται ἐν τῇ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 'Τούτους 

156 χαὶ μαχαρίζει ὃ Κύριος λέγων, Μαχάριοι οἵ πτο»- 
:; 

,οὶ τῷ πνεύματι. Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαί- 
᾿ 32 - “ἔν ΦΕ , τὶ Ἁ πι ων, χαὶ ἐχ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὃ Κύ- 

ριος. Ἐν παντὶ, φησὶ, θλιόόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ στε- 
νοχωρούμενοι. Διὰ τοῦτό φησι χαὶ ὃ Κύριος τοῖς 

ἑαυτοῦ μαθηταῖς, Ἔν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔχετε: 

ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὸ ίχηχα τὸν χό Ὥ ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίχηχα τὸν χόαμον. “Ὥστε 
» ΝΜ.» }Ὶ ἐὰν ἴδης ποτὲ 
3 
εν 

, , 

ἐν ἃ νόσοις, ἐν πηρώσεσι σώματος, 

ἀποδολὴ τῶν οἰχείων, ἐν πληγαῖς, ἐν ἀτι- 
,ὕ ") ΓᾺΡ ἃ δ. Α ς΄ μΝ ΒΞ - ΄, Θ 

μίαις, ἐν πάση ἐνδείᾳ χαὶ ὑστερήσει τῶν ἀναγ 
᾿Ν .Ν “ « , ,ὔ [} 

τοὺς διχαίους ὑπάρχοντας, μνήσθητι, ὅτι χαίων 
Πολλαὶ αἵ θλίψεις τῶν ἢ δικαίων, χαὶ ἐχ πασῶν 

αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὃ Κύριος. Ὃ δὲ λέγων 
μὴ πρέπειν τῷ δικαίῳ τὴν θλίψιν, οὐδὲν ἕτερον 

λέγει ἢ μὴ ἁρμόζειν τῷ ἀθλητῇ τὸν ἀνταγω- 

νιστήν. Μὴ ἀγωνιζόμενος δὲ ὃ ἀθλητὴς τίνας 

ἕξει τῶν στεφάνων τὰς ὑποθέσεις: "Πδη δὲ τέ- 

ταρτον λέγεται ἐν τῷ ψαλμῷ τούτῳ, τίνα τρό- 

πον ἀπὸ θλίψεως ῥύεται ὃ Κύριος, οὺς ἐὰν θέλη 

δύσασθαι. Πρῶτον μὲν γὰρ, ᾿Ἐξεζήτησα τὸν Κύ- 

ριον, καὶ ἐπήχουσέ μου, καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλί- 

ἴοτο τῶν ἐν Χριστῷ. Υ᾽ αἰσαΐατπη Ἰοοἰ!Οποτα τοῦ ποπάαπι 

6556 “αχίπημβ. 

« ἘΔ Η γόσοις ἢ ἐν. Τ)οοβὲ ἢ ἴπ βερίεπι Νῖ55. 

»ΈΘΡΙΙ το 15. οἵ αδνίαβ δικαίων, ἀλλ᾽ ἐχ πασῶν. 

Ν ες ἴἴὰ πλα]ῖο ροβὲ 01}. Ῥυίπηιιϑ εἰ μὴ ἁρμόζειν. Ἀδδ. 

του ττι5 εἰ μὰ υνὴ ἁρμόζειν. ΑἸ Μ85. σσπὶ ε{ 115. ἢ υὴ 

ἄρυ.. 



ἨΟΜΠΙΑΞ ΙΝ 

᾿ , ᾿ Ξ 
ψεών μου ἐῤῥύσατό με. Δεύτερον δὲ πάλιν Οὗ- 

᾿ 

τος ὃ πτωχὸς ἐχέχραξε, καὶ ὃ Κύριος εἰσήχουσεν 

αὐτοῦ, χαὶ ἐχ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσω- 
, 

σεν αὐτόν. Καὶ τρίτον - ᾿Εχέκραξαν οἱ δίκαιοι, 

χαὶ ὃ Κύριος εἰσήχουσεν αὐτῶν, χαὶ ἐχ πασῶν 

τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς. Καὶ τε- 
- ΩΣ ,ὔ 

λευταῖον: Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν διχαίων, χαὶ 

ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὃ Κύριος. 
Α: ω ΠῚ 

Φυλάσσει Κύριος πάντα τὰ ὀστὰ αὐτῶν, ἕν ἐξ 
ΩΣ Ὁ» Ὁ 7ὔ 

αὐτῶν οὐ συντριδήσεται. Πότερον δεῖ ἐπὶ τῆς λέ-- 
» ΄ τ 7 

ξεως μεῖναι, χαὶ ἀρχεσθῆναι τὴ χατὰ τὸ πρόχειρον 
ἘΣ τι - } 

προσπιπτούσῃ ταῖς ἀχοαῖς ἡμῶν ἐννοίᾳ, ὅτι τὰ 

ὀστὰ ταῦτα, τὰ τῆς σαρχὸς ὑποστηρίγματα, οὐ 

συντριδήσεται τῶν δικαίων, διὰ τὴν παρὰ τοῦ Κυ- 

ρίου δεδομένην αὐτοῖς φυλαχήν; καὶ πότερον ζῶν- 
᾽ὔ ἂν. τ, - , “: “ Ἃ ΡῚ , 

τος μόνον χαὶ ἐν τῷ βίῳ τυγχάνοντος ἀσύντριπτα 
ΩΝ ὃ 7 ο ὦ ΔΜ Ὡς, ΚᾺ ΣΑΤΟ λ Ἂ τοῦ δικαίου “ φυλαχθήσεται τὰ ὀστᾶ ; ἢ καὶ ἄπολυ 

ο - τ - δ θέντος τοῦ δεσμοῦ τοῦ σιοματικοῦ,, υηδὲν αἴτιον 

ἐπισυμδήσεσθαι συντριθῆς τῷ δικαίῳ ; Καὶ μὴν 

πολλὰ μεμαθήχαμεν ἐπὶ τῆς πείρας ὀστὰ δικαίων 

συντετριμμένα, τῶν ἐν τοῖς ὑπὲρ τῆς εἰς Χριστὸν 

μαρτυρίας παραδόντων ἑαυτοὺς παντοίοις εἴδεσι 
΄ Μ {15 ΠῚ ᾿ 7 ὭΡΑΙΣ παθημάτων. Ἤδη γάρ τινων καὶ σχέλη χατέαξαν 

οἵ διώκοντες, καὶ χεῖρας χαὶ χεφαλὰς διέπειραν τοῖς 
« , Ὡ) , - - ᾿ ΘΟ ΄ 
ἥλοις πολλάχις. Καίτοι τίς ἄντερεῖ μὴ οὐχὶ πάντων 

εἰναι δικαιοτάτους τοὺς ἐν τῷ μαρτυρίῳ τετελειω-- 

μένους: ᾿Αλλὰ μήποτε, “ ὥσπερ ἄνθρωπος λέγεται, 
, κ ᾿ ΜΡ ΗΠ ͵ εἰ τ 

τουτέστιν, ἣ ψυχὴ, χαὶ ὃ νοῦς ὃ ἀνθρώπινος" οὕτω 

χαὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ὁμωνύμως ὀνομάζεται πρὸς τὰ 
ως φᾷ , « ,ὔ 2 ᾿ ᾿ - 

τῆς σαρχός᾽ ὡς πολλάχις ὀνομάζει ἣ Γραφὴ τοῦ 

“Χρυπτοὺ ἀνθρώπου, ἐν τῷ λέγειν, Τοῦ σοφοῦ οἱ 
ὀφθαλμοὶ 8 ἐν χεφαλὴ αὐτοῦ" τουτέστι προορατιχόν 

ἐστι χαὶ περιεσχεμιυλένον τὸ χρυπτὸν τοῦ σοφοῦ. 

Καὶ πάλιν ὀφθαλμοὺς ὁμοίως λέγει τούς τε τῆς 
- 
τς: «Ψυχῆς χαὶ τῆς σαρχὸς, οὐ μόνον ἐν ἣ παρεθέμεθα 

λέξει, ἀλλ᾽ ἐν τῷ φάσχειν, τὴν ἐντολὴν Κυρίου τη- 

λαυγῆ εἶναι χαὶ φωτίζουσαν. ὀφθαλμούς. Τί δὲ δεῖ 

λέγειν περὶ ποῦν Ὁ ἔ ἔλων ὦτα ἀχούειν, ἀχουέτω; 
Δῆλον γὰρ ὅτι χέχτηνταί τινες ὦτα χρείττονα δυ- 

νάμενα ἀχούειν λύγαν Θεοῦ. Πρὸς δὲ τοὺς μὴ ἔχον- 

τας ἐχεῖνα τὰ ὦτα, τί φησιν; Οἱ χωφοὶ, ἀκούσατε, 
καὶ οἱ τυφλοὶ, ἀναδλέψατε. Καὶ, Τὸ στόμα μου 

ς (]Ρ. ρυΐπητιβ φυλαχθήσονται. 

ἃ Τὰ Μ85. οοἴο. ἘΔ τινων αὐτῶν. Μῖοχ οαπ χαὶ 

τοί γε. Τ)εεϑῦ γε ἴῃ ποβίυ 5 Μ88. 

6 δῖ. Μβ5. βερίοπι. Εάτεο Ῥανῖβ. ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος 

λέγεται ἡ ψυχή εἴο. 

ΓΒ [15 γογιβίμη1]6 ἸΔΟῪ Ῥοίοϑὲ μέρη ῥγὸ μέλη Ιεσοη- 
ἄππι 6856. ἀρίβ δπΐπι ἀἸοίπηιβ, αγίες απϊτπεὶ ρ»τθ- 

εἴριω : τιοτι αρίθ, πιο ἀβ πιορο, 77Ζεπιῦνα απὶπεὶ ργω- 

εἴρτια. Οοτι]δούιναπι ἃ} γαΐ, {πο (ΟΥμσ τι ᾿ΐα 16- 

ΡΒΑΙΜΌΜ ΧΧΧΉΗΉΪ. 

ο 

" 

Ὁ )}9 

18. (Ἰαπιαυθγιτ ἡιδιϊ, οἱ Τοπιίπιις οχαμαϊνιὶ 
605... Θὲ 6: οπιτῖθιι5 ἰγὶ διιϊαϊοτῖνϑιις δογιπι {ἰδ 6- 
τανὶξ 605. Ῥοβίγεπιο, 20, μία {γι ϑιιαιίοπος 
}ιιδίοτιη,, δὲ (6 οπιγιδιι5 [5 ἰἰδεγαῦϊξ θοὸς )0- 
ΤΣ 

τ. Οἰιείοαϊί Ζ])οηιίτιιι5 ΟἸιτιὶα Οδ5α ΘΟΥΊΝ, ν. “1. 

ἀττετη, θὰ ἢὶξ τιοπὶ σοτι ον θίτι.. ἸΝαιτὰ ἴῃ Πίθνα ἢ9-- 

ΤΕΥ ορογίθι, οἵ θὰ ποίίομῃθ 4{|ὸὲ βίδι) δι1-- 

ἀἰται ποϑβίγο 14} 1π|,. οοπίθηξιιμη 6556, ποά 

νΙ 6]1οθῦ ἰϑίμοθο. {πιβίουιιμη οϑϑὰ, συ μΐδ (]ΟΓὰ , 

ΠΟΙ σοηΐογοηία ΟΡ ἀαἴδμ 5101 ἃ ΤθΟΠΊΪΠῸ εἰιβίο-- 

ἀϊδμι ὃ Ἐξ πϊυιιη) {π|5811 οϑϑἃ., «ααμηάϊα γῖνεὶ 50-- 

Ἰπὶ, δὲ ἴῃ νἱΐα αἰνουϑαθιίαν, οσαϑιοα!θηίαν ἃ 

[ναοῦγα ΟΠΊΠ] 1{18058 9 ἃπ Τπιϑῖο δ ἢ ΟΟΡΡΟΥΒ 

γίποι!ο Θχϑοϊαίο,, ἢ1||ἃ ἔδοίτινοθ. σαῖιϑα [αἴπγα 

δι. ἢ ΑἸΖα ἜΧΡουιθμα αἸἀἸοΙΠλ15. τ]ὰ οβϑᾶ 71|- 
5[ΟΡΕΠ 5, {π|| 5658 “ΕΠ ΕΙ5ν15 5110] ]ΟΙΟΥ ΠΣ ΘΘΠΘΙ1- 

Ῥὲι5 ῥῖὸ ἀαίο ἀθ Ομ εϊϑίο ἐθϑιπηοηΐο ἐδ άθγ, 

ΘΟΒΕΡΙΐα ἀἴᾳιιθ. οομημηϊπιἕα [ἶ556. 18 πΔ Θηΐη οἱ 

«πον πὶ ΟΡ αγὰ ΘΟ ΓΘσθυιηξ ΡΘΥϑθα τ ΟΓΕ5., 

δία ι16 Τη8Π1|5 86 Θαρ Ια Οἰαν 15 582606 {ΓΔ ΗΒΓ ΧΘΡΙηΐ. 
ΕἘλ [αθη {π|5. ΘΟΠ ΓΔ Ἰσθη5. Αἰ ΠΡ μα ΘῸ5. {|| 
ΠΑΡ ΥΟ ΘΟΠΒΙΠΠ Δ 11 διηξ,) ΠΟῚ ΟΙΏΠΏΪΙΠ) 6856 

}ιϑεἸβϑίιηοϑ ἢ Β6α [ον α 5515, (πιϑηδμηοάτιπη) ΠΟΠΟ 
ἀϊοιταν, Ποο οϑῖ., δη1πηἃ δὲ Π]6Π5 ΒιυμηΔΠηὰ : [ἃ οἱ 

᾿Ρ5ἴτι5 ΤΏ μ θΡἃ ΘΟ 6Π) ΠΟΙΏΪΗΘ ἃ0 ΟΟΡΡΟΙ5 ῬᾶΓ 65 

γοσδηία. ΝᾺΠῚ 5:60 6. ἸΏ ΓΟΓΊΟΡΙ5. ΠΟΠΏΙΠ15 ΠΙΘΙΏ ὈΓἃ 

Βουιρίανα πομλιηαδῖ : 

οὐ ἐπ σαρίξ 6γμ5.; μος δϑὲ, οοοιία δ βθοοη- 

αἴτα βαρ ΘΗ 5 ΡΓ5.7, γον ἃ 6βί οἱ οἰγοιιπηϑρθοίδ. 
ἘΠ ΤἸΙ 5115. ἔπ} ΟΔΓ 15 ΘΟΙ05. 5101}}Π{6 0 ἀἸοϊΕ, ΠῸΠ 

50111Π} ἴῃ Θὰ {81} δἰ 115 56 Π ΘΠ [18ἃ., 564 ΘΠ Δ 

ἘΠῚ αἷἱ, 

1] πὰ 5. Θοι]05. Οὐ νερὸ ορογίθε ἄΐσθγθ ἠδ 

μος : ἐμ μαϑϑὲ αἰ 65 απ τοπείϊ αιαίαὶ ἢ Οοτη-- ἤπιε. 8. 8. 

ΡΟΡαι ΠῚ δϑὲ ΘΏ1ΠῈ δὲ ρου Θρθοίι 1, 4] 1 π|}}τ|5 1π|6558 
ΔΓ 5 ΠΊΘΙΙΟΥῈ5 ΡΓΘΘϑίδῃ ΠΟΥ βΈπι6, {π|88 Π6Ὶ ροϑϑιηΐ 

γα γΡὰ Δι 1γ6. Αἀ 605 δαίθη {π|1 πο Πα θηΐ 1185 

ΔΤΙΓ65., (4 (101: " διεγεϊ, αἰ, οἱ ο(ροὶ, 5ιι5ρ1-- 

δῖββο Ῥαΐαπααβ 510, οἵσπὶ σου ον : αγέδ5 ἰρδίια Γ ἀηὶ- 
τη 8. 1 (ὑπτα ἰαπιθπ ἢο ἀραΐτι ἄθ ΠοτηΪπ 6 ΠΠΠΡΙΌΡΤΙΟ 

εἱ ὡχιίνοςο,, ἀαθίατα. ποθὴ ΠΡΟ τι5, {π|π μέλη μος 

Ἰοοο Ἰἰοϑὶ ορογίθαξ. ἀδοθῆϊδ {πος μέλη ἴπ Ν55, ροτ- 

ἴη46 αἴψας ἴῃ 6 1{15 τορουϊα αγ. 

86 ἘΔΠῚ εἴ Πςρ. «πανία ἐν τῇ χεφαλῇ. ΑΙ Μϑ85. φαΐπ- 

{πὸ οἱ απο Βοπιᾶπα ἐν χεφαλῇ. Μοχ εὐ λέγει 

ὁμοίως τούς τε τῆς σαρχὸς χαὶ ψυχῆς. Αἱ Μϑ85. Ξερίεηι 
14, αἱ οἀὐδηπαπι ΟἸΓΑΥ ΤΉ 15. 

1 ςαἱὶ 

18, 

τ οὐ Ἃἰοϊξ : (ϑαρίθπ ες Εροίε. χ. τή 

Ργδοθρίππι ΠομαΪπὶ [πιο τι 6556, οἱ ἔλα 18,9. 

ή:. 



Γ:α]. 1ι8, 

131. 

Ῥ Τα: τ. Ὡς 

«ον .)ι. ἢ. 
19. 

1» "ου.3.53. 

Ῥεαὶ, τήο. 

Ῥκαὶ, Ὁ. 2: 

Ὥλλνι ἘΣ ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΡΒΛΆΕΒ ΟΛΡΡΡΑΌΟΟ. ΔΒΆΘΗΙΕΡ. 

οἷο. Του : Ος πιϑίίην ἀροῦμὶ, οἱ αἰἰρασὶ 801 εὐ ἤνοιξα, χαὶ εἵλχυσα πνεῦμα. Καὶ, ᾿Οδόντας ἅμαρ- 

γέτση. Ἐκ, ἄθπίθς ροοσαίογμην σοτ τὶν δῖ. Νηι 

Ἰιδδο οπηπΐα ἐδ 115. ἀϊοΐα ϑιιπὶ [ἀου ἈΠ} 015, {πὲ 

ΒΡ ΡΠ] ΔΙ ΟΠἶδ6 ἃο ἀσοΕΡΙΠδ5 ΒΡῚ}114}1} ᾿πβουνιη1. 

ΤαΑΪ]Ο οϑὲ δὲ {Ππώ4: 7 δηΐγοπι τππθίην ἀοἶθο; οἱ, Ῥὲδ5 

Τπιβεὶ σοῦ ἐπιρίτπισθί. Οὐηηΐα Θ πηι ἴ4}1ἃ 6 ἸΠΊΘΡΙΟΡῚ 
ΠΟ π6. γοΪαΐα ϑιηξ. 18 ΠῈ γ67Ὸ {πιχία θαιηθιη γὰ- 

τ ΟΠ {θυ πς ΘΔ ἢ} (πιθἀαπ}) ΠΟΠ. 15. ἸΠΙΓΘΡΏΪ 

οϑϑἃ, {61} 115. οΟΠ Πσαῖο ΠΑΡ ΟΠ] 116 [Δ οτι] α ἔτι} 

ΔΉΪηγ85 ΘΟ ποτ. ἘΠ Φαθιηδ πηο τι} Οϑϑἃ ΠΡ Π}]-- 

ἴαῖθ ῬγΟρΥυῖα σομμμτι τη σαν Πἰτιη ΠΡ τ4}-- 

ΠΘΗῚ : 510 δὲ ἴῃ Ἐδοϊθϑῖα σις πυϊάδη), {τ ὉὉ 

σΟΠϑίδ ἢ 1 δᾶ πι «6 ὈΙΠΠπαι 1} 061} }ΠΠαῖ6 5. [Ὁ ΡΓῸ 

Ῥοϑβϑιιηΐ. ἘΠ τιῦ 1π|6 1 56. σΟΠ ΠΘΟΙΓ τ} Οϑϑ88 5. ΟΠ 

ῬΘΙΠΘΙνΟ5 δὲ ΘΟ] Πρ] ΟΠ 65 Ρ61᾽ ΔΡ Λα} ΘΟΥῚ Π]15511-- 

γὰ5 1Π16} 56 Δ ΠφΡθβοιπξ : 118 Πποάτι6 ἔπΘυῚ  οὰ-- 

ΥἸτα 5. δὲ Ῥδοῖ5 νἹπουτη., ΘΟΠΟΡΘΠΟΠΘΙ {8 }- 

ἄαι οὐ ΘΟ] ΠΟΙΟΠΘ ΠῚ) 501 ΓΙ Γι ἢ 1 τ} ΟΒ5111} 1Π 

061 Ἐροοϑία οἰ οῖθη5. Τ)6 6] ϑῃ 1 Ο551}0 115... ἃ 

Πὰν ΠΪὰ 5015, δὲ νϑ! πε Ππχ 5, ἀ1ο1 ρυορΠθία : 

Μιφοίραΐα 5ιιιξ Ο554 ποϑίγα δθοιι5 ἐπύογπιιηι. 

ΛΙαιο 5ἱ τπηπᾶπὶ ᾿μδθο Οϑϑὰ σΟΠ τα] Π0. ο0η- 

4πϑϑαι]οαιιθ. ἈΡΡΙΘΠοΠθυῖς., ΟΥὐΔΠ5. ἃἷὉ : ϑάπα 
7716, 1) οηυῖτιθ, ιιοτίατη σοτιἔτϑαῖα 5ιεγι: ο554 τη θα. 

Ὁ}᾽1. νϑῦὸ ιν ΠΟ ὨΪΔ ΠῚ ὈΓΟΡΥ Δ ΒΘ ΚΘ ΐ , ἃ 

ΤΟΟΠΉΪΠΟ οἰιϑιοαἸΐα., Π6 τιητιπὶ απ! θη} 6χ ἢ5 οοη- 

τΘΡθ τι", 564 ἀἰσπα 5ι1η:, 4π|6 Π60 σ]ονίδηι γοίο-- 

γαηΐ. Οπιτια δηῖτν 9 ἸΠ1|1, ο554 τηθα εἰϊσοπὶ : 

1λοπιῖνθ, Ποιῖτιθ, “πεῖς οἰπιϊὶς εἰ} Ὑ τά 1511 ναο-- 

ἨΔ ᾿Π1ΠΠῚ Ο551111} Παίτι 41) ἢ ΕΟ ἴα 5515 δταθη ΕοοΪ6-- 

518 βροϑϑιῦ ἀἴσθρο {Ππ|4, Οπιγιῖα οδ5ώ πιθα αϊοσθηΐ 

ΒΘΟΙΙ ΠΕ ΠῚ, ΓΘΘῈΡΡΘΟΠΟΙΪ5 τ ϑἴθυ τι. ἤἤθο Θηΐπι, 
Ἰηατῖ, εἰϊοῖε ]οηιῖτιι5 Οϑοῖδιι5 [εῖ5: Εδοθ 660 

}Ἂ6γὸ ἐπὶ υο5 ερίγίίπιηι νἱΐθ., οἱ ἀαϑο 5067 σος 

ΤΘΥ͂ΡΟΞ 5 δἰ τϑαϊπιδειην 5061 ὍΟ5 ΘΑΓ65., οἱ υἷνο- 

ἐϊ5., οἱ οοσποβοθίϊς ψιιοε 650 5τιηιν ])οπιίπι5. Ηδοο 

᾿ς 4τ|6 οϑϑὰ , Γϑϑιΐα νἱϊὰ 5 ΓΘ ΠΡ ΘΟ ΟΠ5. ΘΟΡΕΓῚ 

ΔΈΟΙΟΙ ΟΡ ΓΙ ἃ5. ΡΟ βΟΙ νθηία, ἀϊοθηξ : 7)οπιῖπο, 
])οπεῖτιθ,, σιιῖς οἰ ηιζὶς εἰδὶ 9 

τή. Αοοσθναίθ δα]θοῖιηι οϑὶ : 32, 270γ5 ρθοσα- 

ἃ Προοβί ἐστὶ ἴῃ ται} 115 Νῖ55. Μοχ θα π οἰκεία δυνά- 

νει. Αὐ Μί85. βαρίθιη οἰκείᾳ εὐτονία. Ἀοσ. ἰογέϊι5. τῇ 

ἰδία εὐτονία. Νεο ἴΐαὰ ταπ]το ρΡοβὲ Ἰάθιη Ποσ, [ΟΡ {τι 

οαπὶ οαπίοης Β851].. δύνανται τῶν ἀδυνάτων. 

» 7τὰ ΝΙ58. βοχ. ΕΔΗ οὐ (]}». φαϊητα εὐ ΤΙΧΧ διε- 

σχορπίσθη. δίαϊπη Μ55. ψυΐϊπας ποτέ γε. Προβὲ γε ἴῃ 

οα 15. 

ο ἘΜ οὐ (ΙΒ ΡΙη1 [ον 115. δὲ {π]η 5. οἴη (ΠΟ15], 

χύριε κύριε τίς. οχ χύριε 56Π161 Ἰεσιίαν ἴῃ ΓΧΧ, οἱ ἴῃ 

ΠῚ5 Μ55. ἮΝ ϑο ἀἸββθηι Υ α]ρσαΐα, Ζοπιίηε, σιιῖς οἰπιὶ- 

ἰδ εἰνὶ ἢ 

ἃ Τὰ βὸχ Νἴϑ8. Αἱ δ οἵα ΓΙΧΧ φέρω ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

Β 

0 

τωλῶν συνέτριψας. Ταῦτα γὰρ πάντα εἴρηται πρὸς 
Ἁ « ,’, Ν ΄ 5 ὶ Δ Σ 

τὰς ὑπουργουσας δυνάμεις, ἐπὶ τὴν νοητὴν τροφὴν 

χαὶ τὸν νοητὸν λόγον. Τοιοῦτον δὲ χαὶ τὸ, Τὴν 
χοιλίαν μου ἀλγῶ " καὶ τὸ, Ὃ ποὺς τοῦ δικαίου οὐ 

, , Α πῇ ὶ -Ψψν “ , 

μὴ προσχόψη. Πάντα γὰρ ἐπὶ τοῦ ἔσω ἀνθρώπου 
»" ν - Κκ ᾿ δὲ εἶ ἈΝ," λό 

χατείλεχται τὰ τοιαῦτα. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον 

χαὶ ὀστὰ τινα ἂν τοῦ ἐν τῷ χρυπτῷ ἐν οἷς ὃ σύν- 
᾿ ς ς Η - » Ὁ ΕῚ 

δέσμος χαὶ ἣ ἁρμονία τῶν ψυχικῶν Ἐλλῳ δυ-- 
ἐξ ΓΙ .-Ὁ “- 

νάμεων συγχροτουμένη. Καὶ ὥσπερ τὰ ὀστᾶ τῇ 
-» τ - " δ 

οἰκεία εὐτονίᾳ τῶν σαρχῶν περιστέλλει τὴν ἀπα- 

λότητα ̓  οὕτω χαὶ ἐν τῇ ᾿Εχχλησία εἰσί τινες, 
“Ἃ 44 Α -Σ , ΡΝ Ν Ὁ ας 

οἱ διὰ τὴν οἰκείαν στεῤῥότητα τὰ ὕστερηματα 
τ» 7 ἘΝ 

δύνανται τῶν ἀσθενούντων βαστάζειν. Καὶ ὥσπερ 
᾿Ὶ 
μ 

΄ ΡΝ Ὁ 9 Α Γ τ Ἄ ΕΣ 
ευροις Χχαὶι συνόξσμοις ἐπιπεφυχοσιν, οὕτως ἂν εἰὴ 

᾿ οτω " Α Α Ἂς 5 ἾΧ ᾿ δ ὃ 

χαὶ ὃ τῆς ἀγάπης χαὶ τῆς εἰρήνης σύνδεσμος, συμ.- 

- - "» ͵ 

ὀστὰ συνάπτεται ἀλλήλοις χατὰ τὰς διαρθρώσεις 

ν 

.“ Ἂ, λα - .« 3 '’ 3 φυΐαν τινὰ χαὶ ἕνωσιν τῶν πνευματικῶν ὀστέων ἐν 
-“ ἂν ἣ- «- ͵ 
τῇ ᾿Εκχλησίᾳ τοῦ Θεοῦ χατεργαζόμενος. Περὶ τού- 

ἁρμονίας, 
ΡΥ 1.0 0 δε ΣΙ ὃ δε δ Ε χαὶ οἱονεὶ ἐξάρθρων γινομένων, φησὶν ὃ προφήτης 

τῶν τῶν ὀστέων τῶν λυομένων ἀπὸ τῆς 

" Διεσχορπίσθησαν τὰ ὀστὰ ἡμῶν παρὰ τὸν ἅδην. 
Καὶ ἐάν ποτέ γε ταραχὴ αὐτὰ καὶ χραδασμὸς χα- 

ταλάδῃ, εὐχόμενος λέγει" "ἴασαί με, Κύριε, ὅτι 

ἐταράχθη τὰ ὀστὰ μου. Ὅταν δὲ σώζη τὴν οἰχείαν 
ς ," , ᾿, ἄχ - ῃ 5. Δ ἁρμονίαν, φυλαττόμενα ὑπὸ τοῦ Κυρίου, οὐδὲ ἕν 

αὐτῶν συντριθήσεται, ἀλλ᾽ ἄξιά ἐστι δόξαν ἀναφέ- 

ρειν τῷ Θεῷ. Πάντα γὰρ, φησὶ, τὰ ὀστᾶ μου 

τίς ὅμοιός σοι; Εἶδες λο- 
δ᾽ ἂν τοῦτο ἢ ̓ ἔχχλη- 

σία λέγοι, τὸ, Πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσι, χατὰ 
τὸ τῆς ἀναστάσεως μυστήριον. Γάδε γὰρ, φησὶ, 

λέγει Κύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις “ ἰδοὺ ἐγὼ φέρω 

μᾶς νεῦρα, 

χαὶ ἀνάξω ἐφ᾽ ὑμᾶς" σάρχας, χαὶ ζήσεσθε, χαὶ 

ἐροῦσι,“ Κύριε, Κύριε ρ ἢ ᾽ ριξε) 

γιχῶν ὀστέων φύσιν: Τάχα 

- Φ 

3.6 ΠΝ ΠΥ τὰ - ψΨε, τ ᾿ δώ 3, 
εἰς ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς, χαὶ ὅώσω ἐφ ὃ 

ἡνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος. Ταῦτα οὖν τὰ ὀοτᾷ 

ἀπολαξόντα τὴν ζωὴν, εὐχαριστοῦντα τῷ ἀναστή- 
5 τ ᾿ , σ" 4 Α͂ "ἘΞ , 

σαντι, ἐροῦσι,᾽ Κύριε, Κύριε, τίς ὅμοιός σοι; 

-Ὁ- ᾽ὔ “Ὁ 

᾿Αχριδῶς πρόσχειται τὸ, Θάνατος ἁμαρτωλῶν 

εϑις δῖος, που οἱ δϊπο Βα451]. ΑἹ οἄμπειο Ῥατνίς. 

ὉΒΟΥὶι5 σάρκας, καὶ ἐχτενῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς δέρμα, καὶ δώσω 

πνεῦμιά μου εἰς ὑμᾶς : 864 1114, χαὶ ἐχτενῶ εἴο., Ῥορε- 

τὰμπι ἃἷν οἰϊοβὶβ ὁχ σα]σαΐο δουιρίανο ἰοχία δ ἀϊξᾷ 6556 
ΔΥΙ ΓΑ 1. : 

ΓΉΙΟ σιυῦϑιι5 611] οἵ (01}ν. τογίτι5. οπα (018], χύριε 

χύριε. Ἀπτϑι5 {ποάπο ἴῃ ἃ}1|5 4παΐπον Νῖ55, νοχ χύρις 

Β61101 ρομῖίαν. ΠΡΙἄοια 610 Ῥαγὶβ, ὅμοιός σοι. Θάνα-- 

τὸς ἁμαρτωλῶν πονηρός. ἀχριξῶς οἴο, ϑ'εα βορίθιη Ν55. 

οἱ ἘΔιΠο Β451]. τ{α, αὖ τη οσοηΐοχει, (0100. ἐογίλτπι5 ἀλης- 

θῶς πρόσχειται, 



ΠΟΜΙΠΙΔΟ ΙΝ 

πονηρὸς, διότι ἐστί τις ἐπὶ τῶν δικαίων θά- 

νατος, οὐ πονηρὸς τὴν φύσιν, ἀλλ᾽ ἀγαθός. Οἵ 
δ - τ΄ -“- - 

γὰρ συναποθανόντες τῷ Χριστῷ, ἐν ἀγαθῷ θα- 
γάτῳ γεγόνασι" χαὶ οἵ ἀποθανόντες τῇ ἁμαο- 

, Ν ΕῚ Ν Ϊ μι ΄ [ 

τία, τὸν ἀγαθὸν χαὶ σωτήριον ἀποτεθνήχασι θά- 

νατον. Ὃ μέντοι τῶν ἁμαρτωλῶν, πονηρός. Δια- 
ἐς δέχεται γὰρ αὐτοὺς ὅ ἣ χόλασις, ὡς καὶ τὸν πλού- 

σιον τὸν ἐνδεδυμένον πορφύραν χαὶ βύσσον, καὶ 
ΕῚ , ᾽ Ἁ Ὧπ ς εὐφραινόμενον χαθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. Καὶ οἱ μι- 
Ὁ» Ν , 

σοῦντες τὸν δίχαιον, πληυμελήσουσι. Οἵ χαὶ διὰ τὸ Ε 
ἐν πλημμελείαις ζῆν, μισοῦσι τὸν δίκαιον: ὡς ὑπὸ 
τῆς ἐν τῷ χανόνι εὐθύτητος, τῷ τρόπῳ τοῦ δικαίου, 
« 5 ᾿ Ὁ Ἷ4 ο΄ὦἅ ,ὔ 5 ,ὔ 

οὕτως αὐτοὶ τῇ παραθέσει τοῦ βελτίονος ἐλεγχόμε- 

νοι" Καὶ διότι ἐν ἁμαρτίαις ζῶσι, μισητικῶς διά- 
γουσι πρὸς τὸν δίχαιον, φόδῳ τῶν ἐλέγχων - καὶ 

διότι μισοῦσι, πάλιν ἁμαρτίαις ἑαυτοὺς περιόάλ- ᾽ μαρ 

λουσι. Πολλαὶ γὰρ αἵ προφάσεις δι᾿ ἃς ἂν μιση- 

θείη ὃ δίκαιος" ἥ τε ἢ παῤῥησία ἣ ἐν τοῖς ἐλέγχοις. 

Μισοῦσι γὰρ ἐν πύλαις ἐλέγχοντα, καὶ λόγον ὅσιον 
βδελύσσονται. Καὶ ἣ φιλοπρωτία δὲ χαὶ ἣ φιλαρ-- 

χία πολλοὺς ἐκίνησεν εἰς τὸ μισεῖν τοὺς χρείττονας" 
Ἂ 3; δ΄ δι δον ΩΣ ,ν --ἢ , ,ὔ ἔσθ᾽ ὅτε δὲ καὶ ἄγνοια τοῦ περὶ τοῦ δικαίου λόγου , 
χαὶ τοῦ, τίς ὃ δίχαιος. Θάνατος ἁμαρτωλῶν πονη- 

ρός. Ἢ καὶ τὴν ζωὴν ἅπασαν θάνατον ὀνομάζει" 

διότι τὴν σάρχα ταύτην θάνατον προσηγόρευσεν ὃ 

ἀπόστολος, εἰπών" Τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος 
τοῦ θανάτου τούτου; Οἱ δὲ χαχῶς χεχρημένοι τῷ 

Υ, ͵ ΝῚ “ ᾿ Ἄ, Θ᾿ τυ ἐφὶ ,ὔ σώματι τούτῳ, καὶ πάσης ἁμαρτίας αὐτὸ ὑπηρεσίαν 
» Ἁ Ψ 

ποιούμενοι, πονηρὸν ἑαυτοῖς τὸν θάνατον χατα- 

σχευάζουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχὰς δούλων αὐὖ- 
τ ᾿ - ᾿, “2 ΄ Ὁ 9 7ὔ 

τοῦ, καὶ οὐ μὴ πλημμελήσουσι πάντες οἱ ἐλπίζον.-- 

τες ἃ ἐπ᾽ αὐτῷ. ᾿Κπειδὴ κατείχοντο ὑπὸ τὴν αἰχμα- 

λωσίαν τοῦ ἐχθροῦ " οἱ χτισθέντες ἐπὶ τῷ δουλεύειν 
- , ΄ " ὡϑϑ , “ω τῷ Κυρίῳ, τούτων τὰς ψυχὰς λυτρώσεται τῷ τι- 

“ Ὁ ε Ἁ 5 ᾿ - λ. λ , Ρ) 4 μίῳ αὐτοῦ αἵματι. Διὸ οὐδεὶς ἐν πλυμμελείαις ἐξε- 

τασθήσεται τῶν ἐλπιζόντων ἐπ᾽ αὐτόν. 

8. 1τὰ «ιαΐθουν Νῖ55ς. Ποοϑὲ αὐτο 5 ἴῃ Θ1{15. Μοχ 

δάϊεο Ρατίβ. πλημμελήσουσι. καί. Αἱ φυΐπαιιο Μ85, 1{8, 

πὶ ΘἀἸ ἀἸ πηι. 

μ Τὰ Νί35. φαΐηψιο, ἘΔ παῤῥησία ἐν τοῖς. δοτ]- 

Ῥίον, {ιϊβ 15. ἔπι, οἴ ΨΟΥΡῚ5 11}15 τιϑιι5 οδί,, μισοῦσι 

γὰρ ἐν πύλαις ἐλέγχοντα, τοϑροχίββα υἱάθιαν δα Ἐβαῖδηη 

ΕΗ 

ἘΤΝ. Αἀάοπάα. 
ἃ 515 βερίεμη Νίββ. Αἱ δα οαπὶ τἀπὸ διΐ Δ] ἴουο 

5. ἔπ᾽ αὐτόν. 

» {]Π1ς5τᾶ πὸ οἄ 10 οἱ Β 851]. οἱ Ῥαγῖβ. σομ)ιπιοίῖπι οἱ- 

ΤΟΙ, [, 

ΡῬΒΔΙΉΜΌΝΙ ΧΥΧΗΠΙ. 

108 

ΡΒ 

Ὁ 

ἰογιιπι τπιαΐα. Ἰλμι οϑὶ {προἀαμηι ΠΟ 5. {π|ϑ Οὐ ἸῺ}, 
ΠΑΡ. ΠῸΠ Ππηαἶα., 56 Ροπὰᾶ. Οἵ] δϑηϊπὶ ΟΠ Ἰδίο 

ΘΟ ΟΡ {17 [ἢ ΠΟΠᾶ ΤΠΟΡ 6 ν θυ ἢ ἔπ : δὲ {π| 
ΒΊΟΥ] ϑιηὐ ροοοαίο, θΟΠᾶ 86 588 }} ΤΟΥ ΤΘ Τη01- 

ἴπ] ϑαηΐ. Αἴ γοῦὸ ῬΘΟΟΔΙΟΥ ΠῚ ΤΠ0 5 Πη81ὰ ϑοί. Ἐχ- 

ΟἸΡῚΣ δαῖμη 1105 5 ΡΟ πὴ 5, Ππιχία δἴατιθ ἀἸ γΊ θη] 
ΡῸΡΡαν ἃ Θὑ 550 16 πι{π|1}, 6 51 Π 5 11115 ἀ]6 115 50|6η-- 

4146 Θρυυ]αηίθημ. ΕῈ φιιὶ οεἰοτιιτιί χιιδίτιηι,, «ἰοἶϊτι- 

γιοτί. Οτἱ «πιοά 1π ἀ6] 1615 νίνηΐ., οὐϊο Παθηΐ 
7αϑίσμη : ΦΌ]ΡΡ6 τπουθῖι5. 7π|5}1 ἐδηγ τι πη ΤΘρΊΠ]85 

ΓΟΟΙ 4 1Π6 1511 1ἴὰ ΓΘ συπ ἢ ἴπ|}, ἸΘ]1ΟΥ 5 50 Π|οοὲ 

ΘΟΙΏΡΑΥδΊΟΠΘ. ἘΠ ΦΙΟΠΙΔΠῚ ἴῃ ΡΘΟσδ 5 νἱντιηΐ, 
οὐ ργοβθαιηΐι" {π|ϑἴτιπη., ΡΡΟρίθν ΟΡ] ρδιο- 

Πα ΠΠΊΟΓΘΙΙ : δὲ {πὰ οἀθνιηΐ 5 ΠΓΘΥῚΠΠ 5656 ρ60- 

οα[15 Ἰπγοϊνιιηξ. ΜΠ]ἴς ΘΠ] 5ι1π| Οδιι588 , Ο {τιἃ8 

7πϑπ5 οὐϊο Πα] νθαίαν ; ΠΙμη Ρτιτ 114 γθάαγοιιθ Πα] 
ΠΡ νίαβ. Οὐ] Θη]πὶ μὰ 6 ηΐ γα δυσ ΘΠ 61 1Π ΡΟῚ- 

{155 ΘΕ ΒΘΥΓΠΊΟΠΘΠῚ 58 πο ΐπ μη ὩΟΙἸ Π Πἔτι. ΑἸ ΒΙ1ΠῸ 

16} ῬΓΙΟΡΙ5 [0ο], ΡΡΙΠΟΙ ρα 5616 οὐ ] 41{85 5. τη1]-- 

[ΟΥ̓ ΙηῚ ΟἽ [ἢ Ρ δ 5 [ΔῈ ΤΊΟΥῸ5 ΘΟ ΠΟΙ [ΡΠ ἴ; ΠΟΠΠΠΠΠῊ-- 

4{|ᾶΠ|} Θἰϊαι ἢ ἸσΠΟΥΆΠ ἃ [δηη88. {π|511, οἷ {15 511 

7υϑῖι5. 271ογ5 ρϑοοσαίογιπι τπαῖα. Αὐὰὶ' θαι. νἱ- 

ἴδ ΟἸΏΠΘΠ, ΠΊΟΡ ΘΠ ἈΡΡ6]]αΐ, «ιοα ΘΑΡΠΘΠῚ 

απο Αροβίο]ιιβ πηουθη γοσανῖ, “665 : 

πιὸ ἰἰδοτ αὐτί 6 ΘΟΥ̓ΡΟΥΘ ἡιΟΥἰἰ5 ἦιπιπ|ι5 ὃ ΟἿ] ἀιιθ Πη 

᾿οΟ. ΘΟΡΡΟΥΘ πγ8]6 τιϊπιππι, Οἰ πο απ 16 τιΐ ρθο- 

οαΐο ΟἸΏΠΙ ᾿Πϑθυ γαῖ. , ΠΙᾺ ΠῚ 510} ΤΟ [6 ΠῚ} Ργδραᾶ-- 

γαηΐ. 23. Ποαάϊηιοὲ 1)οτείτιιι5 απῖπια5 56 ΡΟΤηι 

51071{11|5. Θ τιοτι «οἰἰτιφιίθτιί οτιτιθ5 ἡ ἘροΓατιΐ ἐμ 

60. Οὐδηἀοσι!άθῃι ἰϊ απ 1Ἰἄ6ο οὐθαϊ οὐδηΐ τ 
ΤΟΟΠΊΪΠΟ 5ΘΥΥ ΙΓ ηΐ,, 5110 ΤΠ] ΠΪΟΙ δου ἔθ ἐ6ε1η6-- 

Ῥαπίιι", ΠΠΟγιιη ἃ Π]Π]ἃ5 ὈΥΘΊΟ80 5110 58 ΠΡΊΠΠῸ Τ6- 

ἀϊηηοῖ. Οὐ ΡΥΟΡίθυ ΠΉΠ]118. ΘΟυ τ αι 1Π Ρ 511} 

βρογαηΐ, ἴῃ (ἀ6]10 115 γὙθυβα ὈΙ ἐπ. 

χτισθέντες. 1] π46 ᾿πίεγργοίοβ, 7ιδευϊοογεἰΐαπε σοη186- 

ψιαμὶ. Αἴ (αΐοπα Οογάονϊαηα οἵ ποτὶ πονοπὶ Ν85. 

βοραναίη οἱ χτισθέντες, Οιἱμιὶ ον δαὶ εγ'απί. (ϑυῖδθ 50}1-- 

Ῥίατα σαΐῃ νογὰ οἱ ϑεπαΐηᾶ 510, πθπλο 4 ΙΓ} 10, 4] 

᾿ππο Ἰοσαπ ρᾶμ]ο αἰξοπίϊιι5 Θοπβ᾽ ον ον! ΝῸχ Οο- 

ἄϊοοβ οοἴο ἐν πλημμιελείαις. ἘΦῚΠ ἐν πλημμελείᾳ. 851α- 
Εἶπα αἰ δὲ ποπη]}} Νῖ55. ἐπ᾿ αὐτόν. αὐτῷ ἡ δόξα χαὶ 

τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμνήν. 564 111ἃ, 

αὐτῷ ἡ δόξα εἴο., ἴῃ 1115 οοἴο Μί55. ποὴ Ἰθριιπίθι. ΝΟ 

σπῖγν 41 πιο 15 ἀΡ5ηΐ, αἰ ᾿πορία 11ὰ τοροῦιιο, αὖ- 

τὸν αὐτῶ, νἱΐζοίαν. 

πος τό. 19. 

Οιιὶς Ἀ021.7. 2η 



Μαϊιαιοηὶ 

ΤΑ ΧΊΓΩΘ 

ΠΥ Τ1}] 

ΟΡ ποχὶδ 58- 

ΠΊ.}5. 

220 ς, ΒΑΒΜΙ ΟΕΒΑΒΕΚ 

ΤΙΝ ΡΜ ΝΜ τον. 

71π βποπι, ργὸ ἰϊξ ἡιιὶ ἱπιπιιίαὐτετιίτ., {5 
Οοτο «ὦ ποι φοίμ, (ἰἀπεΐοσιιπι ῥΓὸ αϊϊθοίο. 

τ. ψιάδειν οἱ πῖο Ῥϑαίπηι5 δα ρουΠοϊθπάδιη πὰ- 
τΥὯ ΠῚ Πα ΠΑ ΟΠ Θῖ5. 6556. ἃἴαπ|6 115 {π| 56- 

οαπ πηι νἱν πίθιη Ὑἱν ΥῈ δίατπθυιηξ, δ ρΓΟροϑβὶ- 

{π|Π| ἢ ΠΟ ΠῚ Δ55Θ πθΠ τιπὶ τ{1}15. ΝΑ ΠῚ ῬΓΟΠ ΟΊ ΘΠ Ε1- 

Ῥιι5 Οριι5 δὲ ἀοοίγί πὰ δα ρϑυ[θο ΠΟ Π6 ΠῚ , {πιδηῃ Πϊο 
Ῥϑδ]ηλτ5 ΘΧ Π δὲ, ΠΟΙ ραν ἈΠ Δπ. Ἐ1}1|5 ἀπιθηι 1η- 
ΒΟΡΡΕΟ Πδο 6ϑί, 7χι {ὶπεπι ῥΤῸ 115 γι ἡπυπετεί αϑιετι-- 

{{ι". Τοοῖο ἀπιΐθη αἰχῖξ, ργῸ Πιοπιϊτινιι5. ΝΟ ΘΠ1Π1, 

ΠΙΑΧΙη6. ΟΠ ΠΪΠΠΠῚ ΓΑΠΟΠΑ] πα Π., ψαυθί  ΠΠΡτι5. 86 

πλα[ 10 Π1}0115 46 θτ15 51Πη51}}15 80 [66 ΠΟΥ 5. 5.}1- 
οἴηλαν. ΝΖ 6. ΘηΪ πὰ ΘΟΡΡΟΡΘ ΠΘάτ16. ΠηΘπίθ 1660] 

ΠΟΒ 51π|η1|5. 564 σοΡθτ15. {{|66Π} ΠΟΒΕΓ 11 ΠῚ 5Θ ΠΊΡΘΡ 
Πτιχτι πὴ ἃ0 αἸ55] ΡΠ ΠΟ ΠῚ ΘΟ ΠΟΧΊτιΠ [ἢ πηοίτι 86 Πητι- 

τ 016 ν γϑα 1, ἅπ| ΘΧ ῬΆΓΥΟ ΠΊΔ]7115 [Δ Οἴτ1 ΠῚ, ἃτιῖ 
ΟΧ ρογίδοϊο δα πη ΠΟΡῸ ΠῚ ΠΟ] 6 οΟη Γαι πη). ΝῸΗ 

ΘΠΪΠῚ ῬΊΘΙ 4] 7181 50 ΠΟ] τὴ ΡΘΕ, οἱ δὰ ἀγίοβ ἃ6 
ἀἰβοιρ!παθ ΡΘΡοΙροη 5 ἸἀοΠθιι5 ᾿πν Θη ἔτ". 6 ΠῚ 

οϑὲ δ 116 {πὶ πιιρ6 . Παῖτι5 δϑί ᾿Π[ἅΠ|5. ΑἸ1πι5. τι θιη 

ὙΠ 5115. Δ 1110 δϑὲ δῖπ6 ἐπι θ]ο Θρἤ θτι5., 41] 781} 

7 6 1165 ΘΧ ΡΟ Π ΟΠ 65 ΘΧΡΘΥΙῚ ροίοϑί. ΑἸ ἃ} 
ΘΡΙΙΘΡΟ ἅΠ1π|5 Θϑῖ γὴν, οἵ Πρπηταῖθ δὲ τη σὩ 1 ΠῸ 
ΘΟΥ̓ΡΟΥΪ5., δὲ σὰ ΠΟΗῚ5 ΡΟΡ [θοῦ οη 6. Οὐττὴ ἁπέθηι δα 

νἸΘΌΡΘΙῚ ΡΟ ΘΠΟΡΙΓ. ἴα 16 δοῖα 15 51 1] 6 ΠῚ ἔτι6- 

Υ σΟΠΘΘ Πα ἔτι5. 5 ΠΟ ΠῚ Ῥ Δα] 11 ΠῈ ΤΏ] Π1] ἱΠοΙρΡῚ 

ἀἸΠΠτιθ ἢ 6 5Θ 51} ΘΟ ΡΟΥ5. 1ρ51π|8. ΥσΌνΘ., αἴάτιθ 

ΘΟΡΡΟΥΟΙ5. ν ρηθτι5 ἀθου β θη τ ιι5: ἀθηθ6ο μ᾿ Γδ 56- 

προίαϊθ ἱποιιγναἴτιϑ., αἰ ΕΠ πὰ π. ψΊΡ πη «ἰδ γα ῖο-- 

ὨΘΠῚ Ρουρεῦδπιν. ΝΟΒ ΘΓΘῸ 511Π|115 {{ Πη11{ ΠΊΤΙ ; 

ἃ0 ΠΟῸ5 ΠΟΠΊΠ65 Ρ6᾽ ἤᾶπο ψΟΟΘ ἢ πὸ ῬϑΆ]μητι5 5ὰ- 

ΡΙΘπίου δ ση! Πᾶν. ΝΟΠ ΘΠΪΠ τη Δ ΠΟΠΘιὴ δ- 

μα ττππι ἀΠΡ6}1. ΝΝῸΠΠ|15. ΘΠ]ΠῈ ᾿πΐθι 1105 ῬΊΙΟΙ 6ϑῖ, 

ΠΈΠΠ|1|5 Δ ἀΟΙ ϑοθ 5, 56Π6Χ ΠῚΠ}||5. : 564 1η απο 5ἴδίτι 

ἃ 1Π|{10 ΟΡ ΘΔΠ σαΠΐ, 1Π 60 ΡΟΡΙΠΔ ΠΟΘ: ΟἸΠΠῚ ΘΟΓΡΊΠΠῚ 

5 5 απ ἃ ΒΡ] 6 Χ οἱ ᾿Π 11 {8}}}}18. ΘΟΠ ΟΡ οἴ". 

Νο5 ἃιιθ ΠῚ τη τ Δ ΤΏ11)", 5ΘΟΙΠ ΠΕ 11Π} ΘΟΥΡ 5 Ζυ]ἀ6 12. 

τ} οσϑἴθηϑιτη δϑῖ; 5ΘΟΠἸ1Π}Ὶ ἈΠ] Δ) νΘΙῸ οἱ 1πΠ- 

Ῥὺ5 γεθιι5 5ΘΠΊΡΟΥ ΘΟΠΊΠΊΠ ΓΆ ΤΉ 115. Δ. 111 ΠΔΙΉ ΠΩ 511- 
τητ15 ἀτπτη 1 τ}, ΟΠ ΠΙΔΠ1|6 1ῃ ψηΐα ΠΟΡῚ5 [6]1-- 

οἶτον ϑασοθάιιηΐ : 8111 γΘΡῸ ΘΑ] ΔΙΏΠ[Ο515 [ΘΠ ΡΟΥΙθι15, 
οὐιπὶ ἴῃ ἈΠ] {τπ|85 [65 νου ϑὰβ ᾿ΠοῸΙ ἀθυ!ητι5. Γπγητι-- 

ὁ Βςρ. «παγέιι5. εἰ ΟΟ]}. βοχίιι5 πρὸς τὸ μεῖζον. 101-- 

ἄοπι Ἀορ. [ουίϊι5. αὐξανόμενον. δίαιπι 4αίπαιις Νῖ55. 

του ον πὶ ΠΟΙ ΠΘ πη, 56 6 ἢ [185 τπιπὰ οἴππ Δοοϊ ἀθητῖ- ἢ 

ΘΟΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΛΆΟΘΗΙΕΡ, Ἶ 

ΕΙΣ ΤῸΝ ΜΔ',., ΨΑΛΜΝΟΝ. 

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων , τοῖς 

υἱοῖς Κορὲ εἰς σύνεσιν, ᾧδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ. 

, ᾿ - 
Φαίνεται μὲν καὶ οὗτος ὃ Ψαλμὸς τελειωτιχός τις 

. Ἣ» 
ὧν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, χαὶ εἰς τὸ προχείμε- 

’; - ΩΣ 

γον τέλος τοῖς χατ᾽ ἀρετὴν βιοῦν προηρημένοις τὴν 

ὠφέλειαν παρεχόμενος. Τοῖς γὰρ προχόπτουσιν 

χρεία τῆς εἰς τὸ τελειωθῆναι διδασχαλίας, ἣν ὃ 
ΡΥ, ἀσεσ αὐ νοδιθς δειῦν ἈΝ, Εἰ ψαλμὸς οὗτος παρέχεται, ἐπιγραφὴν ἔχων, Τὶς 

᾿ » [ Α « 2 ΄ Ψ΄ 

τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων. Κεχρυμμένως 
“ιυ αὐ ΤΉΝ , « . ΧΣ 5 δὲ εἰπεν, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων. Ἡμεῖς γάρ ἐσμεν 

᾽' -Ὁ»ὦ2͵Ἤ τω. " 

οἵ μάλιστα πάντων τῶν λογικῶν ἀλλοιώσεσί τε χαὶ 

τροπαῖς ταῖς ἐφ᾽ ἑχάστης ἡμέρας χαὶ ὥρας σχε- 
. τς Ἢ , “ Η͂ , “ ΄ ᾿ 

δὸν ὑποχείμενοι. Οὔτε γὰρ σώματι οὔτε γνώμη οἵ 
εἰ ι.5 Ι - - - , ᾿ Α τ ᾿" - ΕῚ 

αὐτοί ἐσμεν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ τὸ μὲν σῶμα ἡμῶν ἀεὶ 

δέον καὶ σχεδαννύμενον, ἐν χινήσει ἐστὶ χαὶ μετα- 
τω τ» Ἀ - ΨΥ 

δολῇ, ἢ ἀπὸ μικροῦ εἰς τὸ“ μεῖζον αὐξόμενον, ἢ 
ἄτα τὦ , ν ᾿ ͵ 
ἀπὸ τοῦ τελείου πρὸς τὸ ἔλαττον συστελλόμενον. 

ΗῚ ὰ -᾿ ,ὕ 5 ιν ϑϑΝ- ἢ "» ν "»" ΑῚ Ν.) 

Οὐ γὰρ ὃ αὐτός ἐστι τῷ ἀρτιγενεῖ παιδίῳ ὃ εἰς δι- 

δασχαλεῖον φοιτῶν ἤδη παῖς, χαὶ πρὸς τὰς τῶν 
᾿ τω, Α ᾿ » λή ! - Ὁ ἋΨἤ΄ ΝΜ 

τεχνῶν καὶ μαθημάτων ἀναλήψεις ἐπιτηδείως ἐ- 

ων ἕτερος δὲ πάλιν παρὰ τοῦτον δμολογουμένως 
ΠΕΡ ἅττ ὼ Ὁ “ ᾿Ν “ - “ ῃ 
ἐστὶν ὃ ἔφηδος, ἤδη τῶν νεανιχῶν ἅπτεσθαι δυνά- 

μενος. Καὶ παρὰ τὸν ἔφηδον ὃ ἀνὴρ ἄλλος τίς ἐστι 

καὶ στεῤῥότητι χαὶ μεγέθει σώματος, καὶ τῇ τοῦ 

Ε λόγου συμπληρώσει. Ἰδὶς ἀκμὴν δὲ ἐλθὼν , χαὶ τὸ 
τάσιμον τῆς ἡλικίας ἀπολαδὼν, πάλιν ἄρχεται 

χατὰ μικρὸν ὑφαιρεῖν πρὸς τὸ ἔλαττον , ὕποῤῥεού - 
-“ Ν τω “ ΠΩ 

σῆς αὐτῷ λεληθότως τῆς τοῦ σώματος ἕξεως, χαὶ 

τῶν σωματικῶν τόνων ἐλαττουμένων ν ἕως ἂν ὑπὸ 
Ε 

γήρως χαταχαμφῳθεὶς, τὴν εἰς ἔσχατον δυνάυεως 
΄ ᾿ ξ« ,ὔ ε - , 5 Α ξς ») 

ὑφαίρεσιν ὑπομείνη. Ἡμεῖς τοίνυν ἐσμὲν οἱ ἀλ-- 
-» ξ Ὡ χ Ν “ς - 

λοιούμενοι, χαὶ σοφῶς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους διὰ 
- τω 7 « Ν ΓΕ Ψ μι 

τῆς φωνῆς ταύτης ὃ ψαλμὸς παρηνίξατο. Οὐ γὰρ 
Ε] 5 “α΄ Ἁ -: Ἅ.Ἂὦοις συ “αὐσ Κ ᾿Ὶ ΕῚ 

ἄγγελοι ἐπιδέχονται τὴν ἀλλοίωσιν. Οὐδεὶς γὰρ παρ 

ἐχείνοις παῖς, οὐδὲ νεανίσχος, οὐδὲ ἃ πρεσδύτης. 
“κὴ} 9». Φ' 2} 5 μῳ "5 ,ὕ ΄ - 
ἀλλ᾽ ἐν ἥπερ ἐξ ἀρχῆς ἐχτίσθησαν χαταστάσει, ἐν 

ταύτη διαμένουσιν, ἀχεραίας αὐτοῖς καὶ ἀτρέπτου 
-- Ἀ 7 ΄, ε -» ἊΝ 5 ΄ 

τῆς συστάσεως σωζομένης. μεῖς δὲ ἀλλοιούμεθα, 

χατὰ μὲν τὸ σῶμα, ὡς δέδεικται" κατὰ δὲ τὴν ψυ- 

χὴν χαὶ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, τοῖς ἀεὶ προσπίπτουσι 
᾿ 7, »» Ὶ ᾿Ν , Ε Ἃ 

πράγμασι συμμετατιθέντες τὰς διανοίας. Ἄλλοι 

μὲν γάρ ἐσμεν εὐθυμούμενοι, χαὶ πάντων ἡμῖν τῶν 
ν ων .-7 Μ' Α 

χατὰ τὸν βίον χατὰ ῥοῦν προϊόντων: ἄλλοι δὲ ἐν 

πρὸς τὸ ἔλαττον. 

4 (91. ΡΥ πλῖ5 πρεσθύτερος. 



ΗΟΜΙΠΙΑ ΙΝ 

τοῖς περιστατιχοῖς χαιροῖς, ἐπειδάν τινι τῶν ἀδου-- 

λήτων προσπταίσωμεν. ᾿Αλλοιούμεθα δὲ καὶ κατὰ 
} εἰ δ᾿ , δ ων ,ὔ -ι λ 6 ́ τὰς ὀργὰς, θηριώδη τινὰ κατάστασιν ἀναλαμδά-- 

νοντες. ᾿Αλλοιούμεθα χαὶ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας, χτη- 
, , ΟῚ -“ ΕῚ τ " “ 

νώδεις γινόμενοι διὰ τοῦ καθ᾽ ἡδονὴν βίου. Ἵπποι 

θηλυμανεῖς ἐγενήθησαν οἵ ταῖς γυναιξὶ τῶν πλησίον 
- , »  χνΝ Ἤ ᾿ἣΝ Ἀ - [2 

ἐπιμαινόμενοι. Καὶ ὃ μὲν δολερὸς ἀλώπεχι παρει-- 
,ὔ « « ΓΦ. ὃ ΔΑ Ψ᾿ ι ,ὔ 

χάζεται, ὡς Ἡρώδης " ὃ δὲ ἀναιδὴς, χύων προσα- 

γορεύεται, ἢ ὡς Ναδαλ ὃ Καρμήλιος. Ὁρᾷς τὸ ποι- Β 

χίλον χαὶ πολυειδὲς τῆς ἀλλοιώσεως ἡμῶν ; Θαύ-- 

μᾶσον οὖν τὸν προσφύρως τὴν προσηγορίαν ταύτην 

ἡμῖν ἐφαρμόσαντα. 

Διόπερ δοχεῖ ἃ μοί τις τῶν ἑρμηνευτῶν χαλῶς 
Ἂ τὶ , Ν εἶ ᾿Ὶ ἷςᾧ». Ὅν 2. Ὁ ,ὔ 

χαὶ εὐθυδόλως τὴν αὐτὴν διάνοιαν δι᾿ ἑτέρας προσ- 
, δι αν" Ὃς Υ̓ τ' Ἂν, τ Ὕ δὰ Ὁ» λ γορίας ἐχδεδωχέναι, ἀντὶ τοῦ, Ὑπὲρ τῶν ἀλ- 

λοιωθησοιμένων, εἰπὼν αὐτὸς, Ὑπὲρ τῶν χρίνων. 
γιλ 9 , οὐδὲν ΣΝ , ΕΣ, πλήν ,ὔ 
Τὸ ὠχύμορον τῶν " ἀνθέων ἄξιον ἐνόμισε συγχρί-- 

νεσθαι τῷ ἐπιχήρῳ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. ᾿Κπει- 

δὴ δὲ εἰς τὸν μέλλοντα γχοόνον ἐγχέχλιται ἣ φωνὴ 

(εἴρηται γὰρ, Ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων, ὡς Ὁ 
[τς , .- - [4 ΕἸ , 

ὕστερόν πότε τῆς ἀλλοιώσεως ταύτης ἀναφαινομένης 
- ᾿ 7 - 

ἡἥμῖν), ἐπισχεψώμεθα μήποτε τὸν τῆς ἀναστάσεως 

ἡμῖν παραινίσσεται λόγον, ἐν ἣ ἣ ἀλλοίωσις ἡμῖν 

δοθήσεται" ἀλλοίωσις δὲ ἐπὶ τὸ βέλτιον καὶ πνευ-- 
,ὔ Ἀ .- 

ματικόν. Σπείρεται γὰρ, φησὶν, ἐν φθορδί, ἐγεί-- 
-" 2 Ἂ , Ὅ ο.}Ο᾽Λ᾽ Δ ε λ ͵ Ἐπ , 

ρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ. Ὁρᾷς τὴν ἀλλοίωσιν ; Σπείρε- 
5 , ,ὔ 5 , 5 , ὋΣ 7 

ται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει. Σπείρεται 
οῸὉὦἬθ , -ῸὉὉ 

σῶμα ψυχικὸν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν: ὅτε 

χαὶ πᾶσα ἡμῖν ἣ σωματιχὴ χτίσις συναλλοιοῦται. 

Καὶ γὰρ καὶ Οἱ οὐρανοὶ ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 

χαὶ ὡσεὶ “ περιύόλαιον ἀλλάξει αὐτοὺς ὃ Θεὸς, 

χαὶ ἀλλαγήσονται. Τότε χαὶ ὃ ἥλιος ἔσται ἕπτα- 
, ε τὰ ᾿ ὐ Ὁ Ὡς ΠῚ ἣ ᾿ , 

πλασίων ἑαυτοῦ, χατὰ τὸν Ἡσαΐαν ᾿ χαὶ ἣ σελήνη 
Α Ν Ὁ ε , ’ὔ τ ΧᾺ , 381. [ 

χατὰ τὸ νῦν ὑπάρχον μέγεθος τοῦ ἡλίου. ἐἸπειδὴ 

δὲ οὐ πᾶσι γέγραπται τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ 
τοῖς ἔχουσιν ὦτα χατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, τοῖς ἀλ-- 

ἘΓΑΙΙαά τ δα 1 Ἀοσ. 35, 8, ταοὴῇᾺ ΓΧΧ Ππμαρεπί: 

χαὶ ὁ ἄνθρωπος (Νάθαλ) σχληρὸς, καὶ πονηρὸς ἐν ἐπιτη- 

δεύμασι, χαὶ ὁ ἄνθρωπος χυνικός : Ν᾽ τἱσαΐα ἁπίοια, }ον- 

7Ὸ οἷν" ε}ιι5 (“10 5 αὶ) απιιιδ,, δὲ ρεδϑίγιιδ, οἱ πιαϊϊ-- 

ἐϊοδιιδ; 6) αἱ ατίδτη εἶδ. θεέπονα ( αἰον. 

« Ὑιηοίαν βουρίον (6 ᾿Ἰπίογυργοῖο ἀφαι]α Ἰοαα], οἱ- 

7.5 ὸ βαπῦ τη Ποχαρ]15 : Τῷ γιχοποιῷ ἐπὶ τοῖς χρίνοις 

τῶν υἱῶν Κορὲ, ἐπιστήμιονος ἄσμα προσφιλίας : ΚΓ οϊονὶ 

5ΏΡ6Γ {15 7 ]ονῖπι Οὔὐνε, δοἰεπίϊς σαπίζοιιι αὐγιϊοί τε. 

Ρ (10. «υϊηίτι5 οὐπῃ Βορ. ἰογίῖο ἀνθῶν. Μοχ ΠΟΘΙ 

ἰονίτιϑ5 οἱ βοχίαβ ὡς εἰς ὕστερον, 

ὁ ἈΘΡῚΙ Ῥυῖτητι5, {πἰπἴτι|5 οἱ βοχίτβ οὐπὶ Θ1{15 ἀλλά- 

ἕξει, πειία ῖι. Αὐ' (ΘΙ ΒΡ Ρ ΤΩΙ ῥσίπιιβ, {αϊπιι5. οὐ βορι- 

ΤῊ 15 ΟΠ 8}115 {ὙΠ} 115. 6 6115 ἑλίξει, σοἶνοε. Ἐπ᾿ τὰ 4πο-- 

({ς Ἰορτειν ἴῃ τηδυρῖπο ἈΘΡῚ 86χίϊ. (1. βοχίτπϑ ππᾶ 

οαπὴ ΤΙ ΧΧ ἑλίξεις, αοἶνο5. “ΤΠ Ιοοἀογοίιιβ, {{| 1ρ8ς 16- 

ῬΘΑΙΜΌΝ ΧΠΙΥ. ΦΟΝ 

ἴδτητν δὲ ἰπ ᾿ἰγᾶ, ἔθυϊπο «ποάδπι βἴαϊιι ἀϑϑιυιτηΐο. 

ΤΠ Πητι τη τ" οἱ ἰπ ΘΟΠΟΙρΙβο ΠΕ Π5. 5. ὈΥΠ 5 

511}1165 δἰ ρου, μιν νἹῖ86. ΠΡ ἀΙπθηι. Τα πὶ ΓΘ ]-- 6». 5.8. 
Πὰ5 {πγϑηΐθ5. [Δο11 ϑιηΐ 11, {π| ΔΠΊΟΡΘ. ΤΠΧΟΙΕΙΠῚ 

ΡΓοχίπηϊ ἱπϑαμίπηΐ. ΕΠ ἀοΙοβιι φαίάθι. να]ρὶ Ζιιο. 13.3.5. 
σοιηράγαίαν, πὶ Ἡ ΡΟ 65 : ᾿ππριιάθη5 γ61Ὸ 5 σα ηἰ5.1 ἤοδ. 35. 

νοσαῖαν, τι ΝΑΒΡα] (λυ  πι5. 1465 γαυιθίαϊθμη ἃ0 

᾿π] Πλτι ΓΑ 1015 ΠΟ γ88 αν οὐδ αἴθ ἢ ΑἀΠΉ] ΓΆΡ 1σὶ- 
ἴπ} Θιιτὴ {{π| ΘΟΙμ 016 ΘΟΠγ ΠἸ Θπίο 116 πᾶ πὸ ΠΟ-- 

Ἀ15 ἀρρβι]οπθπι ρίαν. 

. - ΕΣ . . τα ΒΕ ΣΙ 
2. Οἴιαγο ν᾽ ἀθῖπιν τ] ΠΕ] “τ! ἀἀγὴ ᾿πίθυργο5. 6116 ἘΣ ἊΣ 

5011- 

οἵ ἃρροϑβίζθ ϑαῃῃθηι 5 θη 18} 8115. γ 15 ΘΧ-- ρύο. 

Ῥ Ό551556, ἀπ 7Ὸ [ἰδ πιιὶ ἐπιπατι αὐ τιτυίτιτ": ἀἸοΙΙ, 

Ῥγοὸ {{|ἰϊδ. ἘἸοΥΘὰ γιά θ]τοθῦ. οἷΐο τπΡοθβοθη θη 

αἸσππιη ριυιζανὶξ,, 4] Πδίτιγ 85 Πιιπμηᾶ ποθ [ρα ΟΊ Πα Π 
ΘΟΙρΡΑΓ ΓΘ παι. ΟἸΟ ΠΤ ἁτιΐθηη πόθο νοχ δα ἔππιι-- 

ΤΠ ἴθιηριι5 ᾿ηΠδοί τιν ( ἀἸοίτιη δϑὲ πὶ ΤῸ [εἰς 

φιιὶ ἱπιπιτιξα τετείτι1", τὰν τὰ τὴ 1Π ῬΟΒ θυ 8]1-- " 
4πᾶπάο γητίδῖο Ἰϑ:Πεθοο ΠΟΡἾ5 ἀθοϊαγαπάα 511} : 

ΘΟΠΒΙ ΘΓ ΠΊ115. ΠΙΙΠῚ ΓΘΘΕΓΡΘΟΙΟΠΙ5 ἀΟΟΓΡΙΠἃΠ ΠΟ-- 

Ὀ15 ἱπάϊοοι, ἴῃ «πῶ τητι]ο. ΠΟΙ015 «Δ Ὀ10πιν ; 1π|- 

τητιΐατο ἀπίθη ἴηι ΔΙ] Π16]1π|5 ἴα πι6 5ριγ π416. 
άπι δϑηνϊπαῖτ", ἸΠ π11, πὶ ΘΟΥΤρίϊοηιθ . ΤΘδ γι τ 7} 15. 

ἐπὶ ἱποοντιρε νι εαῖ. ῬΟΥΘΡ1ο15 τη αἰ ΠΟ θιηῦ 86- ἀξ; 

πιϊτιαίτιτ' ἐπι ἔτι {Πηιϊ ταί 6, τ το ἢ ροίστπίϊα. 86- 

πιϊτιαίτι" ΘΟΥριι5 αἸιϊπιαΐθ,, Τ᾿ δ οῖ σΟΥρτι5 δρ[ῖ- 

ἐμαΐθ; {πιὸ ᾿θῃΡΟΥ 6 Θἰ]8Π| ΘΟΡΡΟΥ Θὰ ΟΠΊΠ18 ΟΥ68-- 

τπτὰ ΠΟΙ βοιιπὴ ᾿πητη τι 1 1π|. ΕΠΠΏνοο (ἰϊ {πὸ- 

46 σοι τδείϊηιθτ πη, γνοίογασοοπέ, δἰ σἱοιιὶ Ῥεαὶ. τοι. 

ορογίογίιτ, τπτία 1 605 12 6τι5., Θὲ τητεξαθτιτείτιτ:. "ἢ: 

Τῆς οἱ 501] βθρίμιρ!ο Πι8]01 56. 1050 οὐ, βθοιη- 

ἄππι Ἐβαϊαμη; οἱ δῦ Πππ80 τηασηλτι0., 4τ|85 πιιηῸ ΡΝ 30. 

50115. ΟἸΟΠΙ ΔΤ ἀιιθ ΠῚ ΠΟῸῚ ΟΠ] 115 ΘΙουα οὶ 

βουρία βιιπὲ, 564 Πα ΘΠ ΠΡ τι8 ἃ 1165 5Θομη ἄτι 1Π- 

σὶρ ἑλίξεις, τοἶνες, ἀοοοῖ 5. ΠΗ ΟΠ ΠῚ ΒΟΓΙΡ51586 ἀλλά- 

ἕεις, πιτιαδὶς. ΝΙοπ θα ἴῃ Ηοχαρ]15, ἰο οὶ ἀρπα Ποο- 

ἀογοίαπῃ ἑλίξεις, σοῖνος : 564 ὙἹΠΔΟΙῚ 67115. Ἰη ογργεΐομι 

ΟΠ ἰερῖβϑο ἀλλάξεις, οὐτπὶ νορίαΐ, πιμιίαδις. ἴτὰὸ νΟΓῸ 

᾿πΐθυρτοβ Τ᾿ Πποοογοι Ραϊαπά 5 οδὺ 1661588 ἑλίξεις, στα 

γογίαϊ, υοῖνθς. οῦ ἀπ Πζοπαι" απ] ]6πι, ΤΠΘοάο οι 

᾿πΐουρτοίοπη, οαπὶ γουθὰ ΘΥμαπι ΟΠ] γονίογθῖ, βουι- 

Ῥ5ῖ556, πεμεαῦ 5 : 5641 Οἴππη 1)8ἃ ΤΠοοάογοῖῖ νευρὰ γοα {1- 

ἄτι Τιατῖπο, οαπὰ ἔππο οἶνος ΒΟΥ Ρ51536. ΡΪαπα οοπϑίαϊ. 

Τιερσο ΤΠοοάογθίιμι 1π γεῖ8. 27 Ῥβα]μα. 101. Αἀβουι- 

βαιῃ ἘΒΟΡ γεῦρὰ, {πὸ πο βιιπέ : Καὶ πάντες ὦ ΓΝῚ Ι 
ε ΄ , χὰ ς πὸ ΣΥΝ “η“ζ. 
ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ σε! περιθολαίον ἐλίξεις αὐ -- 
ὶ 

τοὺς, χαὶ ἑλιχθήσονται : 1 οπιπθ5 δίοι τ δ5ἐπηι6 π 1} 

σνεϊεναδοοπί, οἱ νεἶμε ἀπιϊοίπισι ὐοἶνες 605, εἰ υοἱ- 

νϑη τ". 

15, 



ς 
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ΤΟΡΙΟΥ̓ ΘΙ. ΠΟΙ ΘΠ}, ᾿Π5ΟΡΙΡ.ΟΠΘΗ ΡΟΒι, ΤῸ ἐς 

φιιὶ πηιπιτεξα ϑιιτεί τ) ;Σ ΠΝ ΡΠ ΠῚ 5. τι ΑΥΠΙΓΡΟΓ 5 ῬΓῸ 

ΒΑΒΘΙΗ ΟΕΒΛΒΚΕΙ͂Ι 

115. ΖᾺ] 5111 Ἰρ5ΟΥ ΠῚ ΟἸΠΡΆΠ ΘΘΓΙΠΓ., 4] π|6 ΡῸῚ 
ΘΧΘΡΟΙ Πα Ρ] ἔα 5. ΘΘΠΊΡΘΙ ΠΠ]Δ 515. ἃ ΠΙασῚ5. ΡΙῸῇ-- 

οἴππι. Ηδο δϑ[ 6 Π1ΠῚ ΟΡ ἐ ηα ᾿ΠηΠητ ΓΑ [10 5, {π|8} 

Ἰαρσ ταν ΑἸ 5511 ἀθχίθρα ; {πᾶ Θ]ἀτὴ ᾿θαίτ5 θὰ- 
ΥἹὰ ὌΧ ρϑυίτι5 ϑϑὲ {Π|1Π}.5. οἵππὴ ἀδοιιϑία 5. ΠΟΠῚ5 ὙἹΡ-- 

{π||5., 81 ΔΗΓΘΡΊΟΡα 56. θχίθη . Οὐ Θπηὶ 1} 9 

Ῥεαὶ. γ6. Εἰ αἰαὶ, Διί οωρὶ : πο πιπίαιϊο δα ἴον «7 {{ἰ5- 

»": δἱηιὶ. Οτιαν 6 {11 1Π ὙἹπ6 ῬΡΟΘ ΌΒ55115 [ΔἸ , ΠτΠ1- 

τ. δον. 13. {πᾶπ ΠΟῚ 11 ῖπ|. (μην Θπἶτηι, ἸΠ ΠΕ, 6556 ηὶ 

ἴὰς Ραγνιεῖπις, ἰΙοσιιοῦ ατ' τ ραγνι{ι5,5αρίοναπι ί ραγ- 

νεἶπι5, σοσίίαναπι τι ρατντίμς. Οματιεῖο απ θηι 

{ποῖ διίπὶ οἷν", Θνασιανὶ σι ὁγαπί ρμαγνιὶ, 

ἘΠ ΤΙΘΓῚΙΠῚ ΟἸΠΠῚ Ὑ]1 [ἀοἴτι5 οϑϑϑῖ, ἢ ΠΘΠῚ ἀσΌ ΠΕ] ΠΟῚ 

Τη»..3. ἴδοι, 564 δὰ Ομ αὶ ἰ6ΥῸ ϑδιπιὶ οὐ ἱνίδοοπς, εἰ αὐ 
13. τό. δρᾷ γι α [ποτ σιιτιΐ Θπίοτιδ., γαῖα ρΓοροϑίζτηη, 

᾿πβοαπθθαῖιν αὐ ὑγανίμπι διρογπίὸ υοσαϊϊοπῖς. 

Τηληλτἴ 110 1σἼ π||} 65... Οἵα} ΠΟ ΡἬτι5. ΠΟμΟ 46 6 

ἴῃ αἴθ π} το πον δαῖτ". Οτι ΟΠ] ΠῚ γΘΙῸ ΡΓΟρ]οἴα πιιη- 

{1 π|}|5. ΠΟ]}15 Θὲ θὰ, τι σρθοίαηξ δε ἀπ δοίη, 

{π| αἸΒρθπϑαι ΠΟ ᾿ΠΟΔΡ ΠΑ ΠΟΙΪ5. ΡΓῸ ΠΟΡΪ5. 5115- 

σΘΡΙΐ, ῬΡῸ 115 41 Ιδῖο αἰρσηὶ ϑιη! θεποίϊοῖο., πος 

56 ΘΔ ΠΙΙΟΙ {115 ον ΘΠ 1556. αἱξ. (ΠΕ οι ΘΠ] 

δ᾽. ΠῸΠ Ῥ5Δ]ηλτ5 : Π]ρ}06. πιὰ νοοθ, οὐρᾶποῸ 

ΠΟΠ 51Π}γ11 50Πτιη} Θά θη. οἴ} ΠΟΠΟΪ πηι νοοῖ 

Οὐἰς εἰν αἰ- ΠΟ] ΠΟΠ 6. ΘΠ βϑῖιπ) 65[. (Δ ΠΟ} Αι 6 } ΡΓῸ 

Ἰεσία, ΔΠδοῖο. ΤΊΡΙπΘ ᾿πάΠοα]}00 διιμη., Πτ|0 1} ΒΟΡΙΡ ρα 

ἋἸο1: ἀπ Θοίτηι ὃ ἃ Π ΘΙ ΠῚ ΟΡ]115. ΠΟΝ5Γ “τα πὶ 6 Πδι- 

Δα ελι. 17. ΓΗ], ΘΥΔΠΘ ΘΙ ΟαΡ. γΟΟΪ5 ΤΟ" 1710 65: ΠΠϊι5 
ὅ. ποις εἰ θοίτι5 ἵτὶ στο τη ιὶ ἤ νι οοτηρϊαειιὶ, ἰρ- 

δτιηὺ ατιαἰϊΐο. Νάτη ἋΠ]Θοίτι5 ῬΑ «πᾳ θ} θϑὲ πὶ 
{ΠΠ|Θ Ό Π1Π|5; ΟΠΊΠΙ ΥΘΙῸ οΓΘαίμΡα» τ τον Ῥρηι- 

ΒΠτι5 οἵ Ῥοπτιβ ΡΥδ5565. Τάθι δι} θϑὶ παίτρα οἷ 

ἀπ!δοίιι δὲ θοπτιη. ΟἸΑΡΓΟΡ ΘΙ γθοῖο ἴηι 46[- 
ΠΙθριιηΐ «ἀλη, θΟΠτιη} 6556 {πιο οπιπΐὰ οχρο- 
ἴαπε. ΝΟ τιέθην. Οὐ] π15}1}}06 1 θὲ ἃ σαν 115. ροῖ- 
γΘ ΠΡ ΡΟΡΙΘΟΠΟΠΘΠΗ1, δ ΘΕ ΠῚ ἈΘΠΟΒΟΘΙῸ 4{| 6 ΓῸ 

Ερ. 4.52. δ5ὶ ΑἸ θοῖτθ. : 564 6]5, 4] πὶ δχτῖ νϑίθυ  ὴ 
ΠΟΠΉ]ΠΘηῚ , ἴῃ (ἰΘϑι 6.115 ΘΡΡΟΡ 5. ΘΟΡΡρίμη,, ἴη-- 
ἀν γΘΓῸ Ποντιμ., 411 Το πον τι" δ ΡΠ  ΠΟΠΘΠῚ 
5ΘΟΙΠΑ ΠῚ ἸΠΠΔ Ί ΠΘ ΠῚ ΘΟΠΑἸΟΥ 15. ἘΤΘ πὶ «|| Ρε- 
ΟιΠ]ὰ5 ἀΠΠ61Ὲ, ΘΟΡΡΟΡιΙ τι6 ̓ α]Π ον πιἀποπὶ ρουὶ- 

ἃ Τὰ Με5. ΑΥ 61 ἐπιμιελουμένοις. ΤΟΙ ἄοπα Πρ, ἴοτ- 
{15 χαὶ ἀεὶ διὰ τῶν γνησίων τῆς εὐσεδείας, με" πὍὉηοναπι 

Ριδεαίοηι, 86ιι, ρ6}" υδῦα μίοίαιί5 ορεῖα,. Γι θοῖϊο ἃἴϊὰ 

γυμνασίων Δρροβιία οϑί δ τη σΊ 6 ΠῚ. 

ὁ Ἄδερ. [ονί1ὰ5 ἤσθετο ρτο ἵστατο. 

ἃ (ΟἸΡΟγη1 «αϊηΐιι5, βοχίπϑ οἱ βορίλητι5 απ 6611- 

τοη6 Ῥαγῖβ. οἱ οαπὶ Βοσ. Ζαᾶγίο ἐν ᾧ εὐδόκησα, οἱ 11ὰ 

Ἰορτίαν ἀρ Μαι διμ 17, ὃ. Αἴ ΠΙπά, ἐν ᾧ εὐδό- 

160 

σΑΡΡΛΑΌΟΘΟΘ. ΛΕΟΘΗΙΕΡ., 

λοιωθησομένοις ἐπέγραψεν" ὡς οἶμαι, τοῖς ἑαυτῷ ιωθησομέ ἔγραψε ς οἶμαι, τοῖς ἑαυτῶν 

ἃ ἐπιμελομέ χαὶ ἀεὶ διὰ τῷ ί ἢ ἐπιμελομένοις, χαὶ ἀεὶ διὰ τῶν γυμνασίων τῆς 
ΕἸ , “κ᾿ Ἶ - , [ “ 

εὐσεδείας ἐπὶ τὸ μεῖζον προχόπτουσιν. Αὕτη γάρ 

ἐστιν ἣ καλλίστη ἀλλοίωσις, ἣν ἢ δεξιὰ χαρίζεται 
“ῳζήἠεχλη κῷ ᾿ ,ὔ : Ἶ 

τοῦ ᾿γ ψίστου - ἧς χαὶ ὃ μαχάριος Δαδὶδ ἐπήσθετο, 
[} , ΩΣ “ τω ΩΣ » 

Ε ὅτε γευσάμενος τῶν χαλῶν τῆς ἀρετῆς, τοῖς ἔμ- 
δὲν. τ ξεν ἢν Ἐ πδλ τ προσθεν ἐπεξέτεινε. Τί γάρ φησιν ; Καὶ εἶπα, νῦν 

5.“ ἢ , ΝΑ ῃ - Φίς, --ἰὠ ὠ ὠἰἈδυ» 
ἠρξάμην" αὕτη ἣ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ὙΨί- 

συ, στου. “Ὥστε ὃ προχόπτων εἰς ἀρετὴν, οὐχ ἔστιν 
ΞΕΞ -ἢ ᾿ οῸτὖῬρ { ᾿ ,Ἱ 4 Ἃ δὴ δ᾽ 

τε οὐχ ἀλλοιοῦται. “Ὅτε γὰρ ἤμην; φησὶ, νήπιος, 

ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρό ὡς νή ἐλογιζό ἐλ ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην 
ΠΣ κε σ ΝΑ Ἂ Ψ τΝ ,ὔ }} ὡς νήπιος. “Ὅτε δὲ γέγονα ἀνὴρ, χατήργηχα τὰ 

.“- , Κ Χ λ Ἃ , Α . δ᾽ 5 οὐ 
τοῦ νηπίου. Καὶ πάλιν γενόμενος ἀνὴρ, οὐχ “ ἵστα- 

- , “Δ το 
το τῆς ἐνεργείας, ἀλλὰ Τ᾿ ὧν ὄπισθεν ἐπιλανθανόμε- 

- Ε 

γος, χαὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεχτεινόμενος, χατὰ 
Ν ΚΑ ΛΗ͂ΒΕΝ -«ἰλ Χ Σ - τὭω Υ̓ 7, 

σχοπὸν ἐδίωχεν ἐπὶ τὸ βραδεῖον τῆς ἄνω χλήσεως. 
3 , τ ἤν..ἢ “Ἠἀ κ᾿ ΟῚ , 5» 
Αλλοίωσις οὖν ἐστι τοῦ ἔσω ἀνθρώπου ἀναχαινου-- 

, ΠΕ ΑΚ τιν "τὸ ἶσα Ἔν ΚΔ ᾿ μένου ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρα. ᾿Κᾷὑ7πεὶ οὖν ἀπαγγέλλειν 
- ᾿ οω τ 

ἡμῖν μέλλει τὰ περὶ τοῦ ἀγαπητοῦ, ὃς τὴν οἴχονο- 
- Π ὦ 

μίαν τῆς σαρχώσεως ὑπὲρ ἡμῶν ἀνεδέξατο, ὑπὲρ 

τῶν ἀξίων τῆς χάριτος ταύτης τὴν ᾧδὴν ταύτην ἐχ- 

δεδωχέναι τοῖς υἱοῖς Κορέ φησιν ὃ προφήτης. ᾿Ωδὴ 

γάρ ἐστι, καὶ οὐχὶ ψαλμός" διότι γυμνὴ φωνῇ, μὴ 

συνηχοῦντος αὐτῇ τοῦ ὀργάνου, μετ’ ἐμμελοῦς τῆς 
τ " ΠΝ 2 ΝᾺ ΑΛ ι- } τ ΕῚ 

ἐχφωνήσεως, παρεδίδοτο. ᾿φ)δὴ δὲ ὑπὲρ τοῦ ἀγα- 

πητοῦ. Ἀρά σοι διηγήσομαι τὸν ἀγαπητὸν, ὅντινα 

ὃ λόγος εἰναί φησιν; ἢ χαὶ πρὸ τῶν ἡμῶν λόγων 
ἡ, Ἐὰν , - 52 Εν" , φῇ 

Β ἐπίστασαι, μεμνημένος τῆς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ φωνῆς; 
Ἐν, ἡ -ς" Ε κ᾿ 

Οὗτός ἐστιν ὃ Υἱός μου ὃ ἀγαπητὸς" ἐν ᾧ εὐδόχησα, 
ΕῚ - ΕῚ , 5 " - ᾿ } ε 

αὐτοῦ ἀχούετε. ᾿Αγαπητὸς γὰρ τῷ Πατρὶ μὲν, ὡς 

Μονογενής" τῇ χτίσει δὲ πάσῃ, ὡς πατὴρ φιλάν- 
"5 " , γχελ ἘΥΟ ἢ Χ ΟΥ -- 

θρωπος χαὶ ἀγαθὸς προστάτης. 7 αὐτὸ δέ ἐστι τῇ 
ΠΡ. ἜΚΟϑ ἜΝ ᾿ Ὁ θό Δ Ὁ ὟΣ δ} 
φύσει χαὶ ἀγαπητὸν χαὶ ἀγαθόν. Διότι χαλῶς ὡρί- 

αὶ . ᾿» {τ 
σαντο ἤδη τινὲς, ἀγαθὸν εἶναι οὗ πάντα ἐφίεται. 

᾿- ᾿ εἰ τω 

Οὐ τοῦ τυχόντος δέ ἐστιν εἰς τὸ τέλειον χωρῆσαι 
- , Ἁ τὝῪ 

" τῆς ἀγάπης, χαὶ τὸν ὄντως ἀγαπητὸν ἐπιγνῶναι" 
“2 " Ὁ Ὁ ᾿ς 2 Εδ Ν - ᾿ “ 

ἀλλὰ τοῦ ἐχδυσαμένου ἤδη τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, 

τὸν φθειρόμενον χατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 

χαὶ ἐνδυσαμένου τὸν νέον, τὸν ἀναχαινούμενον εἰς 
Ω , 

Ο ἐπίγνωσιν χατ᾽ εἰκόνα. τοῦ χτίσαντος. ᾿Επεὶ ὅ γε 
- λ - 

χρήματα ἀγαπῶν, χαὶ περὶ τὸ φθαρτὸν τῶν σω- 

μάτων χάλλος ἐπτοημένος, χαὶ τὸ δοξάριον τοῦτο 
ε ΤΟΣ Ἣν 4 -ς 5 πν »", Ὡ 5.9 Ν 
ὑπερτιμῶν, τὴν τοῦ “ ἀγαπᾶν δύναμιν ἐφ᾽ ἃ μὴ 

χῆσα , ποτ ΤΘΡΟΥ πι ποίπιθ ἴῃ οαποπα Βα851]. ποίπις 

ἴῃ Ἀδρτβ βεσιπαο οἵ ἔεγῖϊο, ποία ἀρπα ἔμισαπῃ 9, 38. 

» Τὰ τὰ }{1 Νῖ95. Ποοϑὲ τῆς ἴπ 6 1{15 οἵ τη 1115 Νῖ55. 

πο Ρᾶιιοῖ5. ΠΙᾺ «πος πιοχ βοαπξαν, εἰς ἐπίγνωσιν, 

Αθοϑὲ ἃ {ΡΠ π5 Ν95, 

ς ἘΔ Ῥαγ5. οὐ ( 01}. βοχίο τὴν τοῦ ἀγαπᾷν δύ- 

ναυαν. ἘΔΊΠΟ γορὸ Β451]. οἱ πουοπὶ Νῖ55. τὴν τοῦ ἀγα- 

πυτοῦ δύναμιν. 



ΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ῬῬΒΑΙΜΌΜ ΧΗΙΥ. 

προσῆχεν ἀναλώσας, πρὸς τὴν τοῦ ἀληθινῶς ἀγα- 

πητοῦ θέαν ἀπετυφλώθη. Διὰ τοῦτό φησιν, ᾿Ἀγαπή- 
Ε τὰ , 

σεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας σου, 
π᾿  νρ τ ΧΩ Ὁ Ἅ  ἣδο Ὑν Ὁ μ. ᾽, 

χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 
Ελ ΔΌΣ εἰ Ν 5 [ “ 2 

«σου. 'Γὸ δὲ ᾽ξ ὅλης, μερισμὸν εἰς ἕτερα οὐχ ἐπι-- 
γ᾽ ὰἂσ͵ ἘΣ ΩΝ Ὁ σ΄ ΡῈ, τ τι 

δέχεται. ὁ Ὅσον γὰρ ἂν τῆς ἀγάπης παραναλώσης 

ἐπὶ τὰ χάτω,, τοσοῦτόν σοι λείψει ἐξ ἀνάγκης ἀπὸ 

τοῦ ὅλου. Διὰ τοῦτο ὀλίγοι ἐκ πάντων φίλοι Θεοῦ ἢ 

προσηγορεύθησαν " ὡς Μωύῦσῆς ἀναγέγραπται εἶναι 
Ὰ 9 , ς ᾿ , . - 

φίλος " ὡς ᾿Ιωάννης “ Ὃ γὰρ φίλος, φησὶ, τοῦ νυμ.- 

Φίου, ἑστὼς, χαρᾷ χαίρει" τουτέστιν, ὃ τὸ στάσι- 

μον ἔχων καὶ ἀμετακίνητον τῆς εἰς Χριστὸν φιλίας, 
- “γ΄ τ 4. τὰ ἧ ἢ ᾿ - - 

οὗτος ἄξιος τῆς αὐτοῦ φιλίας. Διὸ χαὶ τοῖς μαθηταῖς 

ἤδη τελειουμένοις ὃ Κύριος, Οὐχέτι, φησὶν, δυᾶς 

λέγω δούλους, ἀλλὰ φίλους" ὅτι ὃ δοῦλος οὖχ οἶδε τί 
“ες λᾷ 2 ἔν γ ,ὔ, ,, 5» εἶ ᾿ 

ποιεῖ ὃ χύριος αὐτοῦ. 'Γελείου τοίνυν ἐστὶ, τὸ τὸν 

ὄντως ἀγαπητὸν ἐπιγνῶναι. Καὶ τῷ ὄντι, μόνοι 
, τ - ο - 

φίλοι Θεοῦ χαὶ ἀλλήλοις οἱ ἅγιοι" οὐδεὶς δὲ τῶν 

πονηρῶν χαὶ ἀμαθῶν φίλος. Οὐδὲ γὰρ πίπτει τὸ 
τῸὉῬΡ ἵ, ». 5 ἣ Ν ,ὔ ,ὔ ΡΣ 

τῆς φιλίας χαλὸν εἰς μοχθηρὰν διάθεσιν " διότι οὐδὲν 

αἰσχρὸν χαὶ ἀνάρμοστον εἰς συμφωνίαν δύναται 

χωρῆσαι φιλίας. ᾿Γὸ γὰρ χαχὸν οὐ τῷ ἀγαθῷ ἐναν-- 

τίον ἐστὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἑαυτῷ. Ἤδη δὲ καὶ 
λρ λ - ἐπὶ “ τὴν ἐξέτασιν τῶν ῥημάτων προΐωμεν. 

᾿Εξηρεύξατο ἣ καρδία μου λόγον ἀγαθόν. Ἤδη 
, ΜΡ ἐν 3 ῇ .- Ν ΄ 

μὲν τινες φήθησαν ἐκ προσώπου τοῦ Πατρὸς λέγε- 

σθαι ταῦτα, περὶ τοῦ ἐν ἀρχὴ ὄντος πρὸς αὐτὸν 
Λόγου, ὃν ἐχ τῆς οἱονεὶ χαρδίας χαὶ αὐτῶν τῶν 

σπλάγχνων, ἶ φασὶ, προήγαγε: καὶ ἀπὸ ἀγαθῆς 

καρδίας ἀγαθὸς λόγος προῆλθεν. ᾿Εμοὶ δὲ δοχεῖ 
- ἅ.. «ἢ κι δ Ε ΄ , 101 

ταῦυτὰ ἐπὶ το προφύήτιχον ἀναφέρεσθαι προσῶπον. Υ 

᾿Γὰ γὰρ ἐφεξῆς τοῦ ῥητοῦ οὐχέτι ὁμοίως ἐξομαλί- 
ἘΣ Α ι - ᾿ 5} Υ̓ Η 

ζει ἡμῖν τὴν περὶ τοῦ Πατρὸς ἐξήγησιν. Οὔτε γὰρ 
ὰΐ τὶ τῶν δ τ Ἐπ ͵ ε ᾿ Υ ««ο ἂν περὶ τῆς ἑαυτοῦ γλώσσης ὃ Πατὴρ εἰπεν, ἃ ὅτι 

ἣ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου᾽ 
ὡραῖος χάλλε! παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Οὐ 

γὰρ ἐχ τῆς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους συγχρίσεως τὴν 

ὑπεροχὴν τοῦ χάλλους ἔχει. Καὶ προϊών φησι " Διὰ 

τοῦτο ἔχρισέ σε ὃ Θεὸς, ὃ Θεός σου, ἔλαιον ἀγαλ- 
λιάσεως. Οὐ γὰρ εἰπεν᾽ ἔχρισά σε ἐγὼ ὃ Θεὸς, 
᾿ -ὰ 

ἀλλ᾽, 

ἕτερον εἰναι τὸ διαλεγόμενον πρόσωπον. Ποῖον οὖν 

ΜὙΈΕΛ “ὦ Η͂ [4 2 , Ἁ 

ὑχρισέ σε- ὥστε ἐχ τούτου παρίστασθαι, 

ἐστι τοῦτο, ἢ ὃ προφήτης ὃ χωρήσας τὴν τοῦ ἁγίου 

ἀ Τὰ Μϑς, Ποοβὲ γὰρ ἴῃ οὐϊοηῃς Ῥανὶ5. Νίοχ Μ9. 

50Χ τοῦτο σοι. ἘΜΙΠ νογὸ τοσοῦτόν σοι. Ζιποίιιμη οϑὲ 

αξγιπηπ6 ἴῃ ΒΡ. βοοιιη4ο, τοσοῦτον τοῦτό σοι. 

6 ΒΔ οὐ τἰπὸ αὐ αἰΐοντο Νῖ5. ἐπὶ τήν. Αἱ Μ95. 

εχ περὶ τήν. (τι πτοχ βοαιπηίαν, ἐξηρεύξατο ἡ χαρδία 

το 

δηλ, 

{ρᾶι ᾿ΠροΐΘ πίον οΟμβθοία τ, οἱ πὰπο θυ ΟΓῚ 

ΒΙ]ονΙΟ απ, νὰ ἀΠΠσθπαὶ ἰπ 115, ᾿π Πα Ρτι5 ποη 46ο6- 

μαΐ, ᾿πϑιιηγξα,, 15 δχορθοαῖιθ. οϑὲ δὰ νϑόρὸ ἀἰ]6οι] 

ΘΟΠ ΘΠ] ΠΟ Πθη. [ἄθο δἱὲ : 1) ι1ρὸ5 1)οηιίπιηη, δανο, 15. 

Ζοϑιίπι ἐμίιεν θὰ; ἰοίο Θοτδ ἴπο., οἰ δα ἰοία απίπια 5 ̓  

ἐπα, οἱ ὁχ ἰοΐα πιθηί ἱπα. ον 1Ππ4, Κα 

ἰοία., πὰ} } 8 1Π 8118 ρα ΠΟ πΘ πὰ δ με. Οτλη-- 

{ππ} ΘΠ ΠῚ ({ΠἸΘΟΙΟΠ]5 1π δ ᾿Π δ. ἸΟΥ ἃ 15.561 15, 

ἴἀητπιη ΕΠ] ΠΘΟΘΘΒΆΡῸ ἀθου ἃ ἰοΐο. ΟἸΔΡΙΟΡίον 

Ρᾶϊιοῖ οχ Ομ ηἶ 115, ἃμηΐοὶ Π 6] ἈρΡΟΙ]α1 σππΐ : 

Φαθιηδα πηοάτιη 16 }15 Ρ ΓΟ ἔπ οϑὲ ΜΙ ΟΎ56Ὲ [1556 
ΔΙΏΪΟΙΙῚ : 16} ΦοΆΠΠΘΩι : «Ζ1ππ|ἰοῖι5 Θηιηην, ἸΠππ1{, ὕοαπ.3 59. 

ϑροηδὶ, δίαπ5, σαϊάϊο σαϊεῖοι : πος οϑϊ, {|| 514}}1-- 

θὰ δὲ ᾿π]Ὀ}] 6 ἰπ ΟΠ Ἰϑίιιπλ ἁπηοροὰ πὰ θροῖ., 

8. ἀἸἰσητι5 65. ἰρϑῖτ5 ἃ τἴα, Τά οἶνοο δδηι ἀἴ561- 

ΡΕΠ5. απ ρον ίβοι 5. ΠΟ ΠΏΪΠι5 αἷς : ΔΌσι ἀπιρῖϊπις γομα. κ5. 

ΨῸ5 «εἶἴ00 56ῦνος,, 564 ἀπιΐθο5 : {ιιΐα 5θΡντι5 πιϑϑοῖί ι5. 

φαΐ {αοῖαιί «ἰοτετιτι5 6715. ῬοΥ [ΘΟΕ ἸσΊειν οϑῖ, γ6ΡῸ 

ἀπ δοίιη ΘΟ  ΠΟΘΟΘ16. ἘΠ νοΡα, 5011 Δηλοῖ Ποῖ, 

ΘΕ τηἴθν {1105 1Π θυ θα 1 πηπἔτια Δ ΠΊ]ΟΙ ἃ, βΆ ΠΟΙ 

5η} : ΠΘΙΟ δι [6Π} ΠῚ ΡΙΟ ΟΡ ἀιι ϑ ΠΟΥ 

ΔΤηΐοτι5 Θϑῖ. ΝΘΩ16 ΘΠ]ΠῚ ΔΙΏ]ΟΙ 185 θΟΠιιηι ἰπ ΡΓὰ-- 

γα. αἰοοίιπι ὁδ 1 : Φποπίαπη. Π1Π1] ἔπρρ6 ἀπ 

᾿ΠΟΟΠΟΙΠΉΤΕ 1Π ΔΗ] [188 ΘΟ ΠΟΟΡἸΔ πη ̓Πσ ΘΑ] ρο- 

το5ὲ. Μδ] τη. ΘΠΪΠῚ ΠῚ ΒΟΠΟῸ 50]}π|Π}., 566 ᾿β511} 

ΘΕ] ΠῚ 510] 1051 Θοπ γ τι} Θϑὲ. 78} γ61Ὸ δά νοῦ- 

"νὰ Ῥβ]1ὴ1 δχροπάθπαα ργοσυθ ἸΔ Πλ1}. 

5. Ἐτιιοίανίξ ΟΥ̓ πιϑῖιπι νοῦ ὑμπι ὕοπῖίπι. νὴ ν- 2: 

4υ] θη ΠΟΠΏ11Π1 ΟΧΊΒΠΠΠ  ΘΓῸ 5. Π 860 ΘΧ ΡΕ ΒΟ Πἃ 

Ραινῖθ 46 ὕευθο ἀριτ ᾿ρϑιι 1π ΡΡΙΠΟΙΡΙΟ οχϑὶ- 
ϑίθῃϊ 416] : (πος, ᾿Ἰπαιυμπῖ, νϑ]τιὲ οχ σον ἦθ δὲ οχ 
0515 ν]βοθυῖθιι5 ΡΓΟάτιχιῖ ; δίπιθ ὁχ ΡΟΠῸ οὐρα 
θοπιιη γι πὴ ργΟΠ. ΔΠΠῚ νογοὸ ν]ἀθηΐι Πεθο 

Δ4 ρΓΟρΠμοδο ρουβοπδηη ΓΘ θυ Πα ἃ 6586. ΝᾺ ΠῚ {1188 

᾿ᾶποὸ ἀθίποθρ5. 56 πἴθ 18} 56 {{πΠ  π|’., ΠΟΙ 81-- 
ΡΠΪτι5 ΘΖα6 μα πὰπ ΘΧ Πρ 6πΐ ΠΟΡῚ5 6 Ῥϑίγδ ΠᾶΡ- 

γὰ ΠΟ ΠΘιη. ΝΘΊτ6 ΘΏ1ΠῈ (6 5118 1ρ51π|5 ᾿ἰπστια Ῥαΐον 

ἀἸΧΘΡΙ : Ζίπσιία πιθα οαἰαπιις δογθτ νοϊοοῖίον 

ϑοτιροπίὶς : ὅ. ϑρθοϊοκιι5 (ογπια ῥγ ἢ ἰἰἰς μοηιί-- 

σίπι. ΝΟ ΘΠ] ΠῚ ΡαΠΟΡ τ 1 Π|58. Ρ ϑοϑίδ Π Π] Δ ΟΧ 

Βυπηδπἃ ΘΟΠΊΡΑΡΔΠΟΠΘ πλτπϑ αν. Εἰ ῬΓΟΘΤΈΒ551|5 

αἷξ : Ῥγορίογθα τἰπαὶΐ ἰε ]}}6ιι5., ])θιι5 {μπι5. οἷοθο ν. 8. 

αι. ΟΝ οπίπα αἰχιξ, {Πηχὶ 6 ορὸ Ποῖ, 566, 

{πιχῖι 6 71) 6τι5; αάθο πὶ οχ πος οοηϑίοί Δ|1ΔΠ} 6555 

Ιοχιιοπίθμη. ΡΘυΒΟΠἃΠΙ. Οτιδθ ἸσΊ τ} Πὲδο δῖ, ἢἶϑβὶ 

ΡΙΟΡΠοίὰ 1056. «πὶ ἰδίῃ ΘΡΙΡῚπι5 β ΠΟΙ 1π 56 

μου λόγον ἀγαθόν, Ἰεραπίαν ααϊάοι ἴπ δα Ἰοης Ῥατγὶ- 
βίθηϑδὶ : 864 4“ εοβιηΐ οὐ ἴῃ ποβίγιβ Νῖβ5. οἱ 1ῃ δ πϊοποὸ 

451}. 

ΓἜΒορ. βοοιπάι5 σπλάγχνων; φησὶ, προσήγαγεν. 

« 81. «αϊηάιο Νῖσα, ΤΠ οοβὲ ὅτι τη ο 115, τ 



2900 ἘΣ 

ΑἸ Γαβιιαι γθοθρὶὶ ὃ ̓ γιοΐανῖξ ἐοτ' πιϑιιπηιὶ. ἰηααῖς, 

ρον νιν ᾿οτίτι. (ὐιμὰ Θπῖ ηὰ υἰποῖτιϑ Πα τ|5 518 οσσα]- 

τι5, 48], 1115. 01} 5. πὉ1 Δ] ΠΠ]Θ ΠῚ [ΟΡ ΟΥ̓ ΘΠἢ ΘΙ ΠΠῚ- 

ῬΘΠΕθιι5,. 51Π|511ΠῚ ΨΘΙ5115 ΑἸ ΠΠ τι; 411 παρ ττι5 

65: ρᾶπο {Π0 νἱνθηῖθ, 4 46 οθ]ο ἀθβοθπάῖϊε, 

ἀαίάιιο νἰΐζατη τηππ 0.5, δὲ ΟΠΊΠΪ ΘΟ ΘΧ Ὁ 6 Ὀεὶ 

ΡΓΟάθιιη 8. δα ει Γα [τ15 65... Τιχία σοηϑιιθία πη Βου]- 
Ρὕτνοο ΟΡΟΙ]Ορ απ, ΔηΪτηἃ, Πα Π|; 58 0715. ΘΠ11-- 

ἀὐἰτὰ ἀἸ5ο ΡΠ 118, οοπνθηϊθηΐθι. Θά 1115. στιοῖπι πὶ 

Θμλ τ. ΟἸΔΡΥΌΡΙΘ οὐπὶ 501} 11}15. Θ55θὲ, ορτῖ- 

τατιβή116 οἰριι55, ῬΡΟρΡο τα νϑρθτιπὶ θΟΠτιπὶ θυ τιοῖαξ. 

Βοπιις δεῖμα ἤόπιὺ δα ὕόπο σον δ 511 ἐμ όδατιῸ 

ϑοπῖιην ρΓΟΓδΡ1. Οὐιοοράπητι5 ᾿τα 116 ΘΓ ΠῸ5. ἃ γΟ 00 

εἰραπι, δ ἀπ πηανιπι. ΠΟΒΙΡαν πὶ βαΓ} ἘΓ [Θ ΠῚ 

Ῥιον. ι8. (“ιιδίτι5 ὁπῖπι., Ἰπαῖε, οοπιθιίθης ἐπιρίοὶ ἀπιῖπιατη 
5τι41}}}5 ταῦ ὈΓῸ ἈΠῸ Π6 ΘΟΡΊμηῚ {ἘΠ} 115 ἃΠΠΠ.ῈΠ 7) ΠῸΝ 

γα] ραν, 5648. θοπτῖιπὶ γ ρ τιμὴ. Θιη  Γἅ λ115. ΝᾺ ΠῚ 

μη }τι5 Ποπιο, ἀρ πη 15 ῬΥΑν 15 ΘΠ τ {π|5, 6Χ ΘΟΡ 6 

ΡΥάντιπ γϑυ πηι οὐ ποῖαι. ΝῸπ ν 465 “τ }1ἃ ΘΓ 
εἴθπε οὔὰ πφυΠσονιπὶ ὃ 4τᾶπ| σρανὰ , {πάτα [6-- 
εἰ4α, τηαρητιπα {πο πηάδπι πη ον τιτὴ 1π ἸΠΕ1η10 τηϊ- 

ΒΑΒΙΠΜΙΙ ΟΕΒΑΒΕΙΒ ΘΟΑΡΡΛΑΏΟΟ. ΑΆΘΗΙΕΡ, 

Πνεύματος εἷς αὐτὸν γενομένην ἐνέργειαν; Ἐξη- 
ρεύξατο, φησὶν, ἣ χαρδία μου λόγον ἀγαθόν. ᾿Ἔπει- 

δὴ γὰρ ἣ ἐρυγή ἐστι πνεῦμα χρύφιον χατὰ τὴν ζέσιν 

τῆς τροφῆς ἀποῤῥηγνυμένων τῶν πομφολύγων ἐπὶ 

τὸ ἄνω διατενεύμενον "δ τραφεὶς τῷ ζῶντι ἄρτῳ τῷ 

ἐχ τοῦ οὐρανοῦ χαταῦύαντι χαὶ διδόντι ζωὴν τῷ 

χόσμῳ, καὶ ὃ ἐμπλησθεὶς παντὶ ῥήματι ἐχπορευο- 

μένῳ διὰ στόματος Θεοῦ, κατὰ τὴν τῆς Γραφῆς συν-- 

ἤθη τοοπολογίαν, ἣ τραφεῖσα τοῖς ἱεροῖς μαθήμασι 

ψυχὴ, πρόσφορον τοῖς βρώμασι προΐεται τὴν ἐρυ- 

γήν. Διὰ τοῦτο ἐπειδὴ λογικὴ ἦν χαὶ ἀγαθὴ ἣ 
τροφὴ, λόγον ἀγαθὸν ἐξερεύγεται ὃ προφήτης. Ὁ 

γὰρ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐχ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς 

χαρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν. ζητήσωμεν οὖν. 
3 Χ - ΒΝ -» , 

χαὶ ἡμεῖς τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου τροφὴν, εἰς πλήρωσιν 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν (Δίχαιος γὰρ, φησὶν, ἐσθίων, 
2 πον δῚ Ἁ 3 .. [ἡ ᾿ Αἱ 5 

ἐμπίπλησι τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ), ἵνα κατὰ τὴν ἀναλο-- 
΄ “ ΄ 

γίαν ὧν τρεφόμεθα, οὗ τὸν τυχόντα λόγον, ἀλλὰ 
Η ρὲ Ν ,ὔ " « Π Ἂ ᾿ " 
ἀγαθὸν ἀναπέμπωμεν. ὋὉ γὰρ πονηρὸς ἄνθρωπος, 

ἣν “- - ᾽ 

ὑπὸ μοχθηρῶν δογμάτων ἀνατραφεὶς, ἐξερεύγεταν 
τ Ὁ, , , ῸῸ -» 

τὴ χαρδίαᾳ λόγον πονηρόν. Οὐχ ὁρδς ὁποῖα τὰ στό-- 

Δ᾽ αι}. τα. ΒΘΤΌΡΙΙηι ΠΟΥ τ ῬΘΟΙΟΓΘ ᾿πάἸοα πὰ ὃ Δίαηι πιαΐπες ματα τῶν αἱρετιχῶν ἀπερεύγεται; ὡς χαλεπὰ χαὶ 

95: μόπιο ὁᾳ πιώΐο σον ἶθ 511 ἐμοβαάϊγο ρΓῸ [ον πιά-- 
᾿Ν Χ , Α - -“ - 
δυσώδη, πολλήν τινα τὴν ἐν τῷ βάθει νόσον τῶν 

2. Τιπιοίδ. ἔἶες - . 
{πιτα. ΝῸ ᾿ἰσίταν ΡΥ ΊΘΠ5. ΔῸΡΙ115.,) ΘΟΔΟΘΓΥΟΒ 
ἘΠῚ παρ 5 05... {|| γ]ΒΟ υ τ15. π|5. την θιπὰ ἴη-- 

ἔρυγο ναϊθαηῖ., ΠΡΙΖ 6 Ῥγάνόσιιπὶ νυ ΠΟΥ αιτη Γι-- 

οἴπτμη ορθᾶρθ, ΟΡ 4118 ἴῃ αἴθ 1101} σοπαἰθηι πη 110-- 

Μαμδ. τὰ. ἌΘΙα Βα ΙΓ τ15 515. ἔχ ὑοῦ δῖς θη {πἰ5., ᾿παπ}, 

Μιδεϊοαθοτὶς , οἱ ὁχ νοτὺὶβ {τις οοπἀοτιπαὐοτίς. 

5. 7)ῖ)ο 650 ορϑγα πιθά τορὶ. ΜΝ αχίτηθ δ πιοὶξ πο5, 

τιξ ΡΙΟΡΠοίς ρουβόπαηι 1Π16} σά πλιι5, οἱ Ποο γοῖ-- 

λυπὶ : 21.ο 650 οροτγτι πιθώ τ δὲ : οο δϑῖ, (οη- 

Βίοθον 786 1οἱ, δὲ δοοιιβαΐουθπι ἈΠ θυ οἴ ΠΙ, ΡῸΣ 

ΟΡΘΓαπὰ ῬΓΟΡΥΪονιιηι ἀ 6] ]οπθιη. ΓΠΡ5] δηΐμη τηδη- 

αι, 43. ἀαἴπιπῈ ΔΟσΟρίηλιι5, αιιοά 510 Ππαροὶ : 7216 {τι ρτί-: 

τι ἱτυϊφι(αἴ65 ἐτιας., τεῦ ἡειδεϊ Ποοτὶς. Ζπρια πιθώ 

εαἴαπιις οοτίθο νοϊοοὶίοῖ δογι ϑοπιϊδ. Οτθημδ η1ο-- 

ἄππι οἰ ητι5 1Πϑ ΡΠ] 6 ἢ πη Θϑὲ ΒΟΥ ΡΙΌΟΓΡΠ ΠῚ, 

4{6πὰ ῬΘΥ Ε οὐ} 5 ἅτῃ τπᾶητι5 τηονοϑὲ δα [Οὐ Ἰηδη-- 

(05 Θουτη {τ|86 5ΞΟΡῚ θΘ Πάὰ διιπὶ ΟΠ ΓΔ οἴθγο5 : ἀΐα 
οἵ 7581 Ἰπστιὰᾶ , ΚΘ ΡιΡ τα βαποῖο δα πον θηΐθ., 1Π 

οΥθάθηςαιτη σΟΥ ΠΠ 115 ν υθα νυ ἴδ δ ίθυ ποθ [Π50}}1-- 
θὲ; ποη αἰγαιηθηΐο {ποία 564 ΒριΡτπ ΤΠ) 6] γῖν]. 
ΘΟΥΙΡὰ Ἰσὶίτιν οϑὲ ΒΡΙΡΙ 8. ϑα ποῖτιθ., {ΠΟ ΠΤ 58-- 
ΡΙΘΠ5 δϑί, οὐ οἴμπηθβ ἀ066ῃ8 ; γΘΙΟΟ ΓΘ ΨΕΙῸ 50}}-- 

"6η8, {π|ὰ νϑῖοχ δϑὲ τη Θη 15 ΠΟΐτι5. (ΟΡ [ἃ ΟΠ 65 

 Οὐ».3.3. ἀπίθηι ΠΟΡΪ5 ἸΏΒΟΡΙΌΙΣ ΒΡΙπ|5, Δίοτυ ἐπὶ ἑαδιιἰς 

» 81. ΒΘΡῚ βθοπηῆιβ οἱ ἐογί 8. οατὰ (01. Ῥυϊπηο. 

Ἑάδτῆο Ῥαγῖβ. προξενοῦσαι. 

ς Ηϊοτομυ τλτι8 ἴπ οαρΐ 48 Ἐδαϊα τηοποῖ 111ὰ, λέγε σὺ 

πρῶτος ἀνομίας σου, ἵνα δικαιωθῇς, 7)ὲς τιι μεΐπειις ὑγ- 

ἀθλίων κατηγοροῦντα; Ὃ γὰρ πονηρὸς ἄνθρωπος 

ἐχ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς χαρδίας αὐτοῦ προφέ- 

ρει τὸ πονηρόν. ΜῈ δὴ οὖν χνηθύμενος τὴν ἀκοὴν, 

ἐπισωρεύσης σεαυτῷ διδασχάλους, νόσον ἐνεργά- 

σασθαι τοῖς σπλάγχνο!ς σοὺ δυναμένους, καὶ πονη- 
ρῶν σοι ῥημάτων ἐρυγὴν "ἢ προξενῆσαι, δι’ ὧν μέλ-- 

λεις ἐν τῇ ἡμέρα τῆς κρίσεως χαταδιχάζεσθαι. ᾿[κ 

γὰρ τῶν λόγων σοῦ, φησὶ, διχαιωθήση, χαὶ ἐκ 

τῶν λόγων σου χαταδικασθήση. Λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα 

μου τῷ βασιλεῖ. Πάνυ προσάγει ἡμᾶς τῇ διανοίᾳ 

τοῦ προφητιχοῦ προσώπου χαὶ τοῦτο τὸ ῥῆμα Λέ- 

Ὧωὼ ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ - ἀντὶ τοῦ, ἐξομο-- 

λογήσομαι τῷ χριτῇ, χαὶ προλαμδάνω τὸν κατή- 

γορον, διὰ τῆς περὶ τῶν ἰδίων ἔργων ἀπαγγελίας. 

᾿Εντολὴν γὰρ εἰλήφαμεν τὴν λέγουσαν: Λέγε σὺ 
“πρῶτος ἀνομίας σου, ἵνα δικαιωθῇς. Ἢ γλῶσσά μου 

χάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου. “ Ὥσπερ ὃ χάλα- 
μος ὄργανόν ἐστι γραφιχὸν, τῆς χειρὸς τοῦ ἐπιστή- 

μόνος χινούσης αὐτὸν εἰς τὴν περὶ τῶν γραφομένων 

ἀποσημείωσιν᾽ οὕτω χαὶ ἣ τοῦ διχαίου γλῶσσα, 

χινοῦντος αὐτὴν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἐγγράφει τ 
δήματα τῆς αἰωνίου ζωῆς ταῖς χαρδίαις τῶν πι- 
στευόντων - βαπτομένη οὐ μέλανι, ἀλλὰ Πνεύματι 
Θεοῦ ζῶντος. Γραμματεὺς οὖν τὸ ἅγιον Πνεῦμα, 

ψιυταίε5 ἐπει5, τεῦ τιδιἰ{Πσεγ δ, ταΐου ἃ] ατηοηία ΤΙ ΧΧ 
ἰῃ Γουρυοὔπση ρΡοποπ4ὰ 6880, 

ἃ ()01}ν. Ῥυΐπητι5 ὥσπερ γάρ. 



ΠΟΜΙΠΙΑΌ ΙΝ 

διότι σοφόν ἐστι καὶ διδαχτιχὸν ἁπάντων ὀξυγρά- 

φον δὲ, διότι ὀξεῖα τῆς διανοίας ἣ χίνησις. Νοήματα 

δὲ ἡμῖν ἐγγράφει τὸ Πνεῦμα, Οὐχ ἐν πλαζὶ λιθίναις, 

ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ καρδίας σαρχκίναις. Κατὰ δὲ τὴν ἀνα-- 

λογίαν τοῦ πλάτους τῆς καρδίας, πλείονα ἢ ἐλάττο- 

νὰ ἐγγράφει ταῖς καρδίαις τὸ Πνεῦμα, ἢ ἐχφανὴ 
ΡΞ 9 ΄ν Α Η ἴδ 

πᾶσιν, ἢ ἀμυδρότερα, κατὰ τὴν προπαρασχευὴν 
τ ἊΝ ΩΣ ᾿ 

τῆς καθαρότητος. Διὰ δὲ τὸ τάχος τῶν γραφομένων 
λή ἡ ο.-ο λ Ν ἣ ὩΣ ΄, Ὁ ἥο “ελί 

πλήρης πᾶσα λοιπὸν ἣ οἰχουμένη τοῦ εὐαγγελίου 
᾿, ἊΣ ιν": πἰρεὸ -οπᾳς νὰ. Ὄπ πῖνΣ το ἀπὸ 

γεγένηται. Τὸ δὲ ἐφεξῆς τοῦ ῥητοῦ ἀπὸ ἰδίας ἀρχῆς 
ΜΙΝ - ͵ κ Α ’ὔ - 

ἔδοξεν ἡυῖν λαμόάνειν, χαὶ μὴ συνάπτειν τοῖς 

προλαξοῦσιν, ἀλλὰ προστιθέναι " τῷ ἐφεξῆς. Τὸ γὰρ, 

Ὡραῖϊος κάλλει, πρὸς τὸν Κύριον ἡγούμεθα λέγε- 

σθαι, χατὰ τὴν ἀποστροφὴν τοῦ προσώπου. 

ἑὩραῖος χάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνηρώπων. 

᾿Εξεχύθη ἣ χάρις ἐν χείλεσί σου. Προσάγεται δὲ 

ἡμᾶς τῇ διανοία ταύτη ὅ τε ᾿Αχύλας καὶ ὃ Σύμ- 

μᾶχος "ὃ μὲν εἰπὼν, Κάλλει ἐχαλλωπίσθης παρὰ 

Σύμμαχος, Κάλλει 
καλὸς εἰ παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Ὡραῖϊον 

Ἁ Ἁ Ὁ Α 
τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων" ὃ δὲ 

οὖν χάλλει προσαγορεύει τὸν Κύριον ὃ ἐνατενίσας 

αὐτοῦ τῇ θεότητι. Οὐ γὰρ τὸ τὴς σαρκὸς ἀνυμινεῖ 

χάλλος. Εἴδομεν γὰρ αὐτὸν, χαὶ οὐχ εἶχεν εἰδος, 

οὐδὲ κάλλος, ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον, ἐχλεῖπον 

παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Δῆλον οὖν, ὅτι ἐνι- 

δὼν αὐτοῦ τὴ λαμπρότητι καὶ τῶν ἐχεῖθεν μαρμαρυ- 

γῶν "ἢ ἀναπληδσθεὶς ὃ προφήτης, πληγεὶς τὴν Ψυχὴν 

τούτῳ τῷ χάλλει, πρὸς τὸν ἔνθεον ἔρωτα τῆς νοητῆς 

ὡραιότητος ἐχινήθη, ἧς ἐπιφανείσης τῇ ἀνθρωπίνη 

ψυχῆ πάντα αἰσχρὰ χαὶ ἀπόόλητα τὰ τέως ἀγαπώ- 

μενα καταφαίνεται. Διὰ τοῦτο καὶ ὃ Παῦλος, ὅτε 
εἶδε τὸν ὡραῖον “ χάλλει, πάντα ἡγήσατο σχύθαλα, 
.« χ -Ξ ,) «ε Α ΜῈ ὦ ’ τὭ 

ἵνα Χριστὸν χερδήση. Οἱ μὲν ἔξω τοῦ λόγου τῆς 
Ξ , , 5 22 τ 5, ἷ Χ ͵7ὔ 

ἀληθείας μωρίαν ὀνομάζουσι τοῦ εὐαγγελίου τὸ χή-- 

ρυγμα, τὴν εὐτέλειαν τῆς φράσεως τῶν Γραφῶν ἐξου- 

θενοῦντες - ἡμεῖς δὲ οἱ χαυχώμενοι ἐν τῷ σταυρῷ 
- . του 5 7: } .- Ψ 

τοῦ Χριστοῦ, οἷς ἐφανερώθη διὰ τοῦ Πνεύματος 
ν. δ᾽. ἫΝ -- τ 7 " 5 2 δν 

τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν, οὐχ ἐν διδα-- 

χτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, οἴδαμεν ὅτι πλου- 

ἃ 510 (010. φυϊπίαβ οασὰ Β65, βοχίο ῬΥΙπηᾶ τηδπιι, 

Ἑδιίο Ῥατγῖβ, προστιθέναι τῶν ἐφεξῆς, παι τοοΐο, (0}}. 

βαχίιια. προστιθέναι τῶν ἐφ. ΑἸ} Μί35. οἴππὰ Ἀδρ, βοχίο 

βοοιιπἦα ππδητι προστιθέναι τὸ ἐφεξῆς. Πομίαιι6. ΘαΠ[1Ὸ 

ΒΆ51], συντιθέναι τῷ ἐφεξῆς, ποῖι τλ8]6, Μοχ ᾿πιθυρυο 15 

ἈΦ] σγουρὰ οὐ ἴῃ Μ85. δὲ ἴπ πἴγαιια βἀτέοπο Β4851], 

εἴ Ῥαγῖβ, 1ἴὰ Ἰοσαπέαν, κάλλει ἐχαλλωπίσθης παρὰ τοὺς 

υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, Φιι ον ιεἰἶπι6 Ἔατογ αἴ. 65 ΡΥ 

Μὰ Ἰιοτρείγειισν : 564 Ἰοησα 1 οαϊα την θηϊαηίτιν 

ἴπ (οχητηθη αν 15 ΕΒΘΡΙ ; πϑὴρο ποὺ πλοάο, χάλλει 

ἐχαλλιώθης ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων, Ζιιἐονπἰαἰῖπι6 οὐαί 

65 α ἰϊϊς ποπείπτινι. Ἧϊο αὶ 110 νττταπη ᾿π 6586 Θοῃ-- 

δίαι : 5064 Πῖο ἃπ' 1Π1|0 1π51{, ᾿ποογέιμπι ν᾽ 6 Ὁ} φῬοΐοβί, 

ῬΘΑΙΜΌΝ ΧΗΥῪ. 
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Α 
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ἰαρίάοὶς,, 564 ἐπι ἑαϑιιϊὶς ἐονϊς οαγτιαϊίϑιις. (οοῖο- 

ΤΠ) ῬΙῸ γταϊΐοης Ἰαυ τἀ] 15. σον 15, Ρ] γα γε] 

Ρᾶποίογα ϑΡΙ π|8. σον 115. ἸΠΒΟΡΙΡΙΓ : ατι8. δι 
τῇδ δῖα σα ηΐ ΟΠ 115. ἀππ| ΟΒΟΙΡΊΟΓὰ 5 ΘΘ ΘῈ - 

ἀπ. Ρν 8115. ΡΥ ραν ΟΠ Θπ. Ὁ 50. ΟΥ ΤΠ] 
νΘΙῸ ΘοἸθυ [αΐθυη 781 το τι5 [θυ 1 π ΟΥ̓Ὶ5 Εν δη-- 

Θ6|10 ΓΘ ρ  θίτι5 οϑῖ. Οὐδ ατιΐθηη θη πι, Θὰ ΠΟ- 

ὈῚ5 γἱϑίιμ δϑὲ ΘΕ ΠΊΘΓῈ Θ᾽ ΡΥΓΟΡΥΙΟ ΡΥΙΠΟΙΡΙΟ, Π6Ὸ 

ΘῈ ΡΘΡΙΟΥ 115 ΘΟ ποῖοι, 566 ΒΘ ΘΠ ΕΠ 115 Δ] πη- 

θθύθ. ΠΙπὰ δπϊη}, ϑρθϑοίοϑιιβ ἤόσπια., δὰ Ἰ)οιηϊ- 

πῖιπ ΓΕΙδυῚ ἀπο τητι5 5» ΡΟ βοπὰ οΟμηηλιαἴὰ. 

ἡ. ϑρδοίοϑτις Κογ τι ρτ [115 Πιοπαίτμιτη. Π [Πιδα 
ὁδὶ ογαίϊα ἔτ ἰαδι 5 {ειῖ5. Τηάποιπὲ αἰιΐθ πὶ ΠΟ5 1 

Πᾶπὸ βοηἰθηςτδιη δὲ Α{||ἃ οἰ ΒΔ Πτι5 : 116 απ|- 

ἄδηι οὐπὴ ἀἰχὶ : ιογιἀϊτι6 Θαου ταί τι5. 65 ΡΤ 

Β ἰἰὶς ᾿μοπυΐτετη; ΒΥ ταυπδο5 νθρο, Ῥἰογ  τιεἰϊτιο 

α 

Ριιϊοίιοτ' 65 ὑΓ Πἰιῖς ποπιείπιιηι. ϑρθοϊοστίτη 1510} 

᾿ογπια Τϑουηϊητιμα ΔΡΡΘΙΙδς, οὐμπ ΔΟΙΘ ΠῚ. Π]ΘΠ 15 1η-- 

τοπἀϊβϑθὲ ἴῃ 6]115 αἰνιπἸταΐθπη. ΟΠ. ΘΏΪΠῚ ΟΔΡΠΪ5 
Ρυϊουτεπάϊποιι Ἰαιιάδε, 7 Ἰώζηιτε5 Θτεΐτυ Θπιηῖ., δἵ στο 

μαδοῦναὶ ςρδοῖΐθηι., τιθητιθ αἰθοογ θην : 866 Ξρθοὶθ5 

6715 ἱπποποναία., αοἤοῖοτς ρει {{{{|5 ποπείπιιηι. 

Ῥγοϊπάθ ραϊαμη βϑῖ 5 ῬΥΟΡμθίαμη., ἘΠῚ οἰαν ἑαΐθηι 

6τι5 ᾿Ἰπϑρθχίβϑϑθι,, βββϑϑθίιθ 50] ΘΠ ον ΠΠ|πὸ Ρνοῇ-- 

αἰδοθηΐθ ὑϑρ θίτι5., οἱ Ργῶ Ρα]ονπ ἀ1π6 11 ἀπί πη 0 

Ροτου βιι5, δ αἰνίπτιιμι. 501 ΡΊτ8}}5. ΡΠ ΟΡ πα ΠΠ 5 

ΔΠΊΟΤΟΠῚ ΡΘΙΠΙΟΓΠΠ 6858 : {ππ| ἈΠ Πη88. ΠΙΠΠΠ Δ 88 

Αἰ ΓαΙσθηῖθ., οπιηϊὰ (:θου μη τ16. ῬΥἾτι5. ἀΠΠΡῸ θα η-- 

ταν, ἐπγρία 6556. ν᾽ ἀθηΐαν. αἴχιθ ἃΡοιηϊηαπάδ. 

ΟὐΑρΡγΟρΡίοΡ θεϊα τα Ῥαυτι5., δ᾽ πγα} τὶ νἹ 1 5ρθοῖο- 

δαμα {πιὰ [ουτηᾶ., οὐμηΐα ἀπιχὶξ ΡΓῸ 5[ΘΓΟΟΥΙΡΙΙΒ . 

αἰ (μτϑίατα. ᾿πουδοογοῖ, Οὐἢ ἀπ θη ΘΧχ θΡἢΪ 

“πὶ οἱ δ]δθηὶ ἃ γερο νϑυϊίαιβ., 5Π}}]]1ο1 [8 

ἀϊοιοπὶβ δου ριαργανιιηι σοῃίθιηϊα , Εν ἈΠ ΘΠ Ργ86- 

ἀϊοαϊόποηι δ᾽] ΕΠ τη ΠΟΙ ΠΔΠΕ : ΠῸ5. γΘΙῸ (ΠΕ 

ἴῃ οὔποθ ΟΒυΙϑεῖ ο]ουϊαπλαν.,. ἀαῖθτι5 τηδη][ϑϑίαϊδ. 

Οὐπι ἴαπιθα ἐπίογρυθῖεβ οσηπο8 48 60 ἱπἴρι 88 Θοηβθη- 

εἰαπί, φαοα ἀδ ραϊονιταἀἴπ6 Βυππδπᾶτῃ Ῥυϊου τα 6 πὰ 

βιρογαηίο Ἰοφααπίατ, τἰχ οδὲ αὐ οσθάδιη Αφι]!ατη ἃ} 

ἃἰϊονισα ᾿πίουργοία 0 π6 τὰ τϑοθββῖββθ, ταῦ 1ρ856 46 ρΡ]- 

οὐἰπἀτπθ {ππ|8 Ὁ Ποπλῖθ5. ἰγι θααίαν Ἰοφααίτιβ 510. 

τᾶγα ῬτΟΒΑ ΒΗ] 15 τα αι] το Φιιοϊπλτι5 ΒΟ ρ515588 ἈΠ]. πη, 

χάλλει ἐκαλλιωπίσθης παρὰ τοὺς οἴο. Τιμον ἐπι ἴγι6 ἐαον- 

παΐτις ἐ5 ργ {5 Πιοπιϊγτιι. 

» 815 φαϊπαμα Νῖβ8, οπὰ οαποπε Βα51}, Εδτο νερὸ 

Ῥαγῖ5. ἐμιπλησθείς. 

ς Ἄδερ. βεοπητι8 ὡραῖον ἐν κάλλει, ΝΙοχ ἢ δρ. ἰονίλιιϑ, 
ε ᾿ : 

οι μεν οὺν- 

ΒιΞαι. ὅδε 

2. 3. 

Ρηιρ 3.8. 



Ἰ. (ον. 2 

πος 

Ζμο, ἤ. 22. 

1 πὲ... 53. 

ΓΙ ρ. ἊΝ 

ὃ. 

2. Οον ι3. 

ὦ 5. ΒΑΘ ΘΕΒΑΒΕΒ 

51π| ρ6 1 5 ΡΟ τα ΠῚ Θὰ, {π|80 ἀοπαία ϑβιιπΐ ΠΟΡῚ5 ἃ 

7,60, ποῇ ἰπ ἄοοιθ Πυιμηδπδ 5 Ρ ΘΠ 188 γΘΡΡ]5.. 

πον ἰΠλτι5 σΡα απ ΘΔ ΠΙ7 {1|886 ἃ Π60 ἴπ {Ρ Δ 1{|5 ἐ6 

ΟΠ τϊϑῖο ἀοοιγπὶ5 ΑἸ [{π5ὰ (πὲ, αἰ νΊ ΓΘ πὶ 6556. Οπ δ πη-- 
ΟΡγθαι. ὈΓΟΥῚ ΓΘ ΠΊΡΟΥΘ 1Π ἩΠΙΨΘΓΒΙΠῚ ῬΓΌΡΘ ἴθι- 

Ράσι μη ΟΥ̓ πα 11ὰ ργϑἸοα 0 ρου νθηϊξ , ργορίθγθα 
«πο ἀἶνο5 εἰ ἃριιπδπ5 σραῖὰ οἰ πιϑὰ θα τη Ἐνδη- 

5.611 ῬΡΘΘΟΟΠ65, {π|Η᾽05 ϑἔϊαμν ΟΠ 511 Ια θα ΒονΙρίαγα 
ποηηαν τ. ΟὈΔρΓΟρίον Εναησ }} ΡγἸοδίο ἴῃ 

δοΟπ θα Π]Π15. οὐ απ οι} 15 νηὶ πι] τὰ Παροὶ 
ΡΘυβιι  ἄθ πα] οὐ δ ϑαϊαίθμη {ΠΠ| 0] θη]. Ἐπ᾿ ἀηΪ πὰ 

ΟἸΠΠἶ5. ᾿πηηη Ὀ]]Π 1} 1185. ἀοσ α 15. δ θαοία οδϑὲ, ΡῸΡ 
σΡαΠ πὶ ἴῃ ἱποοποιῖιθϑα π᾿ (ΠΡ ϑίθτη [46 οοπῇ- 

«ἀηδία. {Ππ66 αἷς ΑΡοϑβίο!αϑ : 1.61 ψιίθηι ἀοσορίτηι5 

δγαιϊίαηι οὲ ἀροδιοίϊαίιεμι, τι οὐθαϊαίιν Παεὶ. Ἐὰ 

υ σαγϑα : α΄ Ῥιιπάπίις ἐἰἰ5 οπιπίθτις ἰαθοταυΐ; 

πολ Θ6Ὸ απίθηι, 564 σγαίξα 7)6ῖ, μι 651 πειθοῖ. 

ὅ. διίπιδα 651 σγαίία πὶ ἰαὐ ς {5 : ργορίοτθα 

νοποιϊαῖξ ἔθ ἴδοι ἐπὶ οἰογπῖίη. δου ρἔμμη 658 1π 

Ἐνδησο]ο,, φαοὰ “7 ναί ἐπ ὑετ ὶς σταίϊ, 
γι ργοσοάοναπε εἶδ οΥ6 ἔρϑδῖτι5. Οὐλη ΡῈ ΠῚ 51-- 

δηϊΠοαπίον. πα] ΕΠ 1 πο π σγαῖῖοθ. νου θουιτη ο- 

ἘΠῚ ΠΟΒΙΡῚ οϑίθπθυθ νοθη8 Ῥϑβαΐηπιβ, 7) {}{πι|ξώ 

ἐ5ὶ., ἴπαϊξ, σταίϊα ἐπὶ ἰα τὶς τπιῖς, ΟἿ σΥ αἴθ ατιδὸ 
ἴῃ ΘΕ ΠΊΟΠΘ οδὲ ΘΧῸ ΘΓ ΠίΘ ΠῚ οΟρί Δι. δοποάϊατί 

6 1)6ιι5.. ἰπηψαῖϊξ,, ἐπὶ ἐδίθγτιαιπ. ῬΑ] πὶ Θϑῖ τι θ 

πο αὐ παμηδηϊίαίθιη. γΘΘΡῚ , {παΐθητι5 ΡΓΌΠΟοΙΐ 
σαρίοηίία οἱ «δἰαΐο δὲ ογαίία : ϑθοιιπάτπιμ (141, 

1πτ6 ] Πσ] πηιι5. σΡα Πτὴ. «πιοάτιθ. οθῖὶ ΘΙ ΘΘΟΙΑΓΟΥ ΠῚ 

(Δοϊπουτιπὰ Ρ ΓΘ ΟΠα πὶ οἱ ἀαἴαση [1|556. Ἡ 7115. δῖι- 
[61 511}116 Θδὲ {Ππώ4 : 8. Ζ)ιϊοαϊἑεὶ γιιδιϊΐαηι,, οἱ 

οεἰϊδιὶ ἱπιϊφιίίαἴοπι; ργορίθγθα τπαὶξ ἐδ ἴλοῖις., 

Το οιις ἔτιπι5 οἷθο ἰωρεϊιω τὰ σοι οτιϊνιι5 ἐτεὶς. Οὐ 
ἁ[Ππθ οϑὲ οἱ πΠπ|ι42 ΡΠ ΠΡ ΘΠ 5115 ἃ Ῥάμ]ο 5011- 

Ρὕσαι : Ππιγζίανιε φοπιθξίδιιπ ἐαοίιις οὗ θαζοτις 

δή τι6 αὐ πιογίοηι, τη τ ἴθτη, ατεΐθηι ΟΤ Οἷς, ΡῬ͵ΤῸΡ οΤ' 

ψιιοά οἱ 1 6τι5 δα αϊίανῖι ἡΠμτη. Οχανο ΠΠπιδὲ 15}116θ0 

Ὧι ϑαϊναίογε αὐ ποιηῖπο ἀἰο] : πὶ φιοηΐαηι Εςο]6-- 
518 σΟΥΡ 15 οϑὲ ΤΟ ΠΉ]Πὶ , δὲ ἰρ56. σὰρα! ἘροΙ6βίδ : 
4αοπιδἀπιοά πη Οϑο 65 115. γΘΡΌΪ ΤΠ] ΠΙϑγῸ5. ἰδ 1ἃ 

6556. Ομ Ἰ581 αἰχίπηιιβ. (Π| ρας Ῥαατι5. 1π 56 1050 
Πα θ6η5 ΟΠ Ἰδίπιπι ᾿ΟΟ ΘΠ 6 ΠῚ 5. δ᾽ 51 415. 111 μὰν 
νἱνρίατθ 65} : 510 δ! πη γο]]τιὰ ΘΟΡΡΟΥ 5 ΟΠ Υ 5} 

ὨΊΘΠΙΓἃ δι η1τ5. Ζαοίχαοι ογθαἸἀϊμητι5. 51 (π||8 

οΡβῸ ἀαΐδηι Ἐοο 5185 ΘΠ Θ ΘΠ Όπθῖη ἃ ΠΟ ΠΉΪ ΠΤ ΠῚ 

γ ΕΠ] ΟῚ, 15 ΠΘα πᾶ τ ΡΘΡγαν υ. Π]|κὰ τα πιο, 

ἃ ἘΜ ΠΠο ΒΆ51}, δὲ {φαδίπον Νῖ55. ἀγωγόν. ἘΘΦΊΓΟ νογῸ 

Ῥανὶβ. οἱ ἵν Νῖβ5, ἐπαγωγόν, Μοχ δάϊειο 851]. εἴ 86χ 

Μ:5. ὁλχὸν ἔχει. ἘΔΊτο Ῥαγῖβ. ἐφολχὸν ἔχει. ΓΝ, Αα- 

οπάα, 7 

“ (0}}». ρυῖπητια. χαθ᾽ , ὅ, διαιιμη. «παίτιοι Ν55, τεύτῳ 

ΘΟΑΡΡΔΏΟΘΟ. ΑΠΟΙΙΕΡ. 

, ἌΡΑ ᾿ 2. ᾿ , Ξ δὶ Ὁ τ τ - 

σία χάρις ἐστὶν ἐχχεχυμένη παρὰ Θεοῦ ἐπὶ τοῖς 

περὶ Χριστοῦ λόγοις. Διὰ τοῦτο ἐν ὀλίγῳ τῷ χρό- 

νῳ πᾶσαν σχεδὸν τὴν οἰχουμένην διῆλθε τὸ χή- 
32 ΝᾺ λ , ὶ -ΑΣ 0 “ὦ ἐξ Σ έ ρυγμα,, ἐπειδὴ πλουσία καὶ ἄφθονος ἣ χάρις ἐχχέ- 

χυτα! ἐπὶ τοὺς κήρυχας τοῦ εὐαγγελίου, οὺς χαὶ 

χείλη Χριστοῦ ὠνόμασεν ἣ Γραφή. Διὰ τοῦτο ἐν 
5. 7 δ Ἅ, Ἂ, 15 . εὐχαταφρονήτοις λεξειδίοις πολὺ τὸ “ ἀγωγὸν χαὶ 

πρὸς σωτηρίαν δλχὸν ἔχει τοῦ εὐαγγελίου τὸ χήρυ- 

γμα. Καὶ πᾶσα Ψυχὴ κεχράτηται δόγμασιν ἀχινή- 

τοις, διὰ τῆς χάριτος πρὸς τὴν ἀσάλευτον εἰς 

Χριστὸν πίστιν βεθαιουμένη. Ὅθεν φησὶν ὃ ἀπό- ρ μένη ᾿ 
στολος " Δι᾿ οὗ ἐλάδομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν, εἰς 

ὑπαχοὴν πίστεως. Καὶ πάλιν " Περισσότερον αὐτῶν 

πάντων ἐχοπίασα " οὖκ ἐγὼ δὲ, ἀλλ᾽ ἣ χάρις τοῦ 

Θεοῦ, ἣ σὺν ἐμοί. 

᾿ῬἜξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου" διὰ τοῦτο εὐ- 

λόγησέ σε ὃ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα. Γέγραπται ἐν τῷ 

Εὐαγγελίῳ, ὅτι ᾿Εθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς 

χάριτος τοῖς ἐχπορευομένοις διὰ στόματος αὐτοῦ. 

Διόπερ ἐμφαντικῶς ὃ ψαλμὸς, τὸ πλῆθος τῆς χά- 

ρίτος τῶν παρὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν" ῥημάτων παρα- 

στῆσαι βουλόμενος. ᾿Ιξεχύθη χάρις ἐν τοῖς χείλεσί ἦσαι βουλόμενος, ᾿“ξεχύθη χάρις ἐν᾿ τοῖς χείλεσί 
ἿΝ -Ὕ Ὁ ,ὔ 

σου, εἰπε, διὰ τὸ ἄφθονον τῆς ἐν τῷ λόγω χάριτος. 

Εὐλόγησέ σε, φησὶν; ὃ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα. Δῆλον 
μν « .ὙΔῚ ΟΣ ’ Νι τ Ἷ - δὲ, ὅτι ἐπὶ τὸ ἀνθρώπινον χρὴ ἀναφέρεσθαι ταῦτα, 

Π ΄ , ᾿ , ᾿, - ᾿ 
καθὰ προχόπτει σοφία χαὶ ἡλικία καὶ χάριτι. κατὰ 

168 ὁ τοῦτο δῆλον ὅτι χαὶ ἀθλον ἀνδραγαθημάτων αὐτῷ 
͵ - ΓΙ , σ " , 7 

γοοῦμεν δεδόσθαι τὴν χάριν. “Ὅμοιον δὲ τούτῳ τό" 

Ἠγάπησας δικαιοσύνην, χαὶ ἐμίσησας ἀνομίαν " 

διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὃ Θεὸς, ὃ Θεός σου ἔλαιον 

ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου.  παρα- 
πλήσιόν ἐστι χαὶ. τὸ Ψιλιππησίοις παρὰ Παύλου 
γραφὲν, ὅτι ̓ Εταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήχοος 

μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ, διὸ καὶ ὃ Θεὸς 

αὐτὸν ὑπερύψωσεν. “Ὥστε “ δῆλον, ὅτι ταῦτα περὶ 
τοῦ κατὰ τὸν Σωτῆρα ἀνθρώπου λέγεται" ἢ ἐπειδὴ 

ἣ Ἐχχλησία σῶμά ἐστι τοῦ Κυρίου, καὶ αὐτὸς 
Α τώ, ρα 7ὔ “ 2 εν , 

χεφαλὴ τῆς ᾿χκχλησίας, ὥσπερ ἀποδεδώχαμεν χεί- 

λη εἶναι τοῦ Χριστοῦ τοὺς ὑπηρετουμένους τῷ οὐὖ- 

ρανίῳ λόγῳ (ὥσπερ Παῦλος " ἐν ἑαυτῷ ἔχων τὸν 

Χριστὸν λαλοῦντα, χαὶ εἴ τις ἐχείνῳ τὴν ἀρετὴν 

παραπλήσιος), οὕτω χαὶ τὰ λοιπὰ μέλη τοῦ σώμα- 
τος τοῦ Χριστοῦ, οἱ χαθεῖς τῶν πεπιστευχότων 

ἐσμέν. Τὴν οὖν τῇ ᾿χχλησία διδομένην εὐλογίαν 

τὸ. ἘΔ τοῦτο τῷ, 

ἃ Ἄορ. τοντλι5 ὅθεν δῆλον, 

Ρ]7ία ααα11ὶ Ν55. αὐτὰ οὐϊίομο Βασι], Αἰ οὐππῖο Ρα- 

115. ὁ ῳ ἐν αὐτῷ ἔχων, 



ΗΟΜΙΠΙΔΑ ΙΝ ΡΘΛΑΙΜΌΜ ΧΗ. 

ἰς ἡ ὅν» ὁ ᾿ ΄, τ" » ἐπὶ τὸν Κυρίον ὃ ἀναφέρων “ οὐχ ἁμαρτήσει. Τὸ οὖν, 
εἶ “ - 

Εὐλόγησέ σε ὃ Θεὸς, τουτέστι, τὰ μέλη τὰ σὰ καὶ 

τὸ σῶμα τὸ σὸν ἐπλήρωσε τῶν παρ᾽ ἑαυτοῦ ἀγα- 
θῶν εἰς τὸν αἰῶνα, τουτέστιν, εἰς τὸ ἀπέραντον. 

, Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου; 
Ν ,ὔ γι « ’ [: Χ - , δυνατέ. Τῇ ὡραιότητί σου καὶ τῷ χάλλει σου. 

-ῷ 
«ες ," , Ὁ Ἡγούμεθα τοίνυν τροπικῶς ἀναφέρεσθαι εἰς τὸν 

ζῶντα τοῦ Θεοῦ λόγον, ὥστε συνάπτεσθαι τῇ σαρ- 
ε ἢ φΦ χὶ, ὅς ἐστιν ᾿Βνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν 

, ,ὔ ς 

μάχαιραν δίστομον, χαὶ διικνούμενος ἄχρι μερι- 

σμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε, καὶ μυε- 

λῶν, καὶ χριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας. 

Διότι ὃ μηρὸς σύυολόν ἐστι τὴς χατὰ τὴν γένεσιν 
΄ γῇ - 

ἐνεργείας. Αὗται γὰρ, φησὶν, αἱ ψυχαὶ αἱ ἐξελθοῦ- 
» -- ΡΞ 2 7 Ἑ ἸᾺ ἊΣ Έ 

σαι ἐκ τῶν μηρῶν Ἰαχώδ. Ἃς οὖν ζωή ἐστι, καὶ 
Ν ἥν Ὁ δδὸς, χαὶ ἄρτος, χαὶ ἄμπελος, καὶ ἀληθινὸν φῶς " 
᾿ σ΄ ω .ω γ΄ 

χαὶ ἄλλα μυρία ὃ Κύριος ἡμῶν Τησοῦς Χριστὸς 
, τ ὀνομάζεται : οὕτω καὶ μάχαιρα διατέμνουσα τὸ 

Χ Ἶ, Ὁ τ τ, 

παθητιχὸν μέρος τῆς ψυχῆς, καὶ νεχροῦσα τὰ πρὸς 
,ὔ Ὁ . 

ἐπιθυμίαν κινήματα. Εἶτα, ἐπειδὴ μέλλει τῇ ἀσθε- 
“ 4 - - 

νείᾳ συνάπτεσθαι τὴς σαρχὸς ὃ Θεὸς Λόγος, χαλῶς 
, ᾿ Δ ὙΜῊΝ ΠΥΡῚ ἃ , ἬΡΧἊ 

πρόσχειται τὸ, Δυνατέ " διότι ἃ μεγίστης ἀπόδειξιν 
[ἡ Αν ΩΣ 

δυνάμεως ἔχει τὸ δυνηθῆναι Θεὸν ἐν ἀνθρώπου φύ- 

σει γενέσθαι. Οὐ γὰρ τοσοῦτον οὐρανοῦ χαὶ γῆς 
᾿ ων 

σύστασις, χαὶ θαλάσσης, χαὶ ἀέρος, καὶ τῶν μεγί- 

σων στοιχείων ἣ γένεσις, καὶ εἴ τι ὑπερχόσμιον 

νοεῖται, χαὶ εἴ τι χαταχθόνιον, τὴν δύναμιν παρί- 
Ὁ ωὭω , 

στησι τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὅσον ἣ περὶ τὴν ἐνανθρώ- 
πησιν οἰκονομίὰ, καὶ ἣ πρὸς τὸ ταπεινὸν καὶ ἀσθε- 

ὖ - τῶ 
νὲς τῆς ἀνθρωπότητος συγχατάδασις. Τ᾿ ὡραιότητί 

σου χαὶ τῷ χάλλει σου. Τὸ ὡραῖον τοῦ κάλλους 
. , - ὁ διαφέρει " ὅτι τὸ μὲν ὡραῖον λέγεται τὸ συμπε- Ε 

, 

πληρωμένον εἰς τὸν ἐπιτήδειον χαιρὸν πρὸς τὴν 
5 , 3 ΄ φ, ς "» “ [τ ΜΝ 

οἰκείαν ἀκυμήν " ὡς ὡραῖος ὃ σῖτος, ὃ ὥριμος ἤδη 
᾿ ,ὔ - τω 

πρὸς θερισμόν " χαὶ ὡραῖος ὃ χαρπὸς τῆς ἀμπέλου, 
ς« Α 3 ,ὔ δι, - ,ὔ « τ " - 

ὃ τὴν οἰκείαν πέψιν εἷς τελείωσιν ἑαυτοῦ διὰ τῆς 

τοῦ ἔτους ὥρας ἀπολαδὼν, καὶ ἐπιτήδειος εἰς ἀπό- 

λαυσιν " κάλλος ἴ δέ ἐστι τὸ ἐν τῇ συνθέσει τῶν με- 
"ὦ ζ΄ - -» 

λῶν εὐάρμοστον, ἐπανθοῦσαν αὐτῷ τὴν χάριν ἔχον. 
, ΠΥ ἊΣ ἸΑΜΟΡΣ ἢ τ ἘΠ Ἵ 

Περίζωσαι οὖν τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου, 
, »"εὋ,. , - 

δυνατέ. ἢ ὡραιότητί σου, τουτέστιν, ἐν τῷ πλη- 
, -Ὁ - Χ - “ - 

ρώματι τῶν καιρῶν " Καὶ τῷ κάλλει σου, 8 τῇ θεω- 

ρητὴ χαὶ νοητὴ θεότητι. Εχεῖνο γὰρ τὸ ὄντως χαλὸν, 
τὸ χατάληψιν πᾶσαν ἀνθρωπίνην καὶ δύναμιν ὑπερ- 

ς Ἄεσ. ἰογίλιι5 οὐχ ἁμαρτήσεις. ΑἸ ἄϊο Μί88. οὐχ 

ἁμαρτήσῃ. ἘΔΙΓ γοργὸ οὐπὶ ἈΘΡῚ5 φαᾶτίο οἱ βοχίο οὐχ 

ἁμαρτήσει. 

ἃ Βορι βθοιηιιβ, «πανΐα5. οὗ βοχίιβ οὐ (ΟΡ. 

4ατηΐο οἴ διιπὶ οἀϊοπο Β451]. μεγίστην, πεαια πεν ρὸ 

τοπίϊω αὐ ϑτιηιοηίτε, Ἐπ το νὸρὸ Ῥαγῖβ, οααι (ΠΡ Υ- 

{ἰπ15 βοχίο οἵ βορίϊηιο διότι μεγίστης, γεοίαιι5, 

20Ὁ 

Βεποάϊαὶϊ τ Τ)οιι5., τὰ οϑι, ΜΘ νὰ πιὰ, οἱ οοΥ- 

Ρι5 τππππὶ ἱπιρ] ον" ΠΟ ΠΪ5. 5115. ἐπὶ έθγ την. , ᾿ος 

ο5ῖ. ἴῃ ἱπβηϊτιη. ἡ. “οοἰπ ΘΓ 6 σἰακο ἔπιο 516} 

Παπιτν {πππιτπ., ροϊοπϊεδίπιθ. ὅ. ϑρθοὶθ ἱπα οἱ ρμἰ-- 
ογἰἐμάϊπιθ ἔα. ΑΥὙΘΙΡασααν ἰΐαιιθ {Ππὼ τ ρΙοΘ 

γον δα νίντιμι βουοποπὶ Ποῖ, τἰ ΟΔΥΠὶ Θ0Π- 

ἠπηρσαῖαν : φαὶ οϑὲ Ε ηίοαι οἱ μοποιτατϊοτ' οπιτιὶ 

οἰαάίϊο ατιοῖριιὶ, δὲ ρμϑΡεϊτιϑότια τιδητι6 αὐ αἰϊνῖοῖο- 

πιθην ατιΐη σἰπυτἶ ἀο ερὶΡιζιι5., σοτηραβιίπι δἷ 

πιοαιιΙατιμη, δὲ αἰϊδογθίον οοσίζαιϊοτιίπι οἱ ἵπι- 

ἐδηιίϊοτιίηι σοτ ας. ἘΘΥατιν ΘμΪ ΠῚ ΔΟΙΟΠΪ5 δά σθηθ- 

ΚΠ ΟΠ πῚ ΡΟΡΠ ΠΟ η5. ΒΥ ]τπ δι. δ] Θπῖπι, 

ἴηζαῖς, ἀπίηιθ, φ μι ΘβΓθ55 διιπὶ 6 ἔδπιονα 

“7αοον. Οτιοιηδἀπηοάτιηι ᾿σίτι νἱΐα δϑὲ., δὲ νἱὰ, 

εἴ ῥρϑηΐβ., οἷ ν}5., δἵ σϑῦὰ [πΧ : ἃἴτι8 4115 ᾿πητ|-- 

ΠιΘΥΪ5 πτΟ 15 ΠΟΠΉΪΠτι5 Ποϑίου 765115 ΟΠ ϑίτπ5. πο- 

μ παι : 516 δὲ 9]. ρᾶγίθπι ΔηΪτη88 Δ ΘΟ α] 

᾿πϑουνθπίομη ἀἰν  ἀθη5,, οἱ πιοῖτιϑ ΘΟ ΠΟΙ ΡΙ5ΟΘ 188 

που Πἤοαη5. Ποϊπάθ, {πἰὰ Ῥδὰ5 γα αη 5656 

σαΡΠἶ5. ἱπΠγμ ἀΠΠ ΘΟΠ]ποῖαρ5. οραΐ, ρα] ογο δέ- 
ἄϊταν, Ροίοπιϊςοῖπιε ; ἀαὶρρα {Ππ4 ἐδὲ ροϊθητς 

ΠΙΆΧΊΠΙ85. ἈΡΡΊΠΠΘΗ ΠΠΠῚ, ΡΟ556. Πριὴ πὶ Πα] ἃ Πὰ 

παῖτιγἃ 6556. ΝΆΠΙ ΟὉ6}1 ἃ ἔθυγδδ σΟΠ ΟΥΤΏΔΓΟ., οἵ 

ΠΠΔ 715 δὲ ΔΘ ΥῚ5 οἱ ΠΧ ΠΟΥ Θ᾽ ΘΠ] ἢ [ΟΤΠ 56 6- 

γαῖ, οἱ δὶ {1 βιργα πατπιπάτιπι , ἅτ: 51 αι] 

ϑα τ. ἰουγᾶπι ἱπιο  Πσἱττι,. ΠΟ ἴᾷ πη 1)61 Υ̓ΘΡΌῚ 

σου π αῇ ροϊθπ πηι, {τπιᾶπη ᾿ποαν ΠΑ ΓΟΠΪ5. (85- 

Ροπϑδῖο, δὲ 114 δά δυιη}]1αΐθμι οἱ 1η ΠΡ Π}1 τα 6 ΠῚ 

παίτιρδθ ΒΔ Πὲ δ μηϑϑῖο. ϑρθοῖθ ἐμα οἱ ρμιζοτίζιι- 

εἴἱπιδ ἔτια. ϑΡ6οῖθβ ἃ ριον πάϊηθ αἰ ορε. Τὰ βηηι 

ϑρθοϊοϑβιθη ἐϊοῖτα ν, {ποά σΟΠΙρΡΙΘίπιτη. {ὉΠ Το Π60 

[ἘΠ] ΡΟΡῈ αὐ τ56π|6 ΡΓΟΡ ΙΔ ΠΩ ταν αἴθ π. ΕΧΘΠΙ- 

ΡΠ οατι58.,. {Ππ| [γΡτππηθ ἢ τ πὰ Βρθοϊοϑιιπὶ (Το ἔπ}, 

4πο4 πιαίαγιιηι 1ΔΠὶ δϑὲ δι ΠηΘ5561Ὲ : ΔΉ 16 15 115 

βρπιοἴτι5 Βρθοίοϑιιβ θϑῖ, {1 Ρ6} ΔΠΗΪ [ΘΠ ροβίδίθηι 

ΘΟΟ ΠΟ πΘ πὰ ργΟρ Δ πὶ ἃ σι πηι ΡΘΥΓΘΟ ΠΟ θιὴ ΘΟ Πη- 

Ρᾶγαν, Ζα] 16 πιϑὰ1 ἃρίτιϑ5 δχϑίϑειῖ. Ῥιυογι 0 

γΘΙῸ ΘΟΠΟΙπηΪα5 δὰ δ8[, Πτ|2θ. 1π ΠΊΘΙῊῚ ὈΡΟΥ ΠῚ 

ΠΟΙ ΡΟΒΙ ΠΟΙ 5ἰτὰ θϑῦ, ΘἰΠΟυ Θβοθητθη! ΘΧ 56. δγὰ- 

πὰτὰ Πα Ρθ6Π5. “26οἴτισονθ Ἰσῖταν οἰαεϊο {πιο στρ 0 

{δπατι" ἐπίιτι., μοϊογυ 5516. ϑρδοὶθ ἰπα., ᾿νοο εϑῇ , 

π᾿ ΡΙ μ᾽ τ {1Π6 [ΘΙ ΡΟΝ : Ετὶ ριιϊοντ{πιϊτι6 ἔπία, 

ν᾽ οἱ] οθῖ., ἀἰνιπιταῖθ {τι ΘΟ ΘΠ ρ] Δ ΠΟ Π6 οἱ γὰ- 

ἄοπο ἱπίθ οὶ ροῖοϑι. ΠΠπ|ὰ οπὶπὶ γῸ ΓΘ ΡαΪ]οντΙὴ 

, 

ὁ Ἄορ. τογίϊι5 τὸ ὡραῖον τοῦ χαλοῦ διαφέρει. 

ΓΆΡΕς. ἰεγέλιιβ. χαλὸν δέ, Θιαῖίπι Ἰάοτι οάοχ μελῶν 

εὐάρεστον. Α11 Μ85. οὕσπη 6115 εὐάομιοστον. 

ε τὰ (ΟΙΡονηὶ ρυΐπιιβ., «αϊηΐτ5. ΘΕ δοχἔιδ ΟΠῚ 

Βορτῖς βοοσπο οἱ βοχίο, Ρεηο. Εδπι οἱ Ἀθρ. «υαγίιιϑ 

θεωρητιχῆ. 

Πον»ν.ἡ..12. 

Εσοὰΐ. ι.5. 
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11: 

0}. Ξ. 

εδὲ, {πο διυιμηδηδμη ΟἸμπθ πὶ ἰπ:6} }Π]Πσθπτῖδπ οἱ μὰ θαῖνον, καὶ διανοία 
« Ροϊθηταμη Θχοθάϊξ, 4αοάσαθ πηθηΐθ 50 {π|6 88 

ΘΟΠ ΘΙΏΡΪΑυ1. ΝΟνθυιιη  ἀτι ΘΠ} 6115 Ρα] ΟΡ  ΠΠ 6 πὶ 

ἀἸβοῖρα] 1, Φα]Ριι5. ῬΥΙν ἔπ. ΡαΡΆθΟ]ὰ5 5ο] να θαΐ. 
γΙάθγιηΐ θυ] ΠῚ ̓ ρ511|5. ΡΠ] ΟΡ Γπ ἸΠ θη} Ῥοίγιι5 οἱ 

ΕἸἼΠΠ ΤΟΙ ΡΠ] 1ῃ τη η16 5 []Θ ΟΡ 5110. ΒΡ] 6 ΠΟ Ὁ Πὴ 

5015 δ: ρθυη ἴθ; ἀἴςπιθ ΠᾺΡ διιπὶ ἴση], 4α] 
Θ]οΥἸοϑὶ 65 δ νεπίι5 Χορ ἴα Θου 15 ρου ρορθηΐξ. 
Ετ Ζπίοπάθ, Ἰμάαῖ:, δέ ρῥΓΌΣΡΟΓΘ ρῥγοσθάς, οί 

τόρπα. ἤοο εϑὶ, ἨΟιΠ ΠῚ ΟἸΡΆ ΠῚ ΡΟ ΘΔΡΠΘΠ. 

ἈΘΘΡΘ55115.. ΠΉΡΘη6 αἰ ΘΠ Δ ΠῚ δι] γᾶ τη Θ0η-- 

5[Δ ΓΘ Π([π0 δὲ παι πη {πᾶ 6 Ποιϊθηἴθμι. Ηοο ΘΏΪΠὴ 
γἰη ΟἸΙΡΒΕΠ 16 ΘΙ ΈΘΡΘ]Σ ργεαϊοδιοπὶ, εἰ 
ΟἸΠΠ65. ἔπ 510} 1ο]δὲ προ ῦῖο. Νοαα6 νον {Ππά 

ΠΟ] 15. ἸΠ50]6η8. 6556. νι δαί", {πο04} πη ρον αῖνα 
ἀἸοίιηι 511, ΥΌΘρΟΓ. ρῥγοσθάθ, οὶ θὰ {88 

ΟΡ δ ΠΕ)", 56 ΠΡΟ πο πηοίο ἤρα 6 Βουρίανα 
5016 41. ΝΕ] τη... Ζ αὶ υοἰιτίας ἐπα 5 ῬΥὸ , τεῖ-- 

σιάτη, Παἱ. Τἴθτα, «17ἐν ϑηῖαὶ τορηπιίπι ἐμιιηι,, Ῥτο,, 
αἰϊτιαπι αὐἰνοτιαΐ. 

6. Τηορίοι' υϑγίίαΐοηπι., οἱ πιατιδιιοἰπιϊτιεπι, εἰ 

}ιδιίαιπ ; εὲ ἐἰοάπιοοι ἐδ τηϊγανι εν ἀεχίογα 

ἔα. Ῥχπνϑιι5. Πϊο 56. 1η0, [Ἰτιγ τ5 Θϑὲ, ρου π δ ἃο 
51 ΤΟ ΪΠτι5. ΠΠΘΡΟΘΕ 15 Ιθ00 δοοϊρίδε 11, ρΓΌΣρΕΓΟ 

ΡΤΟσΘάοΙ 6 ΟΣ ΤΕΒΠΑΓΘ., ὨΘΠΡΘ, ῥΓΟΡρίεοτ' στνογιΐα-- 

ἰ6πι., Οἱ πηνατιδιιθἐτεἰἑπθην., οἱ ει {ἰαπι. Ορονίοι 

τι τθ ΤΠ 16] Π σου ΠῸῸ πιοάο : «ΟΠ ΠῚ ΓῈ5. δπι-- 

Δ Π85 ΠΥ ΘΙβΘ85. 511η0 ΠΟΘΙ Δ010, τ 56 Γὰ5 νου ϊία-- 

ἴθ}, ὕΈ5Πηἃ 1π ΠΟΙ] 115 ρΘοσαῖο 5.0} 6 ι5 : Τα 
ΘΏΪΠ 65 ἰρϑὰ νϑυϊίαϑ. Εξ, Ργορίοῦ πιατιδιιοίμαϊ-- 

γι6 Πι., αἰ ΟἸἼΠ65. ΘΧΘΗΊΡΙΟ ἴπὸ δα οἸθιηθπεϊαπι δὲ 

Βοπίταΐθμ ρου ποαη τ. Οὐ ΟΡ ι οἰϊαπι Ὸ-- 

ΠΏ] η115 αἸοοθαΐ : 7) βοῖί6 ὦ πιὸ χιιοά πιϊιῖς σιίηι οἵ 
ἡπεηιὶἰὶς οοτθ. Οὐΐπ οἱ ᾿ἰϑδίαμη τηαπϑιιθιι ἰ πΘ πὶ 

[Δ τ5. 1ρ0515 οβίθπαϊξ : {αΐρρα. ἰδοορθαὶ σοην οἱ 5 

Ἰδοθϑϑιτιιβ ; ΠΟ ΡῚ5. οθθϑιι5, ρου ον θαι. Εἰ ἀδάϊπιοοι 
ἐδ ταϊταὐϊ {ον δα το ἐτπια. ΟΠ. ΘΟ] απιπὰ παι 15. 

ΠΟῊ 1515 5ρ|6Π60}, 564 ᾿ρ8ἃ ἀδχίθνα ἴπὰ. 6. 8ώ- 
δἰζ {πι ἀοιίωρ, μοίετιϊς5ἴπιθ. Ασα Ῥοΐθπ 5 

58 61 [85 ΒΘΓΠΠΟΠ65. 811ηΐ ἈΡΡΟΒΙ ἃ0 50] 6γ[65., {αὶ 

Δα] τουτιη} ρου ησιιηΐ σου ἄα., [ον πη  τι6 δὲ δαιι- 

οἶδπὶ ἀπίμηὰθ. 56ηϑιι ἔδο]ῖ ἃς ΡΙΟμρίο ργεαϊίαβ. 

"γα οπίην., ἰπαϊ!, σαρίοηζιηι, εἰσι ςἐϊηιμὶ 

8 51. Μβ5.. ΑἹ οὔϊεῖο Ῥαυίβ. εἶδεν δέ, Βορ. βεοιπάις 
[ἀϑῖτ5 εἶδον δὲ αὐτοῦ τὸ χάλλος οἱ μαθηταὶ Πέτρος χαὶ 

οἱ εἴς. 

ΡΈΆΘσ, βεοιηαι5 χαὶ ἔντεινε. Πδρσ, ἰογεϊτι5. ἔντειναι. 

ὁ 51. φυΐϊηψις Νῖ55. οὔσῃ θα ἴομς Βα5}}, Αἱ δατεῖο 

Ῥαγῖδβ, ἔλθῃ, ΙΝ οο 1ζὰ πηα]το Ροβὲ φαΐπαε Ν55. ὑπὲρ ἀλη- 
θείας. ἘΜΙΠ ἕνεχεν ἀληθείας. 5Θ.αΐπι «πδίτοι Νῖ55. ἴα 

οὐϊιῖομο Β51}1. ποοσδιέστραπται, ΕΔΊΠΟ γεγο Ῥαγῖβ, οἴσπὶ 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΒΚΕΙ͂, ΘΑΡΡΑΘΡΟΟΘ.- ἈΚΟΘΟΗΙΕΡ. 

’ 

υόνη θεωρητόν. Καὶ ἐγνώριζον 

αὐτοῦ τὸ χάλλος οἱ μαθηταὶ, οἷς ἐπέλυε τὰς παρα- 

βολὰς χατ᾽ ἰδίαν. ἃ Εἰ ἃ Εϊδον δὲ αὐτοῦ τὸ κάλλος Πέτρος 

χαὶ οἱ υἱοὶ τῆς βροντῆς ἐν τῷ ὄρει, ὑπερλάμπον τὴν 
πὐδδις 

τοῦ ἡλίου λαμπρότητα, χαὶ τὰ προοίμια τῆς ἐνδόξου 

αὐτοῦ παρουσίας ὀφθαλμοῖς λαῤεῖν χατηξιώθησαν. 

Καὶ ""Εντεινον, φησὶ, χαὶ κατευοδοῦ, καὶ βασίλευε. 

Τουτέστιν, ἀρξάμενος τῆς τῶν ἀνθρώπων διὰ σαρ- 

χὸς ἐπιμελείας, σύντονον χαὶ διαρχῇ καὶ μηδέποτε 
ὑπεχλυομένην ποιοῦ τὴν ἐπιμέλειαν. Τοῦτο γὰρ 

, ς Ἂλ ων δὸὸν χαὶ δρόμον παρέξει τῷ κηρύγματι, καὶ πάντας 
τ “ τ 

ὑποτάξει τῇ βασιλείᾳ σου. Μὴ ξενιζέτω» δὲ ἡμᾶς 
Ὺ Ὁ 7 ν Τ ν»Ἥ ὦ ᾿Ν Α 

τὸ προστατιχῶς λέγεσθαι τὸ, ΚΚατευοδοῦ, διὰ τὴν 
τ " τ Εἰ ’ 

συνήθειαν τῆς Γραφῆς οὕτως ἀεὶ σχηματιζούσης 

τὰ εὐχτιχά, Γενηθήτω γὰρ τὸ θέλημά σου, ἀντὶ 

τοῦ, γενηθείη. Καὶ, ᾿Ελθέτω ἣ βασιλεία. σου " ἀντὶ, 
τοῦ, “ ἔλθοι. 

“Ἕνεχεν ἀληθείας χαὶ πραότητος χαὶ δικαιοσύ- 
νης" καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἣ δεξιά σου. Πάλιν 

ὃ λόγος ὁμοίως ἐσχημάτισται Ξ ὡσπερεὶ μισθὸν ταῦ- 

τα λαμόάνοντος τοῦ Κυρίου τὸ κατευοδοῦσθαι χαὶ 

βασιλεύειν, ὑπὲρ ἀληθείας, χαὶ πραότητος, χαὶ 

δικαιοσύνης. Δεῖ δὲ οὕτω νοεῖν - ὅτι ἐπειδὴ τῷ Ψεύ- 

δει προδιέσταρπται τὰ ἀνθρώπινα, ἵνα ἐπισπείρης 

τὴν ἀλήθειαν, βασίλευε ἐν τοῖς ἀνθρώποις τοῖς 

βασιλευομένοις ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας - σὺ γὰρ εἰ ἣ 

ἀλήθεια. Καὶ, “ἕνεκεν πραότητος, ἵνα τῷ κατὰ σὲ 

ὑποδείγματι πάντες εἰς ἐπιείχειαν χαὶ χρηστότητα 

ἃ προαχθῶσιν. Διὸ χαὶ ὃ Κύριος ἔλεγε - Μάθετε 
ἀπ᾽ ἐμοῦ ὅτι πρᾶός εἶμι χαὶ ταπεινὸς τῇ καρδία. 
Καὶ ἀπόδειξιν παρείχετο τῆς πραότητος ἐπ᾽ αὐτῶν᾽ 

τῶν ἔργων " λοιδορούμενος, ἐσιώπα" μαστιζόμενος, 

ἠνείχετο. Καὶ δδηγήσει σε θαυμαστῶς ἣ δεξιά σου. 

Οὐχὶ στῦλος νεφέλης, οὐδὲ φωτισμὸς πυρὸς, ἀλλ᾽ 

αὐτὴ ἣ δεξιά “σου. Τὰ βέλη σου ἠχονημένα, 

“δυνατέ. Βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠχονημένα ἐστὶν, οἵ εὔ-- 

στοχοι λόγοι, οἱ χαθιχνούμενοι τῆς χαρδίας τῶν 

ἀχοοωμένων, βάλλοντες καὶ τιτρώσχοντες τὰς εὖαι- 

σθήτους ψυχάς. Λόγοι γὰρ, φησὶ, σοφῶν, ὡς τὰ βού- 

χεντρα. Διὸ χαὶ ὃ ψαλμῳδὸς ῥυσθῆναί ποτε ἀπὸ 

(01. βοχίο προσδιέστραπτο. 
ἀ Ἐ4ΠῚ ἐναχθῶσιν. Αἴ Μ5. φηας προαχθῶσιν. 

9. 1τὰ {υοάαςο Ἰοστταν ἀρᾷ ΤΙἸΧΧ,, βοᾷ νόσοι δυνατὲ 

ΠῸΠ ἁσποβοιί ΕπιβοΡι 5, ποο ΦαΡιαπι {π|π ἅθ 6858 οροτ- 
ἰοαῦ, ἸΝοΐαξ δηΐτη ΗΘ  τητι5. ἃ] διιπίαπη, 1 γοοᾶ- 
Βαϊαπι τουπάαγο, αἴψαθ 6 βυρογίογε ἰοοο δά άϊζιπι 

6886, 



ΠΟΜΙΠΙΔΟ ΙΝ 

τῶν δολερῶν τῶν χατὰ τὴν γενεὰν αὐτοῦ εὐχόμε- 

νος, εἰς θεραπείαν γλώσσης δολίας τὰ βέλη τοῦ 
δυνατοῦ ἠχονημένα ζητεῖ. ᾿Επιζητεῖ δὲ χαὶ τοὺς 

πράτ, ππρ τι τοὺς πῶ  ος - ὥστε ὅσων ἂν 

μὴ καθάψηται διὰ τὴν βολλ το; τῆς καρδίας τὰ 

ἱλογικὰ βέλη, τούτοις ἑτοίμην εἶναι τὴν κόλασιν, 

“Ὅσοι 
Ν ΞΩΥ͂Σ -ὺ τὼ ,ὔ ε Ἀ 2 

γὰρ ἐρήμους τοὺ Θεοῦ χατέστησαν ἑαυτοὺς, τοὺ- 

ἣν χαὶ ἐρημικοὺς ἄνθρακας προσηγόρευσεν. 

τοις ἀναγχαῖος ὃ εὐτρεπισμὸς τῶν ἐρημιχῶν ἀν-- 

Ἔχ 
Ἅ “ -- ͵ ε ᾿ι δ 

τούτων τῶν βελῶν τιτρώσχονται αἵ παραδεξάμε- 

θράχων. Νῦν οὖν Τὰ βέλη σου ἠχονημένα. 

᾿ , ᾿ ᾿ 2 ᾿ ΕΣ -Ὁ Ὁ 
ναι τὴν πίστιν ψυχαὶ, καὶ εἰς τὴν ἄκραν τοῦ Θεοῦ 

᾿ ΝΥ ΠΝ ἐν 
ἀγάπην ἐχχαυθεῖσαι λέγουσι παραπλησίως τῇ νύμφη 

᾿ 

τὸ, Τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ εἶμι. ᾿Ανεχδιήγητον δὲ 
“ - ,ὔ τ , 

χαὶ ἄῤῥητον τὸ τοῦ λόγου χάλλος, καὶ ἣ τῆς σοφίας 

ὡραιότης, χαὶ ἣ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εἰκόνι αὐτοῦ μορφή. 

Μαχάριοι οὖν, οἵ τοῦ ἀληθινοῦ χάλλους φιλοθεάμο- 

νὲς. Οἱονεὶ γὸ δεθέντες αὐτῷ διὰ τῆς ἀγάπη ς. Οἱονεὶ γὰρ προσδεθέντες αὐτῷ διὰ τῆς ἀγάπης, 

χαὶ τὸν ἐπουράνιον χαὶ μακαριστὸν ἐρῶντες ἔρωτα, 

ἐπιλανθάνονται μὲν οἰκείων χαὶ φίλων" ἐπιλανθάνον- 
δὺΐ ἴα ᾿ ] ς ,ὔ 2 , μυ ται ὃς οἴκου χαὶ οὐῆροῦε: ἁπάσης" ἐχλαθόμενοι δὲ 

χαὶ τῆς σωματιχῆς εἰς τὸ ἐσθίειν χαὶ πίνειν ἀνάγκης; τὴς 

μόνῳ τῷ θείῳ χαὶ χαθαρῷ πονοῦν προς 

Νϑήσεί; ὃ δὲ ἠκονημένα βέλη χἂὶ τοὺς ἀποστελλο ουέ- 

νους “ἐπὶ τὸ ἐπισπεῖραι πάσῃ τῇ οἰχουμένη τὸ εὐαγ- 

γέλιον, οἱ διὰ τὸ ἠκονῆσθαι ἔλαμπον τοῖς τῆς διχαιο- 
, ΕἾ ν - πὰς 

σύνης ἔργοις, χαὶ λεπτῶς ἐπὶ τὰς τῶν διδασχομένων 
δ “ - .- 

Ψυχὰς παρεδύοντο" ταῦτα γὰρ τὰ βέλη πανταχοῦ 
7 προπεμπόμινα, " παρεσχεύαζε τοὺς λαοὺς, ὑποχάτω 
- τ δ ΩΝ , Ξ 

πίπτειν τοῦ Χριστοῦ. Δοχεῖ δέ μοι πο " ἣ 

λέξις ἀποχαθίστασθαι δι᾽ ὑπερθατοῦ, ὅ ὥστε τοιοῦτον 

εἰναι τὸν νοῦν, “ἔντεινον χαὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε; 

χαὶ δδηγήσει σε θαυμαστῶς ἣ δεξιά σου, καὶ λαοὶ 
,ὔ τὺ -Ὁ 

ὑὕποχάτω σου πεσοῦνται" τῷ τὰ ὀέλη σου ἠχονη- 
Ἃ ΟΥ̓ τι .ὔ - 3 - τ , 

μένα εἰναι ἐν χαρδίᾳ τῶν ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως. 
"ἢ - 

Οὐδεὶς ἀξαεχος χαὶ ἀλαζὼν χαὶ δπΞρυκθ ας ὕπο- 

χάτω πίπτει τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ οἵ τὴν ἐχ πίστεως ὗπο- 

ταγὴν χαταδεξάμενοι. Τὰ δὲ βέλη ταῖς χαρδίαις 
δὶ ᾿, - Α φτ' - - ΄ εἰ 

ἐυπεσόντα τῶν ποτὲ ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως, ἕλχει 
ἣν Ν ΠῚ " . τ, , , [τὰ Ξ Ὰ 

αὐτοὺς εἷς τὸν περὶ τῆς ἀληθείας πόθον, ἕλχει αὐτοὺς 
᾿ ᾿ ΄ “ 32 Ἁ ", - μιν 

πρὸς τὸν Κύριον, ὥστε ἐχθροὺς ὄντας τῷ Θεῷ, χα- 
τ ἶν σὺν ἣν - ΝΟ. 7 ᾿ 

ταλλαγῆναι αὐτῷ διὰ τῶν διδαγμάτων. 
Ὁ 0 , ὃ Θ οἡ 3 }Σ -τς νι 3Ὁ ἈῚ 

ρόνος σου, ὃ Θεὸς, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος 
ἢ , Γι) ὺ- Ὁ 

ῥάδδος εὐθύτητος, ἢ ῥάόδος τῆς βασιλείας σου. Ἦγά 

πησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν " διὰ τοῦτο 
ΒΩ ,ὔ ἐφ 

ἐγ ισὲ σε ὃ Θεὺς, ὃ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως 

παρὰ τοὺς μετόχους σου. ᾿Επειδὴ πολλὰ πρὸς τὸ 

ἀνθρώπινον ἀνατεινόμενος διελέχθη, ἐπανάγει νῦν ὃ 

Γοχ λογικὰ ἴπ Πα θυ. Νῖ55, ποὴ τ Ροσϊ πν, 

4. ΑἸὴ Ν55. ἐπὶ τῷ. Α11 ἐπὶ τό 
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δοπῖίη. Οτανθ εἰ Ῥϑα! πηϊϑία ἃ «0]0515. ΠΟΙ Ρτι5 

δοία 15. 5118. ΔἸ συλ ηο ΠΠΠΡΘΓΑΡῚ ΟΡ ΘΠ5., δοιιΐαθ 

Ῥοϊθπ 5 βασι τϊαθ. ΘΧΠΟΠΡΙΓ . ῬΓῸ στο ἀο]0 5:6 τ-- 

τη 1ο. Οὐιρονῖς ΠΠἀθτ ΡΟ Π 65 δο556 “δθϑεοίαίο- Γςαὶ. αι 

γος... αἰ {4πὸ5. Ο]} ΟΠ] οϑᾶμ σογ 15. ἀπ 6 ΠΟ 4. 

τΔησιιηΐ 501 1{π|4|65 58 σ τ[86, 115 ῬΆΥΘΠ ΠΠΠῚ 510 5π}0- 

ΡΠ οσιπ., «πο σαγθοπο5. οἰϊαπὶ εἰδοοίαςογο5 

ΔΡΡΘΙαν τι. Οὐϊοι πη τ16. ΘΠ] πὶ ΤΠ) 611} «ΘΘΘΡΊΙΟΙΘ . 

115 σα ΒΟ Πτιη «65 ἃ ΟΥ ΟΣ ΠῚ ἈρΡΡαγαΐιι5. πθοθϑϑᾶ- 

γ1π|5 οϑὲ. Νίιπο Ἰρττπιν ϑαρίζί ἔπι αοιιίς. Οὐδ 

βάθη) Δ ρΙοχαΐθο διιπὶ ΔΠΙΠΊ88., Π]5. ϑαιι ΙΔ ἢ ἔν 

ΒΑΘΊΓΕ5 ; δἵ ΠῚ δατηηιὰ πὶ Ῥθιιηὶ ΟΡ [6 ΘΧαγ56-- 

εἶπ, ῬΑΥ Ιου ἃο 5ροπϑὰ ἀϊσαπε : Κ᾽ μἰποναία σατὶ- 

ἰαῖ6 ὁ6Ὸ 5τιπι. ῬΟΥΓῸ νΘΡὈ] Ραϊονίειάο, βα ρΊθη-- 

{ἰδ 16 506 οῖ65., ἃ Π61 1π Ἰρϑ51π|5 πη θη 6. [ὉΡΤηὰ 

ἸΠΘΧΡΙ ΘΔ 1115 οϑὲ ἃς πο [[Ἀ}}}Π15. ΒΘΔΕΙ ᾿ρῖταν, 48] 

ΘΟΠ ΘΠ] Π 85 νοΥδ8 1ΠΠ1π|8 Ῥα ΠΟΥ Δ] η15 σπξ οα-- 

ΡΙά1. Νὰπὶ γϑῖτς το ΠΠσαΠ ον αἰ] ΘΟ ΟΠ ΘΙ; 

Θ: ΘΙ Θϑίθη 6 δὲ ρἷαπο ϑαΐατη ἀπ δ 65 ἈΠΊΟΙΘΩῚ ; 

ῬΡΟΡΙπ αονιμι ΟΠ] 1ν ἸΒοιμ τι Θὲ ΔΓ] ΘΟΥΡΊΠ : 16 ΠῚ 

ἀοιητι5. ΟΠ] ν ἰϑοιιη ταν δὲς ΟΡαΠῚ ΟἸΠΠΙΠ1: [Π10 

ΘΕα πη ΟΡ ΡΟΥΘ ηὶ Θἄθπαϊ οἵ ὈΙΡΘ ΠΑ πθοθϑϑι τ ἴθ] 

ΟὈΪΠΙ, 5011 ἀϊνίπο ἃς ῬΡΕΓῸ ΔΠΊΟΥῚ Αἰ ΧΙ διιηξ. Τη- 

16 ]Πσ ΓΘ ἀτιΐθιη ΡΟ ϑ515 δαρεζξα 5 αοιία5 605 ΘΕ] ΠῚ, 

4{| δὰ ἀἰββθιηϊ παπάτιπι 1Π πΠΊ ΘΓ50 οὐα ἔνδηδε- 

ἸλτιΠ} ΠΪ551 ϑπῖ; {π|, Ζπο ΘΧδου 558 ηξ 5656. 

ΟΡΟΥΙθτι5. {πι56{|ώ {]σ θα , οἵ 51 0 ἘΠ1Θ 1η αἰ-- 

ΘΟΘΏΓΠΠ1ΠῈ ΔΠΪΠΊΟΒ ἸΓΡΘρΡΟ απ : ΠΑ [πὸ βασι τδο 

4ιυα αν θυϑιι πὴ. ῬΓΘΘ 5586, ΡΟρι]05, τι 58. 5110-- 

τ] ογοηΐ ΟΠ νῖϑίο, ργράγαραπε. ὙΙάθίθ δια [6 ΠῚ 

τ] ῃὶ ̓ ἰϑέπθος. δϑπίθηϊία ἀρέπι5. ΡῸ Πυρογθαΐοπ 

γοδατζαϊ, φάθ τι 15 διἐ βθῆϑιϑ: {πξοπεῖθ, οἱ ργο- 

ΞΡ6Γ ρτγοῦσθεῖο, δὲ τϑϑτα, οἱ ἀθάπιοθέ ἐδ πεϊταὐτίϊ.-- 
ἐον ἐδυίογα ἑπία, οἱ ροριἰϊ 5τιῦ 16 οαάεπί; Ῥγορίεδι- 

εὰἃ 4ποὰ σαρίϊίι {πιὸ αοτιία σιιπΐ ἐπι ΘΟΙ 6 ἔπῖ-- 

πιϊοοτιίην γορῖς. ΝΌΠ5 Ὅθοὸ Δάνθυβαυιιβ, δὰϊ 

ΔΡΓΟσΔΠ5., ἅτπι 5ῈΠρΡΟΥΡ115 5. }101} 56 60, 5684. 41 
Πάοἱ ΟΡ θπηρθύανθγο. βαριτθθ ἀυιῖθ ἢ}, ΘΟΥΠῚ 6] 

γΘρ 5 Αἰ ψαᾶμ 0 ἱπίπη]οἱ θρδηῦ ΘΟΡΠθτι5 {Παρ 588» 

᾿ρ505 δὰ νυ δ ε]5 ἀθβι ἀθυαπι ἔλα ππῈ, ἸΡ505 ἔΡὰ-- 

Πιπὶ δα ΤΟΙ ΠιιΠΊ, τοῦ ᾿πἰτη]οὶ Π6Ὶ οχϑιϑίθηίθϑ, 
6ἱ ρὸν ἀοοιπαπι γΘΟΟΠΟΙ ΘΠ ΕΠ. 

“. ϑδες ἔα, [ διι5, ἵτι διϑομιιπι δεδοιιῖὶ ; υἱτ'- 

σα τϑοι{πἰϊτιῖς,, οἷγρα τ ϑτιὶ {ϊ. 1)116χ ἰδ 7ιιδι- 

ἰἰαηι οἱ οὐϊεοίὶ ἱπιφιιξαξοτπ ; ΡΓΟΡίΟΤΘα πτιχῖΐ ἔθ 

Τοιις, Τροιις ἔπιις οἷθο [εἰ ῥγ σοπϑοτ ἐδ τι5 

εις. Ῥοϑίδαχιαιη ἃ παίαγατῃ Πππηαπᾶπι Ἱπέθη- 

ἴπ5», ΤῊ 11|5 νου 5 46. θὰ ἀἸββαυα! τ, πὰ ΠῸ ΟΥΔΙΟ-- 

"010. ῥυΐπιιβ παρασχευάζει. 

« Βεσ. βεοιπάιι5 ἔντεινε, 

σιώπε. ἃ. 5. 

ν.7 8. 
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Πρηὶ δα αἰεἰτ Ἰηθη βου Τ᾽ πρθη!. γθάπιοιε. 
ϑϑέος ἰπια, ἴειις., ἰπααϊ!, ἐπὶ βιροιίμπι διβοιὶ : 

πος 6ϑϊ, γΓϑητιπ ἔππιπὶ 1] ἃ ϑϑθοι]α 56 ΡΟΥΘ, 

Θβίιιθ. ὉΠ ἱπι6]Π]σϑπῖα ἀπεΖαῖι5. ΕῈ Ῥα]ουΘ 

Ροβὲ ρορυϊονῖμ οο θη Πᾶπι, Γοσηὶ Π6Ὶ τηᾶσηϊ- 
{[᾿Ἰσοπ τᾶ πὶ οοοῦναι. ἤγρα τϑοϊἀϊτιῖς.͵, υἷτσα 

γϑϑτιὶ ἐπὶ. ΟὙΔΡΡΟΡΙΟΡ. δὲ οἱ Ῥγοργῖαπι γϑ ἀ1 41 

ἀΡΡΘΙ] ΠΟ ΠΘ ἢ, ρϑι οἷανθ ἈρΡΡΕ]]Π5 θη : 

ϑοίο5 (τα. 1) δῖι5. (ΔΒ ΑΓΡῚΧ δϑὲ γίνσα 6] : 4118 
ἄπ οαϑισαΐ, γϑοῖα., ΠῸΠ Ρϑύνουϑα Πππ|οῖὰ ρΡῸ- 
[εγε. Οὐδ ΓΘ πὶ νῖρσα ΓΟ 1Π15 νἱῦσα ΥΟΘῊΪ 

᾿ρϑὶι5 πιιποιραΐα δϑί. ιϑὲ δηΐηι εἰογ εἰ ἐφ ιογίτι {{{{ 
675 ἰόσεῖσι πιέατι, οἱ ἐπὶ γμαϊοῖϊὶς πιοὶς ποτὰ ἀπεντι- 

ἰανεγίπὲ; υἱδίίανο ἱπ υἷγσα ἱπϊφιιίεαϊος ἱρδοτιηι. 

Ὑ]ά65 }ϑίαπη. 61 {πιά Ἰοῖτπη ἢ ΝῸΠ ἴπ ΠΟ] 6ὲ 
1 {π|:, 564 1Π ρϑοσαΐογοβ. Ηδθοο ἀπιΐθη) δὲ ΘΟ π50]-- 
{0115 γι ρσὰ ἀἸοιταν : ἢ ἴσρα δπῖπι, Ἰπ αι}, εἰ Ρα- 
οἶιι5 {πππ|ι5. ἰροα πιὸ οοπδοίαία 5ιιπϊ. Ἐπὶ οἵ ᾿θς 

ὙἹΓσὰ ΘΟΠΕΠΟΗΪ5 : 965 605 πὶ υἷγσα ἔειτθα,, 

ἰατηιαπι ὑα5 {65εἰ σοι γτισ 65 δος. (ΘΒ ηστιη- 

τὰ ἀιιῖθ ἢ ἰουγθὰ 86 Ππΐθα, σγαιΐα Θουιπ {|| τῸ- 

σαιητι"; Φπϑιηδ ιηοπτὴ δἰ γα πειν 1π ἔτι- 
ἰογ πιὰ σαΓτῖδ, τιὶ ορίγιίιι5 σαἴυιτι5 οἱ. 

5. 

8. ῥγορίογδα τιπαῖϊΐ ἰ6 7) 6ιι5., 1) 615 {{π᾿|5 οἶεο 

ἰιοἰ{ω ῥτ οοπϑογίθτι5 {πἰ5. ΟἸΟ Δ ΠῚ Ρὰ ογὰΐ 

τ ΓΥρΡΙοἢ) ΟΠ Ἰ5Ππιἃ γ ῬΙΟῸ5. ἴπππ ρΟΠΕ ΠΟ Θ5 ἔπππ 
"6565 Δ πη ὈΡαΡοῖ., σὰΡῸ ΟΠ ΠῚ νΘΓῸ ΘΠ Ἰβηηαΐθ 

Ἰπτιποίὰ οϑῖ, 050 5861] ΞΡ [π|5 1Π ΘᾺ ΠῚ δὐνθπξα: 
«πο ΘΠ Π6 Οἰθαη ὩρΡΡΟΙ]αἴι οϑι. {Πποῖτι5 δϑὶ 

ἁπιέθιη ΙῺ σοτιδογ ίδιι5 5115: ΠΟΟ 6ϑ[, μγ85 ΟΠ Ϊ- 

ΡῈ5 ΠοιηπΙθι5 4{| ΟΠ δὶ βιιηΐ ργΠΟΙΡ65. ΝΆΠΩ 
115 φαάθηι ἀπ {ὙΠ} πιο] γαΐτιν ΘΡΙΡΙἔτι5. σου ηλιι-- 

Πἰσδῖο ; αἵ γΘΡῸ ΒΡΙΡΙ[Π5 βδ ποῖπ5. ἴῃ Π6ὶ ΕἸ ΠῚ 

ἀἰθβοθπάθπη8, τἰ αἴ ΤΟ ΠΠ65, Προ ἴρϑιίηι τη ατιδῖί. 

Ἀδοῖθ δυΐθπὶ ϑΡΙΡΠτι5. Οἰθιιη [ἰϑο ΕΠ 185. ΠΟΠΉΪ ἃ ΠΓ, 

ΟΠ ππτ8 6χ ρποῦθι5 4105 ϑ Ποίτι5. ΘΡΙΡ ἔτι5 

ΒΆΒΙΠΙ ΟἸΒΑΒΕΙ ΘΟΑΡΡΔΡΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς περὶ τοῦ Μονογενοῦς δόξης τον λόγον. 

Ὃ θρόνος σου; φησὶν, ὃ Θεὸς, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 

αἰῶνος τουτέστιν, ἣ βασιλεία σου ἐπέκεινα τῶν 
“ὦ Ἁ 5 ͵ὔ , Ά, Ν ’ὔ ᾿ αἰώνων, χαὶ ἐννοίας πάσης ἐστὶ πρεσόυτέρα. Καὶ 

χαλῶς μετὰ τὴν τῶν λαῶν ὑποταγὴν τὸ μεγαλοπρε- 

πὲς “τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἀνυμνεῖ. “Ῥάόδος εὐ- 

θύτητος, ἣ ῥάδδος τῆς βασιλείας σου. Διὰ τοῦτο χαὶ 

ἀπέδωχεν αὐτῷ τὴν ἰδίαν προσηγορίαν, σαφῶς αὐτὸν 

ἀναγορεύσας Θεόν Ὃ θρόνος σου, ὃ Θεός. Παιδευ-- 

τική τίς ἐστιν ἣ ῥάδδος τοῦ Θεοῦ - παιδεύουσα δὲ, εὐ- 

Ὁ θείας χαὶ οὐ παρατετραμμένας ἐπάγει τὰς χρίσεις. 

Διὰ τοῦτο ῥάῤδδος εὐθύτητος ἣ ῥάδδος τῆς βασιλείας ὶ ͵ Π 

αὐτοῦ προσηγόρευται. ᾿Εὰν γὰρ ἐγχαταλίπωσιν οἱ 
᾿ ΕῚ -Ὁ ᾿ ΄ Ἁ - , ’ὔ 

υἱοὶ “αὐτοῦ τὸν νόμον μου, χαὶ τοῖς κρίμασί μου μὴ 
- 5 ᾽ὔ » «ὙΡ᾿ εἶ 9 ΄ 32 

πορευθῶσιν, ἐπισχέψομαι ἐν ῥάδοῳ τὰς ἀνομίας αὖ- 
“-Ὃ Ἐ “τ Α μ. , ,ὔ ᾿-τὖἯα -» 5 . 

τῶν. Ὁρᾷς τὴν δικαίαν χρίσιν τοῦ Θεοῦ ; Οὐχ ἐπὶ 

τῶν τυχόντων χρῆται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἁμαρτανόντων. 
ἴ ᾿Ν « 

Αὕτη δὲ χαὶ παραχλήσεως λέγεται ῥάβδος: Ἢ ῥά- 
νοὶ ῃ 

δος γάρ σου, φησὶ, χαὶ ἣ βαχτηρία σου, αὗταί με 
εξ - Τὺ . 

παρεχάλεσαν. Αὕτη χαὶ συντριμμοῦ ἐστι ῥάδδος 
,. Ὁ }} 2 Ἀ ᾿Ξ ῬνΝ ΕΣ,  . ε ἣ - 

Ποιμανεῖς γὰρ αὐτοὺς ἐν ῥάδδῳ σιδηρᾷ, ὡς ᾿ σχεῦος 
,ὔ ,, » , νυ ((Ξ: ἊΣ ᾿Ν 

χεραμέως συντρίψεις αὐτούς. Συντρίόεται δὲ τὰ 

χοϊκὰ χαὶ πήλινα ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῶν ποιμαινομένων, 
Α Ὕ - [.} 

Ε χαθὸ καὶ παραδίδοτας Εἰς ὄλεθρον τῆς σαρχὸς, ἵνα 

τὸ πνεῦμα σωθῆ: 

σ [0] ὃ Θεὸς, ὃ Θεός σου ἔλαιον 
ἢ λα “ 2 δὶ ν᾿ παρὰ τοὺς μετόχους σου. ᾿Επειδὴ ἔδει 

ΕΣ , 
ἔχρισέ 

᾿ Ἁ ἢ 

σχηματίσαι τὸ τυπιχὸν χρίσμα, καὶ τοὺς τυπιχοὺς 
2 τ Τ᾽ ᾿ ῃ ΄ τ: ,ι. ἢ -Ὡ 2). 0 πο Ψ 

ἀρχιερέας χαὶ βασιλέας, ἐχρίσθη τῷ ἀληθινῷ χρι- 
«- τ τω , , 

σματι ἣ σὰρξ τοῦ Κυρίου, τῇ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 
- .νΝ 5 ᾿Ν ,ὔ ε ΕῚ ΒΝ , 

εἰς αὐτὴν ἐπιδημία, ὅπερ ἀγαλλιάσεως ἔλαιον προσ- 
, 2 , δι Ἁ Α , - -ὩὮἅ 

ἡγόρευται. ᾿Εχρίσθη δὲ παρὰ τοὺς μετόχους αὐτοῦ " 
᾿ν , 

τουτέστιν, ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους τοὺς μετέχοντας 
τω 7 ᾿-Ὡ , 

τοῦ Χριστοῦ. Διότι ἐχείνοις μὲν μεριχκή τις ἐδίδοτο 

τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ χατελ- 
- Ἄν. 4 

θὸν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὥς φησιν ᾿Ιωάννης, ἔμεινεν 
Α᾿ 

“ , ψ δ νὺξ 

Πνεύματος χοινωνία, ἐπὶ ὃὲ 

τ 

επ 
σφ - ᾿ - 

αὐτόν. Καλῶς δὲ ἀγαλλιάσεως ἔλαιον τὸ Πνεῦμα 
πὰ - “ Ὸὖ"Ὥ: 

προσαγορεύεται, ἐπειδὴ καὶ εἷς τῶν ὑπὸ τοῦ Πνεύ-- 
ΡΡΟάποῖξ, σαπιάϊαμη 511. ΘΟ Π]Δ ΠῚ ὙΘΙῸ ΠΧ ΈΠ5 6ϑ[ 166 ματος ἁγίου γεωργουμένων χαρπῶν ἐστιν ἣ χαρά. 

Ὧἀθ ϑεϑγνδΐογθ 56 ΓΠ|0., ῬΓΌΡίΟΡ αν π τα 15 πδζι- 
ΡΆΠῚ δὲ ᾿Ποα ΡΠ ΓΠΟΠΙ5. ΕἰἸΘΡΘΠΒΔΕΟΠΘΙῺῊ , ΤΙ 51|5 δ 

οἱ παι ] αἴθ ΓΘΘΡΙΟΙΘΠ5, ἃΪξ : 7) ]οαϊεεϊ γιιδεῖ- 
ἐΐαηι, οἱ οὐϊειὶ ἐπιὶηιταίφηπ ; ῬΟΥΙΠ 46 {τ|85] ἀἸς6- 

γνϑὲ : ΒδΙψα] 4α θη ΠΟΙΉΪΠ65 ΙΔ ΟΥ 6 ΘΧθροῖ[0-- 
46 οἵ δἰϊθποπθ Ρ]Θυ 416 γἱρ 5. ΠᾺΡ ΠῚ ΠῚ 

ἈΒΒΘααη Πα}, ἈΡΠΟΡΓΘηΪ 6 ἃ ΥἹΠ]5.; {ΠῸῚ γ6ΓῸ 

ἃ τὰ 55. βεχ, ΠΙὺά, τῆς βασιλείας, ἀεϑ!ογαθαΐατν 

ἴῃ 6115. 

ς 5819 πο Β451], εἰ ΒΘΡῚ βοοιμητι5., ἰογίτι5 οἵ 
4πάτειβ οαπὶ (010. Ῥυῖπηο, Βεπε, Ἐδηο Ῥαγῖβ, δαπὰ 
(01. Ξοχίο υἱοί σου τὸν χαΐί, Μὰ τι. 

Α ᾿Ὶ τὸω - ’, 

Α "Ἐπειδὴ δὲ μικτός ἐστιν ὃ περὶ τοῦ Σωτῆρος λόγος, 
ὦ τ ,ὔ δ ν ’ 

διά τε τὴν φύσιν τῆς θεότητος, χαὶ τὴν οἰκονομίαν 
Ὁ ᾿ ,: , -τ,. 

τῆς ἐνανθρωπήσεως, πάλιν εἰς τὸ ἀνθρώπινον τοῦ 

Θεοῦ 
ΠῚ 

χαὶ ξ᾿. 

2 Ὑ ΑῚ ,ὔ 5 γ΄ μ᾿ ᾿ὰ 

ἀποδλέψας φησίν: ᾿Ἢγάπησας δικαιοσύνην, 
τ "ἢ 

ίσησας ἀνομίαν" ἀντὶ τοῦ, οἱ μὲν λοιποὶ ἀν-- 
Ὁ " - --- Ψ᾿ 

θρωποι πόνῳ χαὶ ἀσχήσει χαὶ προσοχῇ πολλάχις χα- 

τορθοῦσι τὴν πρὸς τὸ χαλὸν διάθεσιν, χαὶ τὴν τῶν 

ΓΠΙμά, κεραμέως, ἄδοδι ἴῃ δ πομα ῬΑΥ ΙΒ ΘΗΒ1 : 56εἰ 

ΓΟΡΟΓ ταν πὶ {παΐπον Νῖ55. οἵ ἴῃ θα οπς 451], τὰ πὰ 
ΡΓῸ σχεῦος Ἰερῖταν σχεύπ. Νες 1ζὰ πλι]ῖο ροϑὲ ἄτιο 55. 

οααπὰ οὐϊοης Βαβι], παραδίδονται. 



ΗΟΜΠΙΔΟΌ ΙΝ 

φαύλων ἀποστροφὴν " σοὶ δὲ φυσιχή τίς ἐστι πρὸς τὸ 
ἀγαθὸν ἣ οἰκείωσις, χαὶ πρὸς τὴν ἀνομίαν ἣ ἀλλο- 

τρίωσις. Καὶ ἡμῖν ἃ δὲ οὐ χαλεπὸν βουληθεῖσιν ἀνα- 

λαθεῖν τὴν πρὸς τὴν δικαιοσύνην ἀγάπην, καὶ τὸ 

πρὸς τὴν ἀνομίαν μῖσος. Πᾶσαν γὰο δύναμιν ὃ 

Θεὸς χρησίμως ἔδωχε τῇ λογικῇ ψυχῇ ὥσπερ τὴν 
τοῦ ἀγαπᾶν, οὕτω καὶ τὴν τοῦ μισεῖν " ἵνα λόγῳ εὖ-- 

θυνόμενοι ἀγαπῶμεν μὲν τὴν ἀρετὴν, μισῶμεν δὲ 

τὴν χαχίαν. "ἔστι γάρ ποτε χαὶ ἐπαινετῶς τῷ μί- 

σει χρήσασθαι. Οὐχὶ τοὺς μισοῦντάς σε, Κύριε, 
“ΒΕ , . ΠΌΤ ΕΝ 0 ΄ "5 , 

εμισήσα, χαι ἔπι τοὺς ἐγύρους σθὼὴ ἐςξετΉΧΟΜ Ἣν 
γχῃιν 7 Α. , 

Τ έλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτούς. 
, ᾿ ᾿ ι Ἐς 

Σιύρνα χαὶ σταχτὴ καὶ χασσία ἀπὸ τῶν ἱικατίων 

ν Μ , 
᾿ Ξ 

σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν εὔφρανάν σε θυ- 
- 

Ξ 

γατέρες βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σου. Ὑποχαταόαί-- 

νων ἀχολούθως ὃ προφητιχὸς λόγος, καὶ πᾶσι τοῖς 

χατὰ τὴν οἰχονοιλίαν προεπιδαλὼν, “ τῷ ἐνατενισμῷ 

τοῦ Πνεύματος τοῦ ἀποχαλύπτοντος αὐτῷ τὰ χρυ- 

πτὰ, ἦλθεν ἐπὶ τὸ πάθος: Συύρνα γὰρ, φησὶ, καὶ 

σταχτὴ χαὶ χασσία ἀπὸ τῶν ἱυατίων σου. Ἢ μὲν 
οὖν σμύρνα ὅτι ταφῆς ἐστι σύμβολον καὶ ὃ εὐαγγε- 

λιστὴς ἡμᾶς Ἰωάννης ἐδίδαξεν, εἰπὼν ὕπὸ ᾿Ιωσὴφ 

Ἐπτοὺ Δριμαθαίου ἐντεταφιάσθα! μετὰ ὀμύρνης καὶ 

ἀλόης. Ἡ δὲ 
τὸ λεπτότατον. ᾿Ιἰχθλιβέντος γὰρ τοῦ ἀρώματος, 

ἃ 
Ν 

ὃος «πὸ 
Ἀ λ δ 

σχαχτὴ χαὶ αὐτὴ σμύρνης ἐστὶν ε 
ᾳ 
ὅσον 

Χ πὶ ως ς ᾿ 3 Χ Α 2 ,ὔ Ἂ 

μὲν αὐτοῦ ῥυτὸν, εἰς τὴν σταχτὴν ἀπομερίζεται " τὸ 
.ι ἃ ἘΠῚ ΠΕΣ, - , , , 
δὲ ἃ παχύτερον ἀπομένον, σμύρνα προσαγορεύεται. 

Ξ - δ υττΙ , -υντν' Ὁ ΄ 

Οὐχοῦν καὶ ἀποπνέει ἣ τοῦ Χριστοῦ εὐωδία, σμύρνης 
Η ἦἣιᾺ' ι (0 χὰ ὧν αν Ἀ . δ χορ 

μὲν, διὰ τὸ πάθος, σταχτῆς δὲ, διὰ τὸ μὴ ἀχίνητον 
- ΧΑ , -" 

μεῖναι μιηδὲ ἀνενέργητον ἐν ταῖς τρισὶν ἡμέραις καὶ 
- Χ Ξ - “ 

ταῖς τρισὶ νυξὶν, ἀλλὰ κατελθεῖν εἰς ἅδου, τῆς περὶ 
ον , τὴν ἀνάστασιν οἰκονομίας ἕνεχεν, ἵνα πληρώσῃ ἕαυ- 

τῶν ὅδ᾽ γ" Κ ξ ΟΝ (5 , .ὔ 
τοῦ τὰ σύμπαντα. Κασσίας δὲ ἀποπνέει, διότι ἣ 

7 , ,ὔ 2 ’ Χ 5 )ἷΧ,κῈ 

χασσία φλοιός τίς ἐστι λεπτότατος χαὶ εὐώδης, ξυ-- 
᾿ς ͵ ΕΥ̓ - λώδει χάρφει περιτεινόμενος. Μήποτε οὖν τὸ τοῦ 

- , - 

σταυροῦ πάθος ἐπ᾽ εὐεργεσία τῆς χτίσεως πάσης 
“Ὧλ ,ὕ ΙΝ ᾿ πύον " ἕν 

παραληφθὲν, βαθέως ἥμῖν καὶ σοφῶς ὃ λόγος διὰ 
-«΄΄  οω ,ὔ πΦ3. Ὑὰ 

τοῦ τῆς κασσίας ὀνόματος παρηνίξατο. "ἔχεις οὖν 

4 Ἄρα δὲ θεὲ ἃΡ οἀϊτίοπο Β4511, εἴ ἃ ΔΙ αῖθιι5 

Μ95. 

»}]α, καὶ ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου ἐξετηκόμνην, ἁἀἀττὰ ἔι1556 

ΘΙ ΠΟμὶ ΒΆ51}, οχ ΟἸῖν. οἱ ἄπρῖιο, ἄοοσοῖ νἱν ρου 15- 

βίπγι5 Πισδοιι5. Νοΐαϊ ἴαπηθη 16 πὶ 1116 Ἰθσὶ ἴῃ ΟἾἸν. 

ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς σου, ποπ, αὖ ἴπ σι] δα 115 ΠΡ γ]5, ἐπὶ τοὺς 

ἐχθρούς σου. Ἐὰ ἀπΐομπι {11:8 ὙἹ Ππλτι5. ΘΧΘΙη Ὀ]αΓὰ ΠῸΝ 

σοπνοηϊιηΐ ᾿πΐδι 56. ἴῃ 8115 ΘΠ1π γουρα 11|ὰ, χαὶ ἐπὶ 

τοὺς εἴα... τορου! απίτιν αι! θτὴ : 566] 1π 4]115 πο ῥᾶιι- 
οἷβ ἀεβι ογαπίαν, ΠΡ] πὶ ροϑί 1114, ἐμίσουν αὐτούς, 

βουιρίππη ἱπυοηϊίιν τη (ΟἸ ΘΥ ΓΠΠ15 Ῥυῖπιο οἵ βοχίο εἰς 

ἐχθροὺς ἐγένοντό μοι, Ζηἰπιϊοὶ ξαοιὶ διε πεῖ, Βα ἀιιοτα- 

Δαπηοάππι υἰττητιηι 1Ππ|4], εἰς ἐχθροὺς ἐγένοντό μιοι, ογο ἢ 

Ῥοΐοβὲ οχ Β1Ρ]115 δἀ]θοΐιπι [1556 ἃ} ΔΊ πιὸ ΠΡ ΡατΊο : 

ΡΆΛΙΜΟΌΜΝΜ ΧΕΗ͂Υν. τυ! 

παίιν8}1}5. {οάδληι 65Γ οὐ ΒΟΠῸ ΘΟΠἤ ΠΟΙ ἃς 

ποοοϑϑίιἊο, δἰ οπαι οι ἃ} ᾿πιαιπίαῖθ. Ομ 

δ απ ΠΟΪ5., 51 υ οἱ ιΠηπ|85 5 αΠΠΠ 116 ΠΟῚ δὲ ἅπιο- 

ΚΘΗ {π|5 0120... 6 ᾿πἰ ΖαϊΓα 615. Οἀϊιη 50501}0}6 6. 
Οἴηποπὶ οηΐπὶ [οι] ταῖθπι γα ΟΠ Δ}1 ΔΉ Πγ86 τι 16} 

ἀδάϊε θυ: τιὶ ἁποῦ 5, ἴἰἃ Ζποαιιθ ὙΠ] : πε γὰ- 

ἴἴοπο ἀϊγθοι ἀΠΙσατητι5. αϊ θην νἹγ πιο πὶ, Οὐ ]Ὸ 

νθῸ ΠΑΡΘΑΠη5. ἱπιαυϊαΐθη. Τήσοι θηΐπὶ 4}1- 

4πᾶπᾶο δἔϊδην ᾿τι 4 α Ὀ}]Π6Ρ Οὐ ἴο τ]. ΛΌτσισιο 605 

γιιὶ οὐδτατιε (6, ]λοπεῖπι, οαἶϊο παῦτιῖ, δὲ διιρετ' ἐτιῖ-- 

πιῖοος ἰτιος ἱα οδοοῦαπι ἢ Ῥεγζδοίο οαϊο οὐδγάπι 

{1105. 
9. ἤγττπα οἱ σιιέα δἰ σαδῖα α τος ἐϊπηθπί 5 {τις 

α «οπιῖδιις οι ποῖς, ὁα φιδτις ἀοἰθοίανοτιιπε {6 

ἢ ιΐ σόστιπι ἵτὶ ἤΟΠΟΓΘ ἴμπο. ῬΙΟΡΠΙΘΙΟΙΙ5 56,10 

Ραϊδιῖπι οὐ απ ἀββοθη 65, ἃ0 ΡΥΙ5. Θὰ ΟἸΏΠΪα 

{π|ὼ ἃ ᾿ποαν δῇ ΠἿ5 ἀἰβ ρα πβαΠΌπθηὶ ἃΓΠΠπθηΐ, 

ΡῬΓΟΒΘ απ ξιι5..,. γΘΠΘΙΉΘΠΕΙ «ποάὰπῃ ΞΡ νἸττι5. οἱ 

Θοουα γουθαπεῖα αἰ αίαι, ν θη ἃ ῬΒΒΙΟΠΘΙῚ : 

Μγττῆα ἐπῖπι, ᾿πϊ, δὲ σία οἱ σαδία α τεοίϊ- 

πιοτιῖὶς {πιἰς. Οὐοα «αϊάθηι λυ Ύ ἃ 5Υ ΤΏ Ο]τιηῚ 511 

βΘρα ταγο5., δια πὶ δ Προ δῖα Τοῦ πμ65. Π05 ἐο- 

οὐἶϊξ, {πὶ ἀϊσαῦ οατῃ ἃ ΤΌ56Ρἢ ἃ} ΑΥἸΠΊ ΑΙ :θἃ ΟἸΙΠῚ 

τὰΥΎΓ πὰ δὲ 4106 5Θρ.Π ΠῚ 6556. πετα Ὑ6}Ὸ ΘΔ ΠῚ 

ἰρ88 ΠΥ: 5ρ6οῖ65. θϑὲ ἰθητιβϑιμηδ. ῬΟβίς ΙΔ ΠῚ 

ΘΗΪΠῚ ΠΟΙ Π511Π| δὲ ΔΡΟΠΙὰ , ΠΟΙ {π|4 1η 60 δϑὲ 

ΠΖαΪαΙ,, ἴπ συ πη βθραραῖα; Ππι0 4 ΟΥΆΒ51|8 

ΒΡ Ραϑὲ,. ΤῊΥΥΓΠὰ ΔΡΡΘΙΪαίιπ. Τίδατιθ [ΉΨΕΙΣ 

βοπιιθ οὔου τυνυπᾶμι Τα θ πὰ 5ρ᾽νᾶϊ, 0} ρΡᾶ5- 

ΘΙ Ποῖ : σα απ γ6ΓῸ, πιο πη Ἰπη 0 0}}15. ΠΘῸ 

οἴϊοσιια. ἀπὶ ἱποίποαχ ρου Δ ΒΟΥ {γι 15. 115 

ἀἴθθιι5 ἃς πος ῖῖριι5,, 564 ἴῃ ΤΠ! γπτιην ἀθβοθη 61}, 

ΟἹ» ΓΘΘΙΙΓΓΘΟΙΟΠΪ5 αἰ ΠϑΔ ΙΓ ΟΠΘΠῚ ; τιῦ ΟἹ ΠΙὰ 4118 

δα 86 ϑρθοΐαθαπι βυρίθιδε. (αϑίδηι ἰα πάθη] 5ριγαΐ, 

«πο οαϑῖα ΘΟΡΙΟΧ δϑὲ ἐθΠΠ]551Π|1|5; οἱ Ῥ6Π6 οἰθη8; 

Πσποϑιιπη. ΟἰΘ μι 6 η5. οἰ ἈΠ. ἘοΓΆ5515 ᾿σΊ[} 

ΟΥποἶ5. Ῥαβϑίοπθπι σΡαίϊα ὉΠ] ΟΓϑ88. ΟΥ̓ ΘΔ ΕΠ] 86 5115-- 

ἐδρίδπη ἃ] ΠΟΡῚ5 ἃ0 58 Ρ᾽ ΘΠ ΘΙ" ΡΘΡ ΘΟ 55125 ΠΟΠΊΘΗ 

ἀτα π1Π1} νοΐατο υἱάθίαν φαουηῖπιιβ 48 1110 Ρυΐονο, χαὶ 

ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς ἐξετηκόμην » τἄρα {ποάῖι8 ΒΘ ΠΕ] ΔΙΉΤΙ5. 

1 αὐ πο 5πηΐ, 81Π1] φαϊάᾳπαπι ᾿π σομπίοχει τηπΐαντ- 

πλα5. Οποᾶ ἐπῖπη ἁἀοπά πη πα !οαντ 15, {πο πὶ τηοκίο 

αϊχι, τἰν ἐν ἀ  |5ϑἴτηιιβ, 14 βῖπθ σοσῖο ἀγδιιπηθπΐο δχ- 

Ῥαποὶ ἄοθογθ ποῖ ΡυΓΆΠΊΙΙ5, 

ς εμειποπίοθη {ποιηαπι ΘΡΙΡΊΓΙΒ αἰϊαΐαπι τόσο 

ἐνατενισυῷ 5 σπιΠοατὶ ΟΡ ΒΟ ΤΠ ΠῸπ δ. γ᾽ εγίογαΐ τη- 

[ΟΓΡΓ65 γοῖτβ, ϑρέν {τι ἐπίεπίίοπε, ποτὶ 110 {π| 46 Π|, 

Ραΐο, 58ηϑ1 : 564] Δι Ίβιιο οἵ ἱπηριορτῖο. ΓὙ 1άς Αἀ- 

ἀεπάα.7 

Ἐ Γ(οά, 416 τοῦ ἀριμαθείας. 

ἃ ἘΠῚ παχύ. Αἴ 4αΐπαας Μί55, παχύτερον, διαϊίηι 

απ ἀποπνέει μιέν. Κ οου]α μὲν ἀοε5ι ἴῃ Μ55, ποῃ Ῥαποῖβ, 

Τάςοι αἷ1- 

απαπάο 

οὐϊς αἴ|. 

Ρεαὶ. 138. 

21. 232. 

,.9. ΙΟο. 

ὥοαπ. 10. 

30. 



2538 5, ΒΛΑΒΙΠΠ ΟΕΒΑΒΕΕῈ ΘΑΡΡΑΡΟΟ, ΛΔΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ἱππεῖς ϑεγίρειγα. Ηλθ65. ἜΓσῸ τὰνττμάτη ΟΡ 56- 

ΡΟΪΓαΓάπι., σαΐξίαπη ΟΡ ἀεβθοεηβιιπι δὰ ἱπίεγοβ. 

( υαπάοφιυϊάἀεμπη. ομηη5. ἀξ ο 511 (ογίυγ )., σἀ- 

οἴδτη ὑϑῦο, ΟΡ οᾶγπῖβ ἴῃ ᾿ἶσπο ἀἸβρεπϑαθοποπηι. Ε 

Ἐχ Πᾶς ακΐοπι σαιισα 7 εἰδοίανεγμπί, Ἰπάπ1ΐ. 16 

Μιία τέριπι ἐπὶ ποποτε {μο. υαα γΕτῸ [πϑγῖπξ 

ΕἾΝΕ κἴπι δ- Π]150 ΓΟστ πὰ Πἰδὶ φΘΠΟΙΟϑῶ ΤΡ ΠΕΡ Π6 Εἴ Ταρῖαθ 
τε τεβυτῃ. 

Πΐπη:6 2 4πὲ0 ῬΓΟΡΙΕΡ πᾶπο δὰ πιπηαᾶπα ἀθπη]5- 
δίοπειη ΟΠ γβίιιπὶ σοσ ποβοθηΐοϑβ,, ἰρϑιτη ἀεἰεοία- 
ψοστιηΐ ἴπ Πόποῦο, ἴπ γογὰ ἢἀε οἵ σαγϊαῖα ρογίεεϊα, 

σ]οτγίατη αἰ ν᾽ πιτα τ 6]15. ἀπίεβ. ΑἿΣ ἀυΐεπι Π8ες 

ΔΙΟΙηαΐα ΠῸΠ ρᾶγοθ δἄθϑϑε (ἢ γ51 γεβε τη ΘΠ 15 

(Πδθο εϑὲ βϑυπιομιιπ ράγΆΡοΪα οἴ ἀοσπηδίμπη Δρ-- 167 

Ραγδῖιιβ ), δεά ἃ τοτβ Ὡ ΠΠο1]5. αἰογυϊ. Τόπηο5 ἃ 
δπὶπὶ ἀϊοῖε τα ϊβεῖα πηαχίπηα,, δα εχ ἜΡΟΓῈ 

σοπϑδίγιοία : αἀἰνιίθπη 1Π|ὰπ ΟΠ 5 ογσα τητη- 

ἄπτὰ ἀπΠδοοποι δὐοοθηΐθ., ορί ποῦ, ΡῬγορμεία. 

“ἀκ τορίπα ἃ ἀδαιγιὶς {π|5 ἐπ νοϑίτμ ἀδαιι- 
ταίο, οἰγοιππαίᾳ ναγίείαϊε. Τὴ6 Ἐροϊοϑία Ἰάτὰ 

(απι 6. 8. γεγθα ἔδλοϊ:, ἀθ {πὰ 1π ὕλπῆοο ἀϊἀἸείπμι5, ατπιοά 
πᾶ 5ἷ1 ρεουίεοία ΟΠΥΊ5Π σοἰππηρα., {126 605 {] 
Ροπὶ5. ΟρουΡθ5. σΟπδρίο δαπί, δά ἀεχίγαπη 

ΘΟ γῖϑἢ δθάεπι δάμη! , ΘΟ ΓΟ ΘᾺ Π5 ἴρ505 ἃ ΡΓΑΥ 55) 
ἍΓαΙ ], 55. 5ϊοιιξ ῬΆΒΙΟΥ ϑεσγεσαῖ ονοθ ἃ0 Ππαράϊ5. Αἀπίδξ 
32; 

12, 

Ἰσίταιν γεσῖπα,, ἀπὶπηὰ ὙἹάο]σεῖ ΘρΟη58}1 ὕευΡο μ᾿ 
οοριαΐα, Ρεϑοσδεϊ πη ρευῖο παι σα θ]θοία,, 5ε4 
τερηὶ ΟΠγῖϑιὶ ρᾶρποορ5., ἃ ἀθχίτ5. δ] νου 5 

ἴῃ νοϑίπι ἀδαιγαίο ; Ποὺ δϑέ, 1π ϑρι τ ΠᾺ} 1} 115 

ἀορπηθιι5., ἰδέα πίονι εχ 5. 80. ψαυ]οσαί!5 : 

αιρρθ {τ γεπιιδίθ εἰ γε! !σίοϑθ 56 ἴρϑὰ θχοῦ- 

ποῖ. ΟἸ Πα ΠῚ ἈΠΟ ΠΟΙ {ΠΠ|1Π|85 5ΡΘΟΙΘῚ διηΐ 

ἀορτηαία, 56ε4 ἀϊνογθα ψΑΡΊΔΉ116, ΤΠΟΓΆΪ65. 86 

Πδίμγα]65 δὲ τη ϑ:1605 ΘΘΙἸΏΟΠ65 σΟπηρΙοίο μα, 
Ἰάεῖγοο ϑογιρίιγα ἀ161 5ρΟπ525 γεϑε πιπὶ γἀγθ- 
Θαίμιπη 6556. 

το. 4πάᾶϊ, Πα, οἐ υἱάο, εἐἸ ποῖα ατιτ᾿όπα ἔμαπι, α 

εἰ οὐἱἱνίδοογε ροριῖππι ἐπιιπν,, εἰ εἰοπεμτπ ραΐῖς 

{ἐμὶ; οἱ σοτοιρίεοοί τὸς ἀδοογέπι ἐμτεπι : σποτιΐαπι 

ἶρ56 65: Ποπιίπιις {πμι5., οἱ αὐἰογαθι! ἐαην, Ἐκ- 

« (Ομ οἤβιτ5. τη] 15 ῬτΌΡάτα σοπδΐαν, ῬΓὸ παρα- 

6) Ἰεσεπά πη ε556 περιξο)ή : 564 οατη Ε(1Π1Ὶ εἰ ποβετι 

οεἴο Μβ5.εἰ (αΐεπα (οτγάογ, νοσοπὶ παραξολὴ σοπ- 

βἰαπΐον ργατεγαπε, 1ΠΠ1π|5 σοπ]δοίιγαπι “παπξμτην 5 Ρο- 

πᾶπη 56 4ΠΠ|] ΠΟ 5ΠΤΠΙ15, 

ἃ Διο Βά511, εἰ βερίεπι Μ55, βάρεις γὰρ οἱ μέγιστοι 
τῶν εἴχων λέγονται. Αἴ εὔτο Ῥαχγῖβ, εἴ (ὐαέεπα (οτάετ, 
αὖ ἴῃ σοπίοσχία, 

» Βαγσιι5. σοπ ΠΟ: (Ομ εἤβιι5 ὑτὸ δεξιὰν χώραν 16- 
βοηδιυτη 6556 δεξιὰν χεῖρα : 564 σαπὶ Πΐο 4ποάπς εἴ 

, ᾿ ΄ : 
σμύρναν. μὲν διὰ τὴν ταφήν" σταχτὴν δὲ διὰ τὴν 

ε. ΄ - εἰς ἅδου κάθοδον (ἐπε:δὴ πᾶσα σταγὼν ἐπὶ τὰ χάτω 

φέρεται)" κασσίαν δὲ διὰ τὴν τῆς σαρχὸς περὶ τὸ 
ξύλ ΕἸ ΄ ᾽ »"ι ΄ "Ἂ- ας, 2 

ξύλον οἰκονομίαν. ᾿Εχ δὲ ταύτης τῆς αἰτίας εὔφρα-- 
- "-ὉὉΌ ,Ω 

γάν σε, ψησὶ, θυγατέρες βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σου. 

Θυγατέρες δὲ βασιλέων τίνες ἂν εἶεν, ἢ εὐγενεῖς χαὶ 

μεγάλαι χαὶ βασιλικαὶ ψυχαί; αἷ διὰ τὴν πρὸς τὰ 
΄ ΄ ὧν 

ἀνθρώπινα συγχατάδασιν ἐπιγνοῦσαι τὸν Χριστὸν, 
Ὑ ᾿ -Ὡ ""- ""Ὡ 

εὔφραναν αὐτὸν ἐν τῇ τιμῶ, ἐν ἀληθινῇ πίστει χαὶ 
ἀγάπη τελεία, δοξάζουσαι αὐτοῦ τὴν θεότητα, "Τὰ 

.- ’ “σ΄ - 

δέ ἀρώματα ταῦτα οὐ μιχκρολόγως φησὶ προσεῖναι 

τοῖς ἱματίοις τοῦ Χριστοῦ (τουτέστιν, ἣ “παραῤολὴ 

τῶν λόγων χαὶ ἢ τῶν δογμάτων χατασχευὴ), ἀλλ᾽ 
- ᾿ 2) Εν 3 »" ,, ’ὔ 8 , 

ἀπὸ ὅλων τῶν οἰκοδομημάτων φέρεσθαι. "Βάρεις γὰρ 
“ΟΝ , - Υ͂ ΄ " , Φ. οὖν ἕἅ 
τοὺς μεγίστους τῶν οἴχων λέγει, χαὶ τούτους ἐξ ἐλέ- 

φαντος εἶναι χατεσχευασμένους, τὸ πλούσιον οἶμαι 

τῆς τοῦ Χριστοῦ περὶ τὸν χόσμον ἀγάπης, τοῦ προ- 

φήτου διδάσχοντος. Παρέστη ἢ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν 
Ε -“ὦκνἊἉ» , ὦ 

σου, ἐν ἱματισμῷ διαγρύσῳ περιβεβλημένη, πεποι- 
’, , “- 2Ε ΄ 

χι μένη. Περὶ τῆς ᾿Εχχλησίας ἤδη διαλέγεται, 
"5 -᾿΄ 

περὶ ἧς ἐν τῷ λσματι μεμαθήχαμεν, ὅτι μία ἐστὶ 
τελεία τοῦ Χριστοῦ περιστερὰ, ἥτις εἰς τὴν " δεξιὰν 

χώραν τοῦ Χριστοῦ λαμὔανει τοὺς ἐπ᾽ ἔργοις ἀγα- 

θοῖς γνωριζομένους, διακρίνουσα ἀπὸ τῶν φαύλων, 
ὥσπερ ὃ ποιμὴν διαχρίνει τοὺς ἄρνας ἀπὸ τῶν ἐρί- 

Π ΞῸΞ δ εὖ Ζ ρ σῇ ΄- ων. - 

φων. Παρίσταται οὖν ἣ βασίλισσα, ἢ τῷ “ γυμφικῷ 

Λόγῳ καθηρμοσμένη ψυχὴ, ἢ μὴ βασιλευομένη 

ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ βασιλείας 
“αι ν»-»Φ “ - ᾿ - 

τέχουσα, ἐκ δεξιῶν τοῦ Σωτῆρος ἐν ἱματισμῷ δια- Ἑ τ 
, ΄ Ψ ΘΟ Ψ' - ΄ 

χρύσῳ. τουτέστιν, ἐν δόγμασι νοεροῖς χαθυφασμένοις 
4 ν᾿ ’ -, 

χαὶ πεποιχιλμένοις, σοδαρῶς ἑαυτὴν χαὶ ἵεροπρε-- 
΄“ ΄“-- ΕΣ) “" "" κ᾿ “» ““ὕὔ’ 

πῶς χαταχοσμοῦσα. ᾿Ἐπειδὴ δὲ οὐ μονοειδῇ τὰ δό- 
ΟῚ » κ ΄ ς ΄ 

γματα, ἀλλὰ ποιχίλα καὶ πολύτροπα, ἠθιχοὺς τε 
4 3 Α - ΄ 

χαὶ φυσικοὺς καὶ τοὺς ἐποπτιχοὺς λεγομένους περιέ- 
- ΄-τ - τα 

χοντα λόγους, διὰ τοῦτο πεποικιλμένον εἶναι τὸν 
᾿ - , ΄ , 

ἱματισμὸν τῆς νύμφης ὃ λόγος φησίν. 
ΕΣ , κ χν κι - ὰ ἜΣ 
Ἄχουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ χλῖνον τὸ οὖς σου; 

“- “τω "τὩὉ-ὠὉὠὠ 8 ΄- ᾿ - 

χαὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πα- 
᾿ ω ᾧ 

τρός σου“ χαὶ ἐπιθυμήσει ὅ βασιλεὺς τοῦ χάλλους 
, ἐϑατῖ, κ᾿ ΄ 

σου" ὅτι αὐτός ἐστι Κύριός σου, καὶ “ προσχυνήσου.. 

εαϊ εἰ ποβσίσι οοΐο δῖ55, εἰ (ὐαΐεπα Οοτγάογ, τυ]σαΐαχῃ 

Ἰοοῖοποπι ἐποαπίιγ, ἀΡ δὰ τεοοδεηάισμη ποπ μαΐα- 

ὙΙΠΊ115. 
ς Ἐφοῖξ φαϊἄεπη 5πὸ τηογ (οι 515, αὶ Δα! 

ταν απ τιπι ϑπςρισείαγ : Ξε Πὶς τηοά οβἔιι5, {πᾶτὰ 505 

1εε. Θαριΐας ᾿σίέαν πάτα Ἰερὶ ἀερεαΐ νυμφίῳ λόγῳ, 
ϑροπϑδοὸ 7 εγνο, Ῥγὸ νυμιφικῷ γόγω, ὁροποαίϊ Ζεγνο. 

Θεᾷ αἱ 4115 βαρῖαβ, 1ἴα μὶς εἴ 6ἀ1Π| οἱ Μ55, εἰ δάνεγς- 

ΒΔΠΓΠΓΙ, 

ἃ ιϊς ἀἰΞοιάεπί πίον 56 ΠΡΤΙ, αὐ νιἄσγο οδὲ ἴῃ ποίῖς 



ΠΟΜΙΠΙΔΟ ἷΝ 

-ὉὉὍ » 3 

σιν αὐτῷ. Προσχαλεῖται τὴν ᾿Εχχλησίαν ἐπὶ τὴν. 

ἀκρόασιν καὶ τὴν τήρησιν τῶν προστασσομένων, 

χαὶ προσοιχειοῦται αὐτὴν διὰ τῆς προσηγορίας, θυ- 

γατέρα αὐτὴν “ προσαγορεύων " οἱονεὶ τεχνοποιούμε- 

νος αὐτὴν διὰ τῆς ἀγάπης. Ἄχουσον, θύγατερ, χαὶ 

ἴδε, Διδάσχει αὐτὴν γεγυμνασμένον ἔχειν τὸν νοῦν .Δἕἔἱ ἢν: γεγῦ! με χ 
Χ , Ά.  ΧγΕκΧ. , Ἁ Ν 

πρὸς θεωρίαν διὰ τοῦ, Ἴδε. Κατανόησον, φησὶ, τὴν 

χτίσιν, καὶ ὠφεληθεῖτα ἀπὸ τῆς χατ᾽ αὐτὴν τάξεως, 

οὕτως ἀνάθαινε πρὸς τὴν τοῦ χτίσαντος θεωρίαν. 

Εἶτα χάμπτων αὐτῆς τὸν ὑψηλὸν τῆς ἀλαζονείας 

τράχηλον, Κλῖνον, φησὶ, τὸ οὖς σου. Μὴ ἀποδρά- 
ν 3 Ἄ, Εἰα ’, ἀλλὸ ὅν Ὅ Ἁ 

μῆς πρὸς τοὺς ἔξω μύθους, ἀλλὰ κατάδεξαι τὸ τα- 

πεινὸν τῆς ἐν τῷ εὐαγγελιχῷ λόγῳ φωνῆς: Κλῖνον 
ΝΙΣ" ᾿ λ πννν γι, ἴα Ἷ 3 “ῃ. 

τὸ οὖς σου πρὸς τὴν ὧδε διδασκαλίαν, ἵνα ἐπιλάθη 

τῶν μοχθηρῶν ἐθῶν ἐχείνων, καὶ τῶν 'πατριχῶν 

διδαγμάτων. Διὸ ᾿Κπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, χαὶ τοῦ 
οἴκου τοῦ πατρός σου. Πᾶς γὰρ ὃ ποιῶν τὴν ἅμαρ- 

7ὔ 5] - Ν ," ΄ ΜῈ , 

τίαν, ἐκ τοῦ διαύόλου γεγέννηται. "χόαλέ μοι, 

φησὶ, τὰς τῶν δαιμόνων διδασχαλίας, ἐπιλάθου θυ-- 

σιῶν, χορείας νυχτερινῆς, υὐὔύθων εἰς πορνείαν χαὶ 

πᾶσαν ἀσέλγειαν ἐχχαιόντων. Διὰ τοῦτο θυγατέρα 

σε ἐμαυτοῦ προσηγόρευσα, ἵνα μισήσης τὸν πατέρα 
τὸν πρότερόν σε γεννήσαντα εἰς ἀπώλειαν. ᾿Ἐὰν 

ἢ ἍΓ΄ ς τδν ὝΝΕ 3 ἡπ- ᾿ , “- 
γὰρ διὰ τῆς λήθης ἀπαλείψης τοὺς σπίλους τῶν πο- 

νηρῶν μαθημάτων, ἀπολαδοῦσα τὸ ἴδιον ἑαυτῆς 

χάλλος, ἐπιθυμητὴ φανήση τῷ νυμφίῳ χαὶ βασιλεῖ ἄλλος, ἐπιθυμητὴ φανήσῃ τῷ νυμφίος ἠχσιλεῖ. 
σ ΕᾺ , 2 σι , λον , 

τι αὐτός ἐστι Κύριός σου, χαὶ ὃ προσκυνήσουσιν 
ἅτ σῷ Ἁγ. - τω Τ- - Ν » }] 

αὐτῷ. Τὸ ἀναγχαῖον τὴς ὑποταγῆς παραδηλοῖ διὰ 

τοῦ, Αὐτός ἐστι Κύριός σου. ἢ Προσχυνήσουσι δὲ 
» ὦ ο , , ΕῚ ὍΔ ᾽ ΩΣ 

αὐτῷ, πᾶσα ἣ χτίσις. Διότι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ 

Χριστοῦ πᾶν γόνυ χάμψει ἐπουρανίων, καὶ ἐπιγείων, 
᾿ , δὸς ἐλ Ζ' γΓ', 3 , 

χαὶ χαταχθονίων. Καὶ θυγάτηρ 'Γύρου ἐν δώροις. 

ΡΒΘΑΙΜΟΌΜ 

Ὀ 

Ε 

ΧΙ͂ν 2990 

Βογέδιαν ἘοοἸοϑίαμη. δὰ διιάϊθπάα βογναπάδηιϊιο 

ΡΓΘοθρίδ., ΘαΠΊ 116 510] ᾿ρ58 ἃρρεδὶ] θη ἀβοῖβοὶς 
ἴῃ ΓΔΠΜ ΠΥ Γαῖθ πὰ 9, 118 πὶ ΔΡΡΘΙ]λΠ5 {Πα πὴ ; (τιαϑὶ 

ΘΓ 510] ΡΓῸ Π]1ὰ Ρ6Ὺ παν ταΐθπι αἀορίαββθι. “Ζ2ι- 

εἰἰ, Μίϊα, δὲ υἱέ. Τγοσοῖ πος νοῦρο, 7146. Ἐς ο16-- 

518} ὨᾺ ΘΓ πηθπΐθηι δα σοη οι θ᾽] αἰ ΟΠ ΠῚ ΘΧχον-- 

οἰξαΐαπη. (οπϑιάθυα., ἱπαυῖῖ, γ65. οὐθαΐαθ αἴήιιθ 

Ἰπεθ!τπι ΟΥ̓] Π15. ἸΠανι ἃ] ἴα, ᾿ὰ ἄδηλα δά 

᾿ρϑπβηγθὲ. ογθαΐου 5. σΟΠ ΘΠ] ΠΌΤ ΠῚ ἀβοθ πο. 

Ῥοῖπα6 Δ] πη} 51 ρ 6 185 ΘΟ] ]πτὴ ᾿πῇΠθοίθηβ, Πποῖϊ- 

πα. ἸΠΖπ|Ὲ, απ θιπὶ ἔπίατη. ΝᾺ σαγρὰ5 δ οχίου πᾶς 

[ἀθι1}85, 564 ΠπιΠ}}]}6 1 ΘΓ ΠΊΟΠἶ5. ΘΥ ΔΠΘΘΙΙΟΙ ὙΟΟΘΠῚ 

8|50106: ἡποίϊα ἀτίγόπι ἐπίαπι αἀ απο ἀοο τ Πατη, 

αὶ ΟὈ]Ιγ Ἰ5οα 6 ῬΥΓΔν ΑΓ ΙΠῚ {ΠΥ πη} σΟπϑιιθίι1-- 

ΠῸ1} αἰτπι6 Ῥαθυ πουῖι} ἀ οι θη Του πτη. Ομ ΓῸ- 

Ρἴον Οδἐἱνίξοον ρορτζιπι ἔπμτιηι, δὲ ἀοπλιιτη ραίτὶς 

ἐπὶ. Οπιτιῖς ΘΆΪΠῚ ψιιὶ ἐαοὶί ροσσαίτιπι, 6α αϊαῦὺ οἷο 

πιαίτ5 65. ΑὈ]1ο6., Ἰη4π1}, ἀεοιηοπιῖτη ἀοοίγπα5., 

ΘὈΠγΊΒΟΘΓΘ 5 ΔΟΡῚ ΠΟΙΟΥ ΠῚ 5, ΠΟΘΙ 86 σΠογθρο, [ὰ- 

Ῥυ]αγι μι ἃ 5Επ θυ ιτη δἵ οπηπθιὴ 11 ἀἸπθπι ᾿πΠ 4 1-- 

πη Δ ἔπι. Τά ΟἸΡΟΟ [6 ΠΊΘῚ ᾿ρ51τ|5 ἢ] ]ὰπὶ γοσαν], τιῦ 

Θιιη1 Ραγθη θη ΟὝ6Υ15.. 48] ἴθ θυ πι5 δ ρογ Π0-- 

ΠΘ.) σϑητοραΐ. ἘΓΘΗΙΠῚ 51 ΡῸΡ ΟὈΠνΊΟΠΘ ΠῚ, πη δ 6 11-- 

Ιὰ5. ῬΡαυ ρα ἢ ἀοοι πη του τη} ἀ6] ον θυ 5, πὸ Ργο- 
ῬΥΙΟ ἄθρουν αϑϑιιμηΐο., ἀθϑι θα }} 5 ΔΡΡΆΓΟΡΙ5 
5ΡΟΏ50 οἱ γοο]. Ὁποηίατη ἴρϑο 65ὲ ])οπεῖτιτις ἔπειις., 

δὲ ααὐογαθιτι ἴρδίιηι. ΝΟ ϑϑιϊα θην ΟὈΘαἸ ΘΠ 5 

ἀδοίαγαῖ., Π15. γ6}}0}5: 556 δὲ 7)οηιῖτιις ἐπι. 

“«14ογανϑιιπξ αἰ θη ἔρϑτεηι, ΠΟΥ 6 ΟΠ Π65 Γ65 οὔθὰ- 

ἴδ. Νὰτη σε ποηιῖπθ 65 Οἰιγιδεϊ οπιτι6 σότσιι Π16- 

οἰθίμ. οιδἰδϑίπιηι, ἐογγϑδίγίπεηι δὲ ἐπ ον ποτιεπι. 

108 19. Εὲ Πίϊα Τγτὶ ὅσ τπτιπογτι5. ΠΤ πεἰετιτι. {τετίτη 
Ξ Αξ. ἸΨΌΣ 4 τὰ τΥβε 5 5 ἴς 

Τὸ πρόσωπόν σου "λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ ἀορτϑοαθιιτῖτι" εἰν ξο5 ρίενῖὶς. Ὑιάθταν ἸΔο]ο] αἰγῖα 

λαοῦ. Δοχεῖ ἣ ὑπερύολὴ τῆς εἰδωλολατρείας ἐν τῇ 

Χανανίτιδι χώρα ἐπιτετηδεῦσθαι, Μητρόπολις δὲ 

τῆς Χαναὰν ἣ Τύρος. Προτρεπόμενος οὖν εἰς ὗπα- 

χοὴν τὴν ᾿Εχχλησίαν ὃ λόγος, καὶ θυγάτηρ, φησὶ, 

Τύρου ἥξει ποτὲ μετὰ δώρων. Καὶ τὸ σὸν δὲ " πρό- 

σωπον οἵ πλούσιοι τοῦ λαοῦ προσχυνήσουσιν ἐν δώ- 

ροις. Οὐχ εἶπεν; σὲ προσχυνήσουσιν ἐν δώροις, ἀλλὰ, 

ΝΌΡΙΠΙ οἱ ἴῃ Ἠθχαρ]ῖ5, Διο Ῥανῖβ. οἱ ἄπο Ν95. προσ- 

χυνήσουσιν αὐτῷ, “΄ἀογαδιι εππι. Ἐαιτϊο Βα51. οἱ 

86χ Νί55, προσχυνήσεις αὐτῷ, “16]ο»αϊιὶς διμηι, οἵ ἴα 

Ἰερὶ ἴῃ ΒΙΡΠ115. Μ535. [πὶ Ἀερι5. ἔππὶ (Ιου 115. ἀπ- 

οἴον οδὲ ουυαπ 8. 

6 ΒΟΡῊ βοουπάήιιβ οἱ [οσίτπ5. οπὶ (ΟἹΡ. ῬΓΪπιο 

αγορεύει. ΑἸ νογὸ Μί85. οὰπὶ δ {5 προσαγορεύων. 

προσ- 

ἐδ ρσ. ἰουλι5. τῶν πατρικῶν παραδόσεων, μαίεογπα- 

γάπν {ααίιἰοτετετη. 

8. Ηἴο γαγβαβ 8111 Μ55, προσχυνήσεις αὐτῷ : 411] προσ- 
χυγύήσουσιν αὐτῷ. 

1ῃ ΟΠ  Περὰ ΓΘΟΊΟΠΘ ἹΠΙΠΊΟἸ1οῚ5. 5ἐιἀ}15. Θχοαϊἕα 
[α1556. ΜΙ ΘΙ ΡΟΡΟΙ] 5 ἁπίθιη ΟΠαηδαῃ ΤΎτ5. Ἐοο]6- 

518 Π| Ἰστίτιν. δα ΟΡΘ ἀπ απ ΘΧ ΒΟΥ 5. 560, 

ἘΠΔηῖ {Ππ18. ἸΠ 411}, ΤΎΤΙ νϑηϊθὶ Δ] ΖΔ Π60 Οττὴ 

ΤΠ ΠΟΡΙΡτι5. ἘΠ ψυ]ειτηλ ἔπτη Δἀογα τι πὲ αἰ 1165 

ΡΙΘΡΙ5 ἴπ τη πουῖθι5. ΝΟ αἰχὶε, Τὸ δἀογαθιης ἴῃ 

ΠΣ ΠΘΥΡιι5, 564, Ὑαυϊίαμῃ ἔπτη. Ἐπ οΙ θα ΘΏΙΠῺ 

" ῬΘΡῚ [ονίϊιι5 δὲ βοχίτβ προσχυνήσει δὲ αὐτῷ, “14ο- 
γαδιξ ατιΐδη δαιτὶ οπιῖς ΓΘ αΐμα. 

ἃ 819 ΜΙ85. Αἱ βάτο Ῥατγὶβ.λιτανεύουσιν. Πα πα Ἰοησα 

Χανανίας -- 5 (ΘΙ ΡΟ ΠῚ Ῥυϊτμητι5 εὐ βοχίτιβ ὑνπτρόπολις δὲ τῆς 

ἡ. ΔΙ σοσὸ οὐπσὰ τα} {15 Νῖβ5. μητρόπολις δὲ τῆς Χα- 

ναὰν ἡ. 

»]Ὲὰ ΠΘΡῚ βοοππάιιβ, [ογ 1α5, ἀαγίτι5, «αϊπίπιβ εἴ 

βοχίτιβ  {πῖθ15 Ρίαπο σοηβοηϊτιηΐ οἱ (ὐατοπᾶ (ἰογῆου, 

οὐ (Ιου πὶ ρυϊπλιβ, {π|πἴτπ|5.. Βοχἔτ8 οἵ ΟΡ μη 115, 

ἘΔΠΠ γοτὸ τὸ σὸν δὲ πρόσωπον προσχυνήσουσιν οἱ πλούσιει 

τοῦ λαοῦ, λιτανεύσουσιν ἐν δώροις. 

ιὥοαπ. 3- 

Ῥηερ. 2. 

10. 



΄-- ὁ 

Ἰεσία 

αὐογνγαῖιτ, 

ποη Εςεῖο - 

εἴα, 

Ὁ τῇ 18» 

λίαιιλ.6.6. 

(οἱοςς. 3. 

9. 10. 

Οοΐος. 3. 
12. 
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ποθὴ δάονδπιν", 56 οαρτι Ἐπ ο]οβίς ΟΠ Ι5[πι5, ΠΌΘ ΠῚ 

ΒΟΡΙρίανα πξιπι Δ} Ρ6Π]ανε. 

11. Οπιπὶς οσἰογία {6 τϑοὶς ἂν ἐπίτις, ἐπὶ {{πι-- Β 

ὑγὶϊς απγοὶς οἰγομπιαπιίοία, Ὃπυἡατίοσαία. 41 [τ οπ- 
{τι τοσὶ υἱτοίτιος ροςί δαπι. Ῥοβίπιιδη μιν σαΐα δϑὲ 

Ὁ] ΔΗ Πτι15 ΠΟ Ε186 ἈΠΟ 1 Π15, πῃροίθ ἀοοπηηθηΐο 

ΟΡβϑατιῖα,, δὲ ΟὈΠ τὰ ΡΟΡΙΠῚ 518] δὲ ἀομητι5 ᾿Εν 5 

511, ΠΑΡΡΑΐ {188 ᾿ρ58Π|) βρθοίαμε Κρ: γ Επ|5 ΘᾺ ΠΟΠΙ5. 

ΕἘπλ «πο ΙΔ ΠῚ ΓΘΟΟΠα  [8Π} Πλ ΠΑ Π πὴ 1}}1π|5 ὙἹ 1 : 

Οπιτῖς, Ἰπιηξ, σίοτγία ἤἰΐ τορίς, Ἰὰ οϑῖ, 5Βροηϑεθ 

ΟΠ ΡΙβῖ, {8 ἰδ πάθπι ΡΘῚ Δἀοριίοποπ ἢΠἸὰ γοοὶβ 

οἰϊροϊα δἰ, ἐπιίτις δεί. ἨογίαπεἊιν μδοο νοσρὰ, τί δά 

Ἰητπηὰ ΘΟΟΙ Θϑιϑεσῶρ Θ]ΟΥ δ ΓΟ πὰ ΡΘΠΘΙΓΘΠΊΙΒ 

{πο βροπϑθ Ρα]ου 40 ᾿πέϊ5. δχϑίϑίαι. Οἱ 
ΘΠ]ΠῚ 56 δάονπαὶ Ρϑ ΠῚ [ἢ ὩΡΒοοΠἸἴο νυἱάθπϊὶ, 

ῬΓΘοαΓαΡπ6., οἵ οἸη ἃ ΡΟΓαστΐ, ΠΟΙ τιῖ ν] θαι» 
4}0 ΠΟΠΊΙΠΙΠπτι5, 566] τι 5011 Π)60 ἱπποίοϑοδῖς; ἰ5 ροὺ- 

ἱπὲθ ἃ. ΓΘΡῚ5. ἢΠΠὰ Θ]ΟΥ ΙΔ ΟΙΏΠΘΠ ἱπΕν] Π5ΘΟΙΙ5 
Πα θθὲ. Οὐ]π δἰϊαπὶ ΠΟΥ ]86. ἃτιγθθο τ] ῖτι5. ἰοΐα 

ΕἸ ΡΟι πη Ὠλϊοἴὰ 6ϑὲ ἃς γαυθσαΐα,, ἰηἴπι5 διηΐ. ΝΙΠ1] 

{πο Γὰ 5 ἴΠ Θχίθυ πη ΔΙῸ δὲ σΟΡΡΟΓΆΪ ναγϊθίαί : 

5661 ΔΙΏ]ΟΓΠΠῚ {π6 πη δτὴ 1πι6 ]]}Πσθ. {πὶ εἴσητι5. 51} 
4] Θιιη} {πὶ βθοιιπάϊτιπη σΟ Πα ἰ τον 5 πα σΊ Π Θ᾽ οϑί 

ΘΧοΡηθῖ, πὶ αἷξ Αροβίοϊιβ : Εαεροίϊατιος τδ-- 

ἰθΓθιη. Πιοπιίπιθπι,, οἱ ἐπι ιιθτιίθς πιοντίπι, ιιὶ γ6-- 

γον αἴτι' αὐ αἀσπιϊίοπθηι 5 θοιιτιάτιτηι ΟΥ̓ δαϊοτὶς ἱπια- 

δίπϑηι. ἘΠ, Ζὰὶ ᾿πάπι ἢ ἴδοογα πιϊδογι οογϊω., ν- 

γυϊατιϊ(αἴθηι, ᾿τεπιὶ αἰ 6ηη, ραἰϊοτείαπι, τα απιστιθίτι- 

εἰΐπιοην., 15 ΤΠ ΕἸ Π5ΘΟΙΙ5 Δ ΠΪΟἴτ5 Θϑῖ, οἵ οι Π1 

1ΠΙΘΡΙΟΥ ΘΠ ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ ΟΥΠΑἕμ5. 564 δὲ Ῥαιτ5 δά-- 

τηοπεοῖ, τοῦ ᾿πα πα Πγ115 ΠΟ Ϊ ΠῚ1Π} {6 511Π|, ΠΟ 56- 

σαπάϊιη) Θχίθυ ΠΠ1Π}] ΠΟΠΊΪΠΘΠΊ., 564 τιῖ ᾿ΠΘΠίθ ΠῚ 

ΠΟΘΙ) Ποὶ πηθιηουϊα οἰγοιτηΐοσαΐ, ΑΥ̓ΒΙΓῸΡ 

ΔῈ ΓΘ ΠῚ ΒΡ 118 ]6 ΠῚ} ΡΥ Θοῖοχὶ ν θϑίθηι,, οἵη Δοῖο ἀο- 
ΟἴΡΙΠ 86. γΘΡΠῸ σΟΠ165 ἈΠ] ππσίταν. ΟἸθι Δ πο πὴ 
ΘΏΪΠῚ ΘΟΡΡΟΙΆ]15 ὙΘ 5115 [ΘΧῚ 1. ΟἸΠΠ 51 ΓΘ  ΠΠΘΠ 
ἸΠΏΘΟΠ ΕΠ] 5] Π1 : 1ἴὰ πΠῚ γι ργδθοθϑϑὶξ, 5ἱ 
ΠΟ 40. ΔΟΙΌΠΘ5 ΘΟΠβΘηἴΆΠΘδ 5110} πΠΡ ΠΕ, γ6-- 
ΤΙΝ ΕἸΒΒΙ Π}115 ΔΤΉ]Οἴ 15 Δ ΠῚ Πη25 ΘΟΠ ΠΟΙ ροΐοϑέ, οἰ]115 

50 Πσθὲ νἹΐᾶ ΘΧ ῬΥΘΒΟΓΙΡίο ὙἹΡ 15 δοία,, ΘΘΥΠΊΟΠΟ 

ΘΕ ΟΡΘΓΘ σομηρ]θαίτιν, ΕἸ ΤΏ ΓΪ86 ἀπιῖθηη ροπάθηξ ἃ 

γοϑξα , 5ΡΙἽπᾺ]65 δὲ ΠδΡ ᾿ρ586, ΟΡ 1ἄπ|6 Δι 686 

6556. ἀἸΟΌ ΠΕ]. ΟἸΙΟΠΙ ΠῚ 58 Π6 ὙΦ ΡιΙΠῚ ΤηΔ 7115 δϑὶ 

“ ἙΔ1Πο Ῥαγῖβ, οἴιπὶ μθα. {πατγίο εἰ (Ο]Ρ. ξερίϊπιο 

ἐχαθάρθυ. ἘΔΊΠΟ γερὸ Βα51]. εἰ ΒΘ σ βϑοιπ 5 εἰ εγ- 

ἔππι5 σα πὶ (10 Ξοχίο χαθήρθη. 

ἃ Τοίυπι 1]υὰ, τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως, τουτέστι, 

ἴῃ ΠΟ ΓΒ βορίοπι Νῖ55, ἀοϑι ἀογαΐασ, 

ε 81. Μϑ85. φυΐπαιο. ἘΔΗῚ χροσσωτὰ δὲ τά, 

ΓΊτα Βορῖ βεοπηάτις, «παγέι5 δξ βοχέι5 οἰ (ο]- 

ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΑΠΝΕΙ ΘΟΛΡΡΑΘΌΟΟ. ΛΑΆΘΗΙΕΡ. 

τὸ πρόσωπον τὸ σόν. Οὐ γὰρ ᾿Εχχλησία προσχυ- 
» “Ὁ 3 , 

νεῖται, ἀλλὰ τῆς ᾿Εχχλησίας ἣ χεφαλὴ ὃ Χριστὸς, 

ὃν πρόσωπον ὠνόμασεν ἣ Γραφή. 
ῬΞ " “ ΓΞ 

Πᾶσα ἡἣ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν, 

ἐν χροσσωτοῖς χρυσοῖς περιδεδλημένη, πεποιχιλμέ- 
3 ,ὔ - - , Β «Υ͂ “ 

νη. ᾿Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐὖ- 
- 3 -᾿κ -Ὁ - 

τῆς. Ἐπειδὴ “ἐχαθάρθη ἀπὸ τῶν παλαιῶν διδα- 
᾿ - ,ὔ ς ,’ --ὡ»-»-Ν ᾿Α 

γμάτων τῆς πονηρίας, ὑπαχούσασα τῷ διδάγματι, 
; - ᾿οὌ, Ὁ ᾿τὩωῳ, ᾿τωυ 

χαὶ ἐπιλαθομένη τοῦ λαοῦ αὐτῆς, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ 
πατρὸς αὐτῆς, διηγεῖται τὰ περὶ αὐτῆς τὸ Πνεῦμα 

. ἢ Ἀκὴν δν  Ξἢ δ᾽" ἃ “- -“ τὸ ἅγιον. Καὶ ἐπειδὴ εἰδε τὴν ἐν τῷ κρυπτῷ χα- 

θαρότητα, Πᾶσα, φησὶν, ἣ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ 
βασιλέως, τουτέστι, τῆς Χριστοῦ νύμφης, τῆς γε- 

’ Ἁ Φἅ»»Ἅ τ ς 4 Ἁ -Ὡ 

νομένης λοιπὸν διὰ τῆς υἱοθεσίας θυγατρὸς τοῦ βα- 

σιλέως. ἔσωθέν ἐστι. Προτρέπει ὃ λόγος ἐπὶ τὰ ἐν- 
- “ο - ΄ , 

δοτάτω χωρεῖν τῆς ἐχχλησιαστιχῆς δόξης μυστήρια, 
ε “ Ν Υ -“ ἼᾺ Ἃ “- , ε , 
ὡς ἔνδον ὄντος τοῦ χάλλους τῆς νύμφης. ὋὉ γὰρ 

- ἣ ι “- ι εω ᾿ - “ 
εὐτρεπίζων ἑαυτὸν τῷ Πατρὶ τῷ βλέποντι ἐν τῷ 

χρυπτῷ, χαὶ προσευχόμενος, καὶ πάντα πράσσων, 
. κ κ -- Ὁ 9 , - Η Η κ 

οὐ πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ πρὸς τὸ 
“ ω “- Ε- " ΄ 

μόνῳ φανερωθῆναι Θεῷ - οὗτος ἔχει πᾶσαν τὴν δόξαν 
- ᾽ὔ ΕΥ 

ἔσωθεν, ὡς χαὶ ἣ θυγάτηρ τοῦ βασιλέως. Καὶ τὰ 
ν τὰ τοί χὰ χρυσᾶ, οἷ 6έ6λ ὶ χροσσωτὰ τοίνυν τὰ χρυσᾶ, οἷς περιδέόληται χαὶ 

Γ - κγν 

πεποίχιλται ὅλη, ἔσωθεν. Μηδὲν ζήτει ἐν τῷ ἔξω 
- - τ ΄, Α 

χρυσῷ χαὶ τῇ σωματιχῇ ποικιλία " ἀλλὰ περιδολὴν 
᾿ ΕῚ -" - ’ 

νόει τινὰ ἀξίαν χοσμῆσαι τὸν χατ᾽ εἰχόνα τοῦ χτί- 
σ΄“ Ψ , Ἃ 91). ἃ , Α 

σαντος, ὥς φησιν ὃ ἀπόστολος: ᾿Εχδυσάμενοι τὸν 
᾿ 7 

παλαιὸν ἄνθρωπον, χαὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν 

ἀναχαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν χατ᾽ εἰχόνα τοῦ χτί - 
δ Ἐ Ὁ. ἂν , ὡι τ' ) Κι » “ 

σαντος. Καὶ ὃ ᾿ἐνδυσάμενος δὲ Σπλάγχνα οἰχτιρμοῦ, 
, ,ὔ 

χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, μαχροθυμίαν, πραό- 
ΑΥ̓ 

τητα, ἔνδοθεν περιδέδληται, καὶ τὸν ἔσω ἄνθρωπον 
--» ,» Α - , 

χεχόσμηται. Καὶ ὃ Παῦλος δὲ παραινεῖ δ ἐνδύσα- 
κ σ΄͵ τ “- ᾽ Ν λ »» Ψ 

σθαι τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν, οὐ κατὰ τὸν ἔξω ἄνθρωπον, 
ΓΙ Σ: " -“ ς -Ὁ ε τ τὩὩ ΣᾺ 

ἀλλ᾽ ἵνα τὸν νοῦν ἡμῶν ἣ τοῦ Θεοῦ μνήμη περισχε- 
᾽ 7 Γι γεν" δ τ; ΗΝ ,ὔ 

πάζη. Οἰμαι δὲ τὸ πνευματιχὸν ἱμάτιον ἐξυφαίνε-- 
-Ὡ -ὉΌ΄ ’ 

σθαι, ὅταν τῷ διδαχτικῷ λόγῳ ἣ ἀχόλουθος ἐπι- 
κ᾽ σ ᾿ -- 7 - , 

πλέκηται πρᾶξις. “Ὥσπερ γὰρ τῷ στήμονι τῆς χρό- 
- Ἁ ᾿Ἅ » 

χης ἐπιπλεχομένης τὸ σωματικὸν ἱμάτιον ἐξυφαί- 
Γ - “. - - , 

νεται" οὕτω τοῦ λόγου προὐφεστῶτος, εἰ ἀκολούθως 
Ἅ , 

αἵ πράξεις ἐπάγοιντο, σεμνοτάτη τις ἂν γένοιτο 
Α τ ! ΕΝ λό Ἢ ἢ Τα ᾿ ϑ3΄..ὦ 

περιθολὴ τῆς ψυχῆς, λόγῳ καὶ ἔργῳ τὸν χατ᾽ ἀρε- 
Α ᾽ κ ΄ τὴν βίον συμπεπληρωμένον ἐχούσης. Κροσσοὶ δὲ 

3 - - ᾿ Ξ 
ἀπαιωροῦνται τοῦ ἱματίου, νοητοὶ χαὶ οὗτοι" διὸ χαὶ 

θεν Ἰη15 Ξοχΐο εἴ βερεππο. δ οουΐα δὲ ἀδεβὲ ᾿π 6115. 
ΤΡΙ ὁπ 611 εὲ φαπάις Μ55, οἰχτιρμοῦ, Βορ. βεοπη- 

ἄτι5 σὰπῃ συϊσαΐο ἰοχία ατόοο οἰχτιρμῶν. 

ξ δῖ. ΒΟΡῚ βεσαηάιβ, 4παγία5. οἵ βοχέι5 ὅθάπ6 ἃς 

ΟΟἸΡΕΓ ΠΏΣ ῥυίπηιι5., βοχίπβ οἱ βορίϊπηιβ, ΕΜΙ στὸ 

οὐ Ἀδθρ. φυϊηΐο ἐνδύσασθε, 

“-3' 



ΠΟΜΠΙᾺΑ ΙΝ ΡΒΑΜΌΜΝ ΧΡ. 

χρυσοῖ εἶναι λέγονται. ᾿Ιἱπειδήπερ ὃ λόγος πλείων 

ἐστὶ τοῦ ἔργου, οἱονεὶ χροσσός τίς ἐστιν ἀπὸ τοῦ 

πρὸς τὴν πρᾶξιν ὑφάσματος περισσεύων. “Ἕπονται 

δὲ τῇ νύμφη τοῦ Κυρίου ψυχαί τινες, αἱ μὴ παρα- 

δεξάμεναι " σπέρματα λόγων ἀλλοτρίων, αἵτινες 
5 Ἢ "δ - » 3 τ τ ,ὔ 
ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ, ἀχολουθοῦσαι τῇ νύμ- 

ΨΦ ᾽ ΔΑ Ἀ ς Χ 7 Ρ Ἕπ  Ρ 

φῃ. ᾿Αχουέτωσαν δὲ καὶ αἱ τὴν παρθενίαν ἐπαγγελλό-- 

μεναι τῷ Κυρίῳ, ὅτι παρθένοι ἀπενεχθήσονται τῷ 
βασιλεῖ - παρθένοι δὲ, αἱ πλησίον οὐσαι τῆς ᾿ἔχχλη- 

σίας, αἱ ὀπίσω αὐτῆς ἑπόμεναι, χαὶ μὴ ἀποπλανώ- 
κ. ὦ ἘΞ - »; 3 ΄, 

μεναι τῆς ἐχχλησιαστιχῆς εὐταξίας. ᾿Απενεχθήσον - 
Χ ε Ψ 32 ΕἸ ͵ Ὗ νὦ ,ὔ ται δὲ αἱ παρθένοι ἐν εὐφροσύνη χαὶ ἀγαλλιάσει, 

- , ΕἸ ᾿ ,ὕ ΕἸ ε 
ἀχθήσονται εἷς ναὸν βασιλέως. Οὐχ αἵ χατηναγ- 

. ΄ ἐν - ᾿ ͵ Ρι ἜΝ. 

χασμένως ὑπελθοῦσαι τὴν παρθενίαν, οὐδὲ αἵ ἐχ 

τ 

Ἅ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγχης καταδεξάμεναι τὸν σεμινὸν βίον, 
ἀλλ᾽ αἵ ἐν εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλιάσει " ἐπὶ τῷ τοιούτῳ 

,ὔ " .- 

κατορθώματι χαίρουσαι, αὗται ἀπενεχθήσονται τῷ 

βασιλεῖ, καὶ ἀχθήσονται οὐχ εἰς τὸν τυχόντα τόπον, 

ἀλλ᾽ εἰς τὸν ναὸν τοῦ βασιλέως. 'Γὰ γὰρ ἱερατιχὰ 
’ ὉΠ Ὰ35 ΝΕ, ΕῚ , Ὁ“ 3 ὦ σχεύη, ἃ οὐχ ἐμόλυνεν ἀνθρωπίνη χρῆσις, εἰς τὰ ἅγια 

τῶν ἁγίων εἰσενεχθήσεται, καὶ ἐξουσίαν ἕξε! τῆς εἰς 

τὰ ἄδυτα παρόδου, ὅπου βέδηλοι πόδες οὗ περιπατή- 

σουσιν. Ἡλίχον δέ ἐστι τὸ ἀχθῆναι εἰς ναὸν βασιλέως, 

ὃ προφήτης δείκνυσιν, ὑπὲρ ἑαυτοῦ προσευχόμενος 
᾿ λέ εἰ ΝῊ ̓ ς δ᾿ ἊΝ 7 Ἀ Κ 7 ᾿ ᾿ 

καὶ λέγων - Μίαν ἠτησάμην παρὰ Κυρίου, ταύτην 
ζητήσω" τὸ χατοιχεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου πάσας τὰς 

ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, τοῦ " θεωρεῖν με τὴν τερπνό- 

τητα Κυρίου, χαὶ ἐπισχέπτεσθαι τὸν ναὸν αὐτοῦ. 
Ἵ ὙΠΟ τῷ Τ 62 7, ἐν. ΣῊ Ἀντὶ τῶν πατέρων σου “ἐγγενήθησαν οἵ υἱοί σου" 

καταστήσεις αὐτοὺς ἄργοντας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 

Ἐπειδὴ ἄνω προσετάχθη ἐπιλαθέσθαι τοῦ λαοῦ, 
καὶ τοῦ οἴχου τοῦ πατρὸς, εἰς ἀντίδοσιν τῆς ὑπακοῆς 

νῦν ἀντὶ τῶν πατέρων λαμάνει υἱοὺς, ἐν τηλικού- 

τοις ἀξιώμασι διαποέποντας, ὥστε χαταστῆναι αὖ-- 

τοὺς ἄρχοντας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. Τίνες οὖν οἱ 

υἱοὶ τῆς ᾿Εχχλησίας ; Ἤτοι οἱ υἱοὶ τοῦ εὐαγγελίου, 
ΡΨ Φ- ὠ ὠζῥ»νγὼνγνι ΞΘ 

οἱ πάσης τῆς γῆς ἄρξαντες. Εἰς πᾶσαν γὰρ; φησὶ, 

τὴν οἰχουμένην ἐξῆλθεν ὃ φθόγγος αὐτῶν. χαὶ, Κα- 
᾿: ὮΝ 

θεσθήσονται ἐπὶ δώδεχα θρόνους, καὶ κρινοῦσι τὰς 

δώδεχα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. ᾿Εὰν δέ τις πατέρας 
τω , ᾽ὔ Χ ΣΙ μετ, ἐ , 

τῆς νύμφης λάδη τοὺς πατριάρχας; χαὶ οὕτως ὃ λό- 
πὸ Τὴ " ὃ. δ , » κι Η ἶτι ΤᾺ 

γὸς τῶν ἀποστόλων οὐ διαπίπτει. ᾿Αντὶ γὰρ ἐχείνων 
2 ,ὔ ἊΝ ΕΝ. σι τς Α τ .- ε -- 

ἐγγενήθησαν αὐτῇ υἱοὶ διὰ τοῦ Χριστοῦ, οἵ ποιοῦντες 
ἈΝ ΚῸ) ΩΣ Ἂ6 ὕ Α Ἁ ὃ Α 5 [2 ΡῚ »- 

τὰ ἔργα τοῦ Αὐραάμ.- καὶ διὰ τοῦτο ἰσότιμοι αὐτοῖς ἢ 

Β ἘΔ οαπὶ ἀπὸ δι Ἁ]ΐοτο Νῖβ, σπέρμα. Αἱ 56χ 

Μϑ5, σπέρματα. 
ἃ ιν σαϊάοπι «“οο Ἰϑϑίτηιιβ, ἑοϑία Πιιοῖθο, σοπ]θοογαῖ 

τὰ Θῃμ ΘΔ πὶ 6586, ἐπὶ τὸ τοιοῦτο χατόρθωμα χωροῦ-- 

σαι : βε4 Πιυιοδοα 1056 γα]ραΐδηιν ᾿οο Το π οι, ἐπὶ τῷ τοιού- 
τῳ χατορθώματι χαίρουσαι, το ποηάδαηῃ σοηβαῖ, δα 16- 
4ὰς ρτοραπάϊπιπι ἰοβιϊμχοηϊο (οα]οῖ5. ΟἸν, τιϑι18 οϑβί : 

ΤΟΙ. 1. 

241 

ΟΡΘΓΟ, [ἀοῖροο δϑὲ νοῖαὶ πη υΐα «πολ ἃ ἴοχ- 

{πιὰ δ Δοιίο ποθι γθαιιηἄδλη5. ΘΘα ται Γι" Διιίοιη 
ΤΟΙ ΠῚ ΘΡΟΠΒΔ ΠῚ ΔΠΙΠ85 (πιὸ {Δ}, {186 56 Π}1Π|-- 

Ἰ»15. ΔΘ Πδνιιπ ἀΟΟ ΡΙΠάγι ἢ Παιι ϑιιβοθρ 5. ἀ6- 

ἀπιοσηΐτιν γοὶ, ΒΘ ΘΠ 65 ΘΡΟ ΟΠ 58}. 566 δὲ ἀπ ἴα πὶ 
4188 ψΠΡΟἸ πα ἴθ ΠΟΠΉη0 γονθυιιηξ, πο α νἱρρ!- 

Π65 ΓΘΡῚ Δ πἸοΘ ΠΕ: γ ΡΟ  Π65, ΠΟ[ΠᾺΠ| 5 4|8 ρΡῸ-- 

ΧΙΠΊ86 51Π| ἘὰΟΟΙ 5188, {1188 ῬΟϑὲ ᾿ρϑδ 1 56. {ΠῚ [11 » 

ΠΕῸ ΔΘ Πΐ 410 ΘΟΟ] Οβ αϑίοα ἀ 501 0|1πᾶ. τό. Ζ4ώ- 
εἰ; ἐπιοοτιίτιτ' ατιΐ οι ΥἹΟῚ 65. ἔτι ἰδ ἰῖα δὲ δυςιι]ἐαι10-- 

γ16.,) “πισϑτιίτι7" ἔτι ἐδ πηι ἴτε Τοῖς. ΝΟΙ {τ|86 σοδοίρδ 
ὙΙΡΟΙ ΠΙ ΓΑ Θ ΠῚ 511 16 υἸ1Πξ, ΠΟΙ {1|88 ΘΧ {Ἰ5ΕΠ ἃ δτΐ 
προρϑϑιίαίθ οαϑίδ η} ὙἹἕα ΠῚ 51Ππ|ΐ ΔΙ ΡΙΘΧ δ : 564 “τι: 
1π [6 ΠΠὰ οἱ Θχϑυ τα !ο 6 ΟἿ ΡΥ οΙαυτῖιη ἢοο ἴδοϊ- 

Πιι5 σαι θηΐ, [86 Δ ΠΟΘ ἢ [1 ΓΘΟῚ , ἀπο ΠΡ τι8 

ΠΟῚ ἴῃ ψ]σ ΓΘ ΠῚ ἰΟΟΙΠΠῚ., 5661 ᾿π [ΘΠ 0] 111} Τρ 5. 

ΝΑ ναϑὰ 5801 5, {π|8 ΠΟΠ Π] ΠῚ ΠΑΥἹ ΠτΠ Δ Πτ5 

τιϑῖι5,.1ἢ ϑαποία β8 ΠΟΙΟ Τὴ 1Π ΓΟ πο ἢ 1", ΘΙΒ61|6 

ἸΙο θΙ δα δά γία δἀοοθάθνθ, τ] ργΟ ΠῚ ρθάθ5 ΠῸη 

Δι θυ] αθαηΐ. Οὐδη ἴα ἀτιῖθ Π} ΓῸ5 510 1 [ΘΙ] 11} 

το ρ 5 δά πιοὶ , ρΡορ θα 1056 Οϑίθ πα, ῬΓῸ 568 1050 

ΟΥΔΠ5 86 ΠἸσθη5 : ἔζιαηι ροίϊζ ὦ ])οτεῖτιο, ἰχατιο 

τ Θητείγατη, τ τι ἐπιϊνα τί οπι, ἔτι ἐἰοτνο 7) οτιϊτιὶ οπτιῖ-- 

διι5 αϊοντις υἱξδ πιθώ ; πιὸ υἱάδαπι υνοἰιρίαίοπι 

Τοοπιϊτιῖ, οὲ υἱδίζοπι ἰοπιρίπιτη, 6715. 

12. Ῥγὸ γραϊίγιδιις {τὶς τιαίὶ οτιπὶ Πἰὶ {τι 
σοτιδίϊίτπι65 605 ρΓϊποῖρθ5 5: ΡῈ 7 ΟΠ.ΠΘΠν [6ΥΤΩΤ. 

Οὐδπάοσιϊάθηι διρτὰ ΡΥ δοθρίμ) δὲ οἱ 

ΟὈ]νἸβοθυθῖπι ΡΟΡΙΠ οἱ ἀοπιι5. ῬΔ 15.) ἴῃ ΟΡ 6- 

ἀἸθπτῖδο ΡΘΗ ΠΟΙ ΙΟΠΘΗ Π ΠΟ ΡΓῸ ραίριθι15 8 661-- 

ΟΕ ΠΠ1ο5 τὰ πεῖ5 ἀἸσ μα ἔα 10 τι5 ΤἸη51 5 Ὡ][05., αἱ σΟμ511- 

{παηΐτ} ῥΤΊΤιΟἴ7)65 51|}61᾽ ΟἹ ΤΊ τὶ ἐΘΤΤΤΙΝ. Οἷ 5πηΐ 

ἰσίταν ἘσοΙ βίο ΠΠ1ῦ Νιμίλιηι νη θ 6 }} {Ππ, 

(αἱ οὐ πιηΐνθυϑο ἱπηρθγανιηΐ. {πε Οπιτιθπι ΘΠ πηι 5 

ἰπχαΐε, ἐθγταπι Θαϊνὶξ 5οπτι5 Θοτιίη: οἵ, ϑϑάθθτιτι 

φρο αἰμοαθοῖπι {Πγότιο5., δὲ γιἀϊοαὐτιπὲ ἀποάε- 

οἷπι ἰγί τις Ιογαδὶ. 8ῖ {π5. Δα 6 ΠῚ ΘΡΟη588. ΡδΐΓῸ5 

1πίθ]ΠΠσαξ ραϊνϊανοα5, [ἃ αο΄ιθ ἱπιε!!θοῖα 

δϑητθηϊία ἃ ἃροϑίο!β 816 πὰ ΠῸΠ οϑὲ. ΝΠ) ΡΓῸ 

1115. παῖ ϑπὶ οἱ Δ] μοῦ (βίη, [ΔοΙΘη 65 

ρα Αρυδῃθ, οἱ Ιάθο ϑᾷιθ. ΠομΟΡ ΑΕ 80 ᾿608] , 

τς 

οαἱ (οάϊοὶ 44] ροββαπὶ Πρ. ἀπανέιβ, (01}. Ξοχέιιϑ 

οἵ 4111 ποπμι}}1. 

» 5ῖς δαϊῖο Βαϑ!. οἵ Μ58. φαίη. Τ)θαβὲ με ἴῃ 

οαἀϊοπο Ῥαιῖ5. Ποἄάθπι Ἀδρ. βθοιηάιι5 τὸν ναὸν τὸν 

ἅγιον αὐτοῦ. 
« (ὐοο68 ἰγ65 ἐγενήθησαν, γαοιὲ 5ιεπῖ. 
ἃ 8ὶς Μί55. ψφαΐπφας, ἘδΙΠ ὡς καταστῆναι. 

10 

Μοπιία ἤαη- 

(αν γιυσιῖς 

)115. 

ΡῬεαὶ.26.ή. 

ἐν. 1. 

Ῥεαΐ.τ8.5 

Γ}α{{ἰ. τ0- 
28. 



7.9} ς. ΒΑΘΠΙῚ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

4ιοά φαάθῃι θρουτηξ (πὲ 11, ΟΡ τ οπο- “ἥ χρηρατίξουεις, ἐχ τοῦ πεποιηχέναι τὰ αὐτὰ ἐχεί- 

ΤΙΡι5 ΠΠΔΟΤ5. αἸσΠαΠ δππὶ μᾶΐνθ58. ῬΥΊΠΟΙΡ65 νοις, ἀφ᾽ ὧν τῶν μεγάλων τιμῶν ἦἠξ ξιώθησαν οἱ πα- 
ὙΟΙῸ τιηἰνουθθθ ἰθυγῶθ 51πη 58 ΠῸΠ1, Ὁ 5118} τέρες. Ἄρχοντες μέντοι εἰσὶν ἁπάσης τῆς γῆς οἵ 

οὶ ῬΟΠῸ ΠΘΟΘβϑι ΠῚ ΠΘ ΠῚ, οἴπὶ ἰρϑᾶ ΒΟΠΙ ἅγιοι, διὰ τὴν πρὸς τὸ χαλὸν οἰχείωσιν, αὐτῆς τῆς 

Παΐπ ἃ Εἶ5 ΡΥ ΠΟΙ ραἴμτη. {ὙΠ τι ., δος 9]ῺΔ 0000 τοῦ χαλοῦ φύσεως περιτιθείσης αὐτοῖς τὸ πρωτεῖον, 
δεα. 27. Ῥοϊοβίδίθηι ἴῃ ἴρϑιιπι Ἐβαϊι ῬγθΡαΪ:. Ζα5 Θπῖπη, ὡς περιέθηχε τῷ Ἰαχὼβ τὴν κατὰ τοῦ Ἡσαῦ ἐξου- 

39. ἰπαιῖξ, ἐοπιίτιις {Γαίτὶς ἐπὶ. Οὐ]συτηάπι6. Ἰσῖῖα. σίαν. Γίνου γὰρ, φησὶ, κύριος τοῦ ἀδελφοῦ σου. Οἵ 
ΠΟΠπΟΥΘ ῬΑ θι15 ΡᾶγῸ5. ἰδοῦ] διηΐ, ἃ[]116. ΡῈ τοίνυν ἰσότιμοι τοῖς πατράσι ' γενόμενοι, καὶ τὴν 

ρα 5 ΘΧΘΓΟΙΓΔΕΟΠΘΠΗ ΟἸΏΠἾ 115 ΡΥ ΘΘΕΓθτιηΣ ». χατὰ πάντων ὑπεροχὴν διὰ τὴν τῆς ἀρετῆς ἄσχησιν 
εὐ ΗΠ ΒΡΟΠ5:5 ΟΠ Ἰ51| διιηΐ. δ ἃ ΡΓΟΡΥΙα τηδ 6 προσλαβόντες, χαὶ υἱοὶ τῆς Χριστοῦ νύμφης εἰσὶ, χαὶ 

ῬΓΙΠΟΙΡΕ5. ΘῈ. 6 ΟΠΊΠΘΠῚ ἰθ. Γ8 ΠῚ ΟΟΠΒ.1 {1111} {11}. παρὰ τῆς ἰδίας μητρὸς ἘΠ ἄρχοντες ΕῚ 
ΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑ, ΒΌΤῚ ι ΟΩΝ ὡς Ἧ 

γ Ια. ἀπιΐθπη ΘΟΠΒιεγο5. “ιδηΐα 81: ὙΘΘΊΠδ8 πᾶσαν τὴν γῆν. Σχόπει δέ μοι τὴν ἐξουσίαν τῆεβαδι 
Ροϊεβϑίαβ,, 56 τι οὔθοὲ ἂς ριροϊαε ῬΡΪΠΟΙ͂ΡΕΒ αὶ λίδος, ὅση τᾶς ἐπ’ αὐτῆς ἐστι" χειροτονεῖν ἄρχον- 

51ΠΡΘΤ ΟΠΊΠΘΠῚ ἰθΓΓΆΠΩ. 18. 2͵ΘΠΊΟΥ' 6ΤῸ πιοπιϊπισ ἐμ 00. ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόμμως 

ἔτι ΟἸη τὶ ΘΟ ΟΤ αἰ ἴογ76 οἱ σοπογαίϊοπα. Ῥτορίετθα τός σου ἐν πάση γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Διὰ τοῦτο λαοὶ 

Ρορτιϊ οογεοντιπ άπ εἰδὲ ἐπι σαοιίιι 6ὲ ἐπ σῶς ὅτ. ομολογήσον ταῦ ϑδνιεῖςαὐνοὐζνα, δὶ εἴο το ἢ 

οπἶμηι σαοιῖϊ. ῬοΚΕ οἴη πὰ ἰἈηη πιᾶπη Οχ Ἐοο Θϑῖδο Ἵ : ἢ τοῦ αἰῶνος. Ἐπὶ πᾶσιν ὡς ἐκ προσώπου τῆς ἰρηκλο 
Ρδύβοπα ἐἰϊοΐιπι οδὲ ΠΠπι4, ἤ͵θηλοτ 6ΤῸ ποις τὴν ; : ἱ σίας ὃ λόγος εἴρηται, ὅ ὅτι Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματο 
{πὶ τὶ ΟΠἸΙΠῚὶ το κ λυεο οἱ ἀρλαλύμεηι βαρ ον δ. πάσῃ γενεᾷ ἐλ γενεᾷ. Τίς δέ ἔστιν ἣ τῆς 

Διο δὲ ᾿ς ἘοοΪ θ᾽ τηθ ποτα ἢ (Οπίδϑϑιο Ἐχχλησίας μνήμη; Ἢ ἐξομολόγησις τῶν᾿ λαῶν. 

ῬΟΡ]ονται. 

Ὁ δῖος ΠΡ βοσπηάιιβ, Γογ ἔϊτι5 οἵ ἐπιατίιβ οὐππ (ο]- ΓΒῖ. 4παΐπον Νῖ55. Αἴ δα γινόμενοι. 

ΒΟΥ ΓΙ Π15 ῬΥΊΤηΟ οἵ βοχίο. ἘΜ χουματίζουσιν. 

ΙΝ ῬΘΑΙΔΙΠΙ͂Ν ΧΙ. ᾿ᾳ ΕἸΣ ΤΟΝ ΜΕ΄. ΨΆΛΜΟΝ. 

1πι ποι γγὸ Μἰϊϊς Οογθ: ργὸ αγοατπὶς Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορέ " 

Ρεαϊπιιις. ὑπὲρ τῶν χρυφίων ψαλμός. 

τ. ῬγΟΡΠΘ δ ἀ6 γῸθτ15 {πιὸ ἴπ ΠΠπΠῸ ΘΥΘΠ {1186 Προφητείαν μο! δοχεῖ περιέχειν ὃ Ψαλμὸς περὶ 
51 Π 9. ΘΟΠΈΠΟΙΘ Π}}Π1 νἹἀθῖπν ῃ1ς ῬϑΆΪπητι5. Οἴιο τῶν χατὰ τὸ τέλος. Ὅπερ τέλος εἰδὼς χαὶ ὃ Παῦλος, 

ΠποπῚ ᾿πΕππ]ἔπ|5 ΘΔ Ῥαττι5., 4Ἰοῖ : δ επαε Πηὶῖς, φησ σίν- Εἶτα τὸ τέλος, ὅταν “παραδῷ τὴν βασιλείαν 
εἴπ ἱγακί ἀογ. τοϑπίππ [260 δὲ Ραίγὶ. Ατὶ ψιο- τῷ Θεῷ χαὶ Πατ τρί. Ἢ ἐπειδὴ αἱ “πράξεις ἡμῶν 

ΠΪΔΠῚ ΔΟΠΟΠΘ5. ποϑίγῶ ἀθήποιηξ ΠῸ5 δ4 ἤπθηι., 5 ἀπάγουσιν ἡμᾶς πρὸς τὸ τέλος, ἑχάστη τὸ οἰχεῖον 

ἘΠΑΙΣΘ] 6 δ ΡΓΌΟΡΥΙ ΠῚ 510] Ἰρ5] : ἸΙάοῖσοο Ῥὸπὰ ἑαυτῇ, ἡ μὲν ἀγαθὴ πρὸς τὴν μαχαριότητα, ἣ δὲ 
ἀυϊάθμη δα Ῥϑδε τι Ἰ πο πη, πηαΐα γΘΓῸ ἃ δοίθυ πὰ] φαύλη πρὸς τὴν αἰωνίαν χατάχρισιν" αἵ δὲ παρὰ 
ἀἰδιη πα ΠΗ 6 ΠῚ: ΘΕ ΦΠΟΠΙΆ ΠῚ ΘΟΠ51Π18 ἃ ΒρΙν πὶ πη τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ ΨψΨαλμῷ τούτῳ " παραδιδόμεναι 
μος ῬΒΆΪΠηΟ ἰγδαϊα, ΟΕ ροΡ απο δά Βοπιπ συμῥουλαὶ πρὸς τὸ ἀγαθὸν τέλος ἀπάγουσι τοὺς πει- 
ἤποπι ἀθάποιπε : Πᾶς ἐδ σατι5ἃ ἸΠ5ΟΡΙρπ5 θϑὲ, 15 θομένους - τούτου ἕνεχεν ἐπιγέγραπται, Εἷς τὸ τέ- 
ἤπεπι, φυοά 675 ἀοοιτηθηΐα 84 Βϑαίτιπη ἢτιπηὰ ΠΡ λος" ὡς τῆς ἀναφορᾶς τῶν διδαγμάτων ἐπὶ τὸ μα- 

τις ἥποπι γοίθυαπθν. ΤῸ Εἰς (οτο. ἘΠῚ15 δ-- κάριον τέλος τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ὑπαρχούσης. 

το πὶ Οογα αἸοίτι5 6ϑ οἱ ἢ ῬϑΙΠΊ15., {1105 515 Ὑπὲο τῶν υἱῶν Κορέ. Τοῖς δὲ υἱοῖς Κορὲ καὶ οὗτος 
βαποῖτα ἰάθο ποη αἰνιϊξ, {πο νε]αΐξ τππὰ δη1- εἴρηται ὃ Ψαλυὺς, οὺς οὐ διαιρεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, 

γηἃ δὲ τππὰ γΟ06. ΟἸΙΠῚ ΟΠΊΠΙ ἱπίθ 856 ΘοποορΡῖα διότι ὥσπερ μιὰ ψυχῇ καλ μιὰ φωνῆι, μετὰ πάσης τῆς 

τ. ὅτ. τ5. 

ἃ Τὰ (ΟἹ γ 1 ρσίπηαβ, συ πέτι5 εἴ βαχίτιβ οἵτὰ {το- βοχίτ5 ρυϊπια τπᾶπτὶ παραδιδῷ : βεσππῆα παραδῷ. 
Ρὲ5 Ἀοβη5., πος Ἀ]1ἴον Ἰερσιίαν ἀρπα Ρασ]ατη 1 (ον. »Έϑ1ς 55. βερίεπι. ἘΔΙΠ σοτὸ διδόμεναι. 
15, 34. ἘΔῚΠ σερο οὐπὶ Β68. κεοιπάο παραδιδῷ. Βα. ᾿ ὶ 



ἨΗἨΟΜΙΠΙΛ ΙΝ 

πρὸς ἀλλήλους συμφωνίας, τοὺς προφητιχοὺς λόγους 

 προΐεντο᾽ υμηδὲν τοῦ ἑτέρου αὐτῶν παρὰ τοὺς λοι- 

ποὺς προφητεύσαντος, ἀλλ᾽ ἴσου αὐτοῖς τοῦ προφη- 

πιχοῦ χαρίσματος δωρηθέντος, διὰ τὸ ἴσον αὐτῶν 

τῆς πρὸς ἀλλήλους εἰς τὰ καλὰ διαθέσεως. Ὑπὲρ δὲ 

τῶν χρυφίων εἴρηται ὃ ψαλμός" τουτέστιν, ὑπὲρ 

ἀποῤῥήτων, χαὶ τῶν ἐν μυστηρίῳ χεχρυμμένων. 

Γενόμενος δὲ ἐν τοῖς χατὰ μέρος ῥητοῖς τοῦ ψαλμοῦ, 

μαθήσῃ τὸ κεχρυμμένον τῶν λόγων" χαὶ ὅτι οὗ τοῦ 

τυχόντος ἐστὶν ἐνιδεῖν τοῖς θείοις μυστηρίοις, ἢ “ μό- 

νου τοῦ δυναμένου γενέσθαι τῆς ἐπαγγελίας ἐναρμό- 

νιον ὄργανον, ὥστε ἀντὶ ψαλτηρίου κινεῖσθαι αὐτοῦ 

τὴν Ψυχὴν ὑπὸ τοῦ ἐνεργοῦντος αὐτῇ ἁγίου Πνεύμα- 

τος. Ὃ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς 

ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. Πολλῆς 

βοηθείας δέεται πᾶς ἄνθρωπος, διὰ τὴν ἐκ φύσεως 

προσοῦσαν αὐτῷ ἀσθένειαν, πολλῶν αὐτῷ προσπι- 

πτόντων ἀνιαρῶν καὶ ἐπιπόνων. 'Τὴν “ οὖν ἐχ πάν- 

τῶν τῶν περιστατιχῶν χαταφυγὴν ἐπιζητῶν, ὥσπερ 

ἐπὶ ἄσυλον ἶ φεύγων χωρίον, ἢ ἐπί τινα χορυφὴν 

ὀξεῖαν χαρτερῷ τείχει περιειλημμένην χαταφεύγων, 
διὰ τὴν τῶν πολεμίων ἐπιδρομνήν" οὕτως ἐπὶ τὸν 
Θεὸν χαταφεύγει, μόνην εἶναι ἡγούμενος ἀνάπαυ-- 

σιν τὴν ἐν αὐτῷ διαμονήν. Ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ 
τὸν Θεὸν ἣ χαταφυγὴ παρὰ πᾶσιν ὡμολόγηται, 
πολλὴν δὲ πλάνην χαὶ σύγχυσιν ὃ ἐχθρὸς ἐνεποίησε 

περὶ τὴν τοῦ σώζοντος ἐκλογήν. ᾿Κπιδουλεύων γὰρ 
ὡς πολέμιος, πάλιν τοὺς ἐπιδουλευθέντας ἐξαπατᾷ, 

αὐτῷ προσφεύγειν ὡς φύλαχι, ὥστε διπλοῦν αὐτοῖς 

περιίστασθαι τὸ χαχόν: ἢ βιαίως ληφθεῖσιν, ἢ ἐξ 
ἀπάτης ἀπολομένοις. Διὰ τοῦτο πρὸς δαίμονας καὶ 

8 εἴδωλα καταφεύγουσιν οἱ ἄπιστοι, τοῦ ὄντως Θεοῦ 

τὴν γνῶσιν ὑπὸ τῆς παρὰ τοῦ διαόλου γενομένης 
αὐτοῖς συγχύσεως ἀφαιρεθέντες. Καὶ οἱ ἐπιγινώ- 

σχοντες δὲ τὸν Θεὸν, περὶ τὴν τῶν πραγμάτων διά- 

χρισιν σφάλλονται, ἀπαιδεύτως τὰς αἰτήσεις τῶν 

συμφερόντων ποιούμενοι, χαὶ αἰτοῦντές τινα ὡς 
ἀγαθὰ, οὖκ ἐπὶ συμφέροντι πολλάκις αὐτῶν, καὶ 1τι Ὁ αἰ τηαΐαὰ ἀθο παπὶ, 418 5101 ΔΠΠπᾶ πο 

,Ἤ: 

φεύγοντες ἅ ἄλλα ὡς πονηρὰ, πολλὴν αὐτοῖς ἐνίοτε 

τὴν ὧφέλ έ οἷ εἴ τί ᾿ ὲ ἣν ὠφέλειαν φέροντα. Οἷον, νοσεῖ τίς : Φεύγων τὸ 

ἐχ τῆς νόσου ἐπίπονον, εὔχεται τὴν ὑγίειαν. Ἀπέ- 
τ᾿ ΡΞ ἃ γὼ τὰ τ Υ' 

ἔπλε χρήματα; Περιώδυνός ἐστι τῇ ζημίᾳ. Ἔστι 
μων ᾿ ν ΄ 

δὲ πολλάχις χαὶ ἣ νόσος ὠφέλιμος, ὅταν παιδαγὼω- 

5 ( 01}. Ῥυίπητιβ προσίοντο. Νοο 11ἃ πηι] ρΡοβί β86χ 

Μ95. εἰς τά. ἘΔ οἱ (01}». βοχίι5 περὶ τά. 

ἀ Βάμπο Βα511. εὖ φυϊπααο Ν5 

ῬαγΙ5. μόνον 

ε Ψροουϊαια οὖν «ἀἀΙἤϊτηιι5 οχ (ὐαΐοπα (ογάονίαπα. 

Τρτάθπι (01}1ν. βερίϊμιιιβ περιστατιχῶν. 

ΓΕΔ χαταφεύγων. Αἱ Μ85. βερίοιη φεύγων. ΑἸ1- 
«πὰπῖο θοϑί Πὸσ. του πι5 πολειλίων κατοιδρομνήν. 

ὥ) . ἢ μόνου. ἙΜπῖο 

ΡΒΑΙΜΌΝ ΧΠΥ. λ8 

Ο βθυΟΠ65. ΡΙΌΡΠΘΙΪοΟ5. δι] βουιηῦ ,. Π1ΠῚ] «αϊά- 

“τᾶ Α]10 Ργθοῖθ' 1105 νδοϊηαηῖο,, 864 ρμιῸ- 

ῬΠΘῆοΘ ἄοπο ςπᾺ}1{61 Οἷ5 ΘΟ ΠΟΘ550., Ο δζιιᾶ- 

δὴ} ᾿ρϑουτιη ἰΠἴθι 56. ἴῃ θοηὰ δἰϊθοίπμη. (ῖο-- 
γα ΡγῸ αγοατιὶς ἀἸοίτι5 οϑὲ Ῥϑδ]μηι5; 14 οϑῖ . ῬΡῸ 

Οσου]Εἰ5, δὲ γθοοπ1{|5 ἴῃ Πηγϑίθυιο. Ροβίσιδιη ἃτι- 

[ΘΠ] 51 Πστ]5. Πτι]τι8. Ῥϑδὶ 1 56 Π| ΘΠ ἰ1ὰ5. ἈΓΠΡΘΡΒ 5 
ψΟΥ ΟΡ ἀΙΡΟὰ Πα ἀοΟΘΌΘΓΘ; ἃς ἀἰβθοθ5. ΠῸΠ οἷι-- 

Ταθνὶθ 6556. πηγϑίθυϊα ἀν πα ΘΟΠ ΘΠ Ρ] αν, 564 
6118. 5015, 4π| 1 Ρ]6 Π 6] ῬΥΟΙΉΪ551 ΟΥΘΠι]ὴ 60Η-- 

οἰππιιπὶ ἔθου] ροϑϑιῖ., δῖ τι ρϑ]Π ΓΘ ΡΠ ΙΌ6Ὸ ΔΠΪΠ]ἃ 

15. ππονϑαίαν ἃ ΟΡ πίθ ἴπ 1ρ88 ΒΡΙν πὶ 588 Πη-- 

Ὁ οεἴο. 5. 7)6ιι5 τιοϑῖοι τ [δίτιηι οἱ νίνίι5.. κα γτιῖον 

ἐπι {γὶ διιϊαἰἱονιῖϑτι5., τι ἐπν Θπ γι πΐ τι05 πϊηιῖδ. 

ΑἼΧΠΠΟ τ]ὸ Ορτι8. δϑὲ ΠΟΙΉΪΠΙ ΟΠΊΠΙ 5, Ο 1Π51-- 

[Δ ΠῚ} δἱ παίπινα ἱπΠΡ Πα θη] : 51 π||616 0} Ὠλ11Π 128 οἱ 
ΠΊΟΪ 5185. ΘΟΥπΠ Πϑοτι6 δοοϊάππξ. Πυὴ ἰσιῖαν ἀ6 

ΟΠ Π 115. σα] τη ΔΈ] 115. ΛΟ σΊπτη (ΠΟΥ  ,. {1851 

δ τπἰιὴ Ἰοοιπ Δα [ὩρΊΘη5., γν6] δὰ δου 

ἀαθηγάδπη. ψΘΡ ΘΟ ΠῚ [Ὁ ΠΉΠΓΟ ΟἸΓΟΙΙΠΊΒΘΡ ΠῚ 

5656 ΤΟΙ ΡΙΘΠ5. 5. ῬΙΟΡίου ᾿ποϑίμι!η} ἹΠΟΙΙΓΒΈΠ]Ὼ 5 ᾿ΐὰ 

ἀδπλιπι δα Τλθιπὶ σΟΠΓαρῚ 2. γαΐπι5. πᾶ πο 50] 81 

5101 ΓΘ] 6 ΠῚ 6556, 51 ἴῃ ἴρ80 ρϑυπηαποαΐῖ. Ἀθίι-- 
σἴππη ἰΐαχιιθ δὰ Τλθπιὶ ραΐογο, ἴπ οΟη 850. δϑί 

Ε ἃριά ομποϑ: 564, «ποἀ δὰ βαϊνδημβ δ]θοιο- 
ΠΟΠῚ Αἰ ποῖ., ΠΟῚ ῬΑΓΙΠῚ ΘΥΡΟΥῚ5. ΘΟΠΙΠΒΙΟΠΙ56116 
᾿πνοχῖΐ ἱπιπηϊοι5. ΕΓΘΠΙπῚ ἐπιπὶ ᾿πϑιἀϊαίτιν νο]τΐ 

Πιοϑεῖ5., ΤΠ 5115 ΖΕ 115. ᾿Π5] ἀἸδΐιι5. οϑῖ, 605 ἄθοθ- 
Ρίοβ ᾿ἱπάτιοϊε αὐ δά 56. οθὰ οπϑβίοάθηι ΘΟ [ρίδης. 

Οὐᾶνα ἀπ ρ]6χ οἷβ τα ]τΠ} πη πη] ηδῖ : ΠΠΡΡ6 δι 
ΡΟ Υἱπὴ οΔρὶππίμ., ἅτπιὶ ὃχ ἔναπιάθ ρϑγθιηΐ. 

Ἐδη ΟΡ τϑηὶ δά ἀθιηοΠ65 ρου πριιπὶ Ἱπορθά 1, 

οἱ δὰ Ἰάοϊα., νϑὺὶ 6] οοβρ᾿ ΠΟ π6 οχ 1ΠΠαΐὰ 5101 ἃ 

ἀἴάθο]ο ἐοη[τἰϑίομθ 5Ρ0 18. 564 οἵ {πὶ Ῥρθιυμὴ 

ἀϑποβοιηΐ, ἴῃ ἔθρθπάο ἀθ γβαθιι5 ἡ Ἰοῖο οργαηξ , 

ἄπαν ᾿πϑοῖϊῖθ τ 1 ροϑιαϊαπῦ., ἃς αιράαπη. μΡ6- Ιπροῖτὸ αἰϊ- 
{πηι τι θοΠἃ., οἶδ 5606. ΠῸΠ ΘΟ ΠΟ] }111ἃ.,. ἃΠ1ἃ τ πη τον 

Ἴ 
ἃ πα] τππτὴ Δ] αἴτια οὐαπὶ ΘΠ] 6 η11. ἘΧΘΙΏΡΙ 

οατιϑἃ : δοργοῖδὶ {1159 ΜΌΓΡΙ τη ] βία) ἔπΡΊΘη5., 

γοσαῖ βαπ᾿ταΐθπι. ΑὙΠ 51} ρθοιιηἰαϑῦ Ὁ} παηο Ἰδοῖα- 

ΓΔΠῚ ΠΙΆΧΙΠΟ Δηριταν ἤοΙονθ. ΕΊΣ ΘηΪη {1115 

5ΟΡΘΠΙΠΠΘΙῸ Ψ6] ΠΊΟΥ 115, οἴιπ) Ὑ] θ]οθὲ Ρ6ο- 

ε ΠΙαΩ͂, χαὶ εἴδωλα, ἀαἀ ἀἸττιπὴ ἔαῖδ556 οοπίοσία εχ ΟἾἿιν. 

εὐ Απρ]ῖο. ἐγ α γὴν ΘΥ 1155 πλτι5 Πα ῦθιιβ  {Έ1Ρ 15 

(οαϊοῖθα5 ἔππὶ (ΟΠ ον ϊποβ φαϊπέμπτη δὲ βοχίπμι οἷ 56- 

Ῥἔπαιμι, ἔὰπὶ Ἀθρῖοβ 4πᾶγέαπι δ β8οχίμμη ΔΘ] σ᾽ 

ΘΡογἕοΓΘ ΤΠΟΠΘΙΊΙΙ5. Ἑαϊοπάτι ἰαπιθη 14 τη ἈΘρΡΊ 5 80- 

οσαπαο εἱ ἰογίϊο 66886. 

ἃ ῬΑ φεύγοντές τινα. Αἴ βοχ Μβ5. φεύγοντες ἄλλα. 

10, 



76, 1η. 5. 

ῬΡηρΡ. ἢ. 
13 

Ρεαὶ.80.1. 

Φαίοτι πα 
Δαχη αιη 

65. 

ῶλλ, 

οαπΐθηι ΓΟ ΠΆΡΙΣ. ἘΠ ποοιιὰ 8. ϑϑη1 5. [{1ΠῈ 
σαπὶ δὰ [ΓΘ ΠΠ1 {Π ρΘΟσδ ἢ] Οσοάβῖο. 516. δὲ ρο- 
οὐπῖδ {ΠΡ 5άδηὶ 74} δα ΠΠ 1] Π ΘΠ} ἸΠΘΘΡΨΙΘΡΙΠΕ: 
Ρδιρουία5. γογῸ Ρ] ΓΙ 05. δὶ ψ τα ΠΠΔΡΠΟΡΘΓΘ 

ΡΙΟΡοπἀθηΐοθ Τρ θϑϑιῖ. Νϑάιιθ ἰβί τιν. ΡΟ[ 6188 
48 Ποη ΟΡοΥΙΘΕ : ΠΘῸ ΘΟΠ[ρσῖα5. ἃ (1161 ΠΟῚ 
ορονίοε. Τ]πῖιπλ ΡΟΥΡῸ νἱξαπάψιμη ἘΠῚ οϑὲ, ρθο- 
οαίμπτη ὙἹάθ]οθῖ, οἵ ππΙ οι} ΘΧ Π14 15 ΓΘ  ἀΡῚ ΠΠὴ 

ΠῚ οἷ Ῥρθιβ. ΝῸ οοηἤάπθ ΡΥ ΠΟΙρΡΙθιι5; ΠΘ 

ΘἰΘΓΑΠΏΪΠΙ ΔΠΙΠΊΟ 1Π ᾿ΠΟΟΡΟ ΕἸ ν]ΠΑΡτΙΠῚ : ΠΟ 511- 
ῬΘΥΡΙαΕ5. ΟΡ ΘΟΡΡΟΥῚ5. Ὑ]Ὲ5.., Π6 Πα] Π86 σ᾽ΟΥΙΌ 
ΡΙΓΟΒΘΙ ΙΔ ΠΙ1ΠΙ ΒΡ] ΟΠ ογθη. ΝΊΒΙ Πονιιπὶ Ἅπιοῖς 

Δ4 ϑ] αἴθ] ; ΘΠ ρΟΓΆ ἃ ΟΠΊΠΪὰ., ΟΠΊηΪὰ [ἈΠ] Δ οῖὰ. 

Ἀοἤιριπ) τιπίοιπ), οῖι5., Π͵αϊοήϊοιιι5. ἤοηιο 

φιιὶ ςρεπι ροπὶϊ ἵπὶ ιοπιῖτιθ, αὐ ἴῃ Ἀ]Ί4πιὰ γ διι- 

"Δ Πᾶ. 
2. 71) 6ιι5 Ἰσὶταν πηι 5767 γο[ιβίπιπι δἰ νίγίιις. ΠῚ] 

{ι οι ππϑπς Οηνπΐα ροβϑιιηη ἐπι 60 αι τι σΟτι- 

8. 

Πογίας Ομνιϑῖο, υἱγίπι5. 6ϑὲ Πθιι5. ΜΠ] τον τι α]-- 

ἄθη οϑὲ ἴσο: 7)6ιι5 ποϑίθν τε [ιεσίπι: οἱ, 1)0- 
7γιῖτι 5 Το[ισίιπη, ζαοίτι5 65 τις : τὰ νθρὸ θοάριη 
ἃ ῬΙΟΡΠοἴα ἈΠΙΠ1Ο αἸσΘΡῸ., ῬΘΡ Δ} ῬΑΙΙΘΟΡ ΠῚ 

65... Ῥδῖιοὶ ΘΠ]ΠῚ} δι1πΠΐ {π| Πα] Πὰ ΠΟῚ ΠῚ ΓΘ {111}, 

5ϑά το] ροπάθαμῃι οχ [)60. ᾿ρϑιιηηι6 ϑριΡοηξ, 

86 ἴῃ 'ρ50 ΟΠΊΠΘΠῚ 5061} ἂς Πάποϊαπη Πα θαπε. ἘΠ 

58 Π6 ΔΡΟΊΠΙΠΐ ΠΟΒ ΓῸ5 ᾿ρ526 5» ΟΠ 1π [ΠΟ ΟΠ 115 

δα αι 6 ροῦτπ5 σπιᾶπὶ δ ΤλΘιι ΚΘΟΙΠ Δ ΠΊ1Ι5. 
Δ στοῖαι {Πππ||5 Ὁ ΔΙΟΧχ ἔπι ΟΠ ΘΟ ]5. ΠΟ] ΙΙΟν ΘΥ̓ΘΠ]Ὼ 
ΟΟΙΠ5, ΤΠ ΡΊΠ ΓΘΩΠ}15, Ὑ6] ΠΠΘΠΙρΙ Δ η) «πὶ 

γΆΠΟ5 ΟΠΔΥΔΟΙΘΓ 65. ΟΟ]]0 ἸΠΠΟΟΘΠ 112} ῬΕΘΓΟΓΊΠ) 

ΟἸΡοιΠηρΡΟΠαΐ : γ6] ῬΟΘΓΡΘΠΊΠΠῚ.., 60 {|| 5ΘΡ ΓΟ 

Ροίοδὲ πορίθοϊο, δά τηθάϊοιιη ἄθνθηὶθ, οἱ δά 

ΠΡ Ἰοδμ]θηΐα. ΤΠΘΟΠΠΪ11Π 51 6 50] ]ΠΠἸοἱἕα τ, σα ΡῚ5 

Δ ΘΟΠ]ΘΟΙΟ ΘΙ. 81 ΕΠΠ]Π1Θ.15. 1ΠΙ ΠΏ ΪΟἸΠΠῚ 5. ἃΙΠΠ|6 1} 
ΠΟ] Π 6 ἢ} 86] ΓΟ ΘΠ [θη 15. ΕΓ 1Π ΘΠ Π]ἃ . 

ΟΠ ΠΟΘΙῚ5. 1Π ΠΔΟΙ 7116 πϑοθϑϑιίαΐθ, γ ῦΡῸ 

«ιάθιῃ Πθιιμὴ ΓΘ Ἰισ τι ΠῚ ΠΟΙΏΪΠΑΡΟ 5 564 γ6 ᾿ρϑὰἃ 

ΘΧ 1πΠῈ{ΠΠ||00τ|5 νη βήτι6 ΓΘ θτι5. τιν Ἱ] πιπ ΠῸΪ δο- 

ΘΟΙ5Θ 6. ἘδΓ Δ ΓΘ} [πιδῖο ὙΘΡΙ ΠῚ Δι Χ ] πὶ ΠΘιι5. 

ΟἸομ]Δ τη τη} ΘΠ]ΠῚ ΠΡ ΡΘΡαἴΟν [ὉΡΕ ΠΉ}]1{π|ΠῚ 

μηδ ητι ἸΠ5ΓΓΙΙΟἴτι5., ἃ] ΟΡΘΠῚ ΡΔΡΠ ΟρΓΘ5585 [Ὁ 6 η-- 

ΠΕΤΤῚ ΒΘΠΊΡΘΙ ΡΑΡΑἴτ5 δϑὲ : τὰ Πριιβ Δ] πτον πο- 

516. δϑὲ, δὲ διυχ Πα ῖΟῸ ΟἸ] 106: σοοπίγα ἴα 0 ]] 

᾿πϑιἀϊὰ5. ῬΈΑ ΠΙ, ΘΠ 6 π5 Δ ΙΒ ΓΆΓΟΥΪΟ5 
5ΒΡΙΡΙΠπῚ5. ἃ ἸΠπ6 56 ἢ ΠῚΙΠῚ 58] 6}. ΤΠ η]ξ διιίθ 

»ΈΔΜΙΠ ἐκ πάντων χαχῶν. Αἱ Μί55. βὸχ βιπῃρ ποῖοι ἐκ 

τῶν χαχῶν. 

ς (ΟἸΡΟΓ ΠῚ ῬΥΙπητι5. οἴ βοχίτβ οππ ἤοσ. βθοιπο 

οἵ οἰπὶ (οἶ5]. πεποίθατε. ἘΔῚΠ οὐπὶ Ἀδρτῖ5. φιατίο οἱ 

βοχῖο πεποίθετε. 

ΒΑΘΙΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕΣ ΟΑΡΡΛΑΘΡΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ. 

- ἐλ νἱ ἐν “ δὲ γε ΙΑ ὟΣ, ( Α 

γεῖν μέλλῃ τὸν ἁμαρτάνοντα " χαὶ ἣ ὑγίεια βλαδερὰ, 

ὅταν ἐφόδιον γίνηται πρὸς ἁμαρτίαν τῷ ἔχοντι. Οὔ- 
τω χαὶ χρήματα ἤδη τισὶν ὑπηρεσία πρὸς ἀχολα- 

σίαν ἐγένετο: καὶ πενία πολλοὺς ἐσωφρόνισε τῶν 
ε , - ΄ὔ μὰ , ὡφψρᾷς, δ - ΄ὕ ὡρμημένων καχῶς. Μήτε οὖν φύγης ἃ μὴ δεῖ, μιήτε 

΄, κῇ δι. 3,0. ον ς προσφύγης ᾧ μὴ δεῖ. Ἀλλ᾽ ἕν σοι φευχτὸν ἤτω, ἥ 

ἁμαρτία, καὶ μία χαταφυγὴ ἐκ " τῶν χαχῶν, ὃ Θεός. 

Μὴ “ πεποίθετε ἐπ’ ἄρχοντας." μὴ ἐπαίρεσθε͵ ἐπὶ 

πλούτου ἀδηλότητι" μὴ φρονεῖξε ἐπὶ δυνάμει σώμα- 

τος᾿ μὴ τῆς ἀνθρωπίνης δόξης τὸ περιφανὲς διώχετε. 
{ “ἈΝ ΄ Οὐδὲν τούτων σώζει: ἧπάντα πρόσχαιρα, πάντα 

ἀπατηλά. Μία χαταφυγὴ, ὃ Θεός. ᾿Επικατάρατος 
ΕΝ “τι Α 2. δ Ν "ν ΟἹ ἊΝ Ν᾽ Ὁ 

ἄνθρωπος ὃ τὴν ἐλπίδα ἔχων ἐπ᾽ ἄνθρωπον, ἢ ἐπι 
-Ὁ , 

τι τῶν ἀνθρωπίνων. 

Ὃ Θεὸς οὖν ἡμῶν χαταφυγὴ χαὶ δύναμις. Τῷ 

δυναμένῳ λέγειν, Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί 

Πολλῶν μὲν 
ὙΠ Ἃ -. .ὦ ε ᾿ ς ΄ εις 

οὖν ἐστιν εἰπεῖν, Ὃ Θεὸς ἡμῶν καταφυγή χαὶ τὸ, 

με Χριστῷ, δύναμίς ἐστιν ὃ Θεός. 

Κύ ΣΟΥ γεν δὴν ΚΝ τὸ ΚΟΥ Τὴ ύριε, χατ ριον: ἐγενήθης ἡμῖν " τὸ δὲ ἀπὸ τῆς αὐτῆς 

διαθέσεως εἰπεῖν τῷ προφήτη, πάνυ ὀλίγων. Ὄλί- 

γοι γὰρ οἵ μὴ ἘΡΑΤ ΕΑ ΔΑ: τὰ ἀνθρώπινα, ἀλλ᾽ 

ὅλοι ἠρτημένοι τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸν ἀναπνέοντες, 

χαὶ πᾶσαν ἐλπίδα χαὶ πεποίθησιν ἔχοντες. Καὶ ἐλέγ-- 
χει γε ἡμᾶς τὰ πράγματα, ὅταν ἐν ταῖς θλίψεσιν 

ἐπὶ πάντα μᾶλλον ἢ ἐπὶ τὸν Θεὸν τρέχωμεν. Νοσεῖ 
Ἁ ΝΠ Α Ψ ΄ - ΝΟ - “ Ἁ 

τὸ παιδίον ; Καὶ σὺ τὸν ἐπαοιδὸν περισχοπεῖς, ἢ τὸν 

τοὺς περιε ἔργους χαραχτῆρας τοῖς τραχήλοις τῶν 

ἀναιτίων νηπίων περιτιθέντα : ἢ τόγε τελευταῖον 
. Ὁ Ὁ εψ, τα ἔκάνεν, ων , 
ἐπὶ τὸν ἰατρὸν ἔρχη καὶ τὰ φάρμαχα, τοῦ δυναμένου 

ὦ δ ἘΣ ελή κὰ 3. δὰΡ ᾿ τ᾿ “ἢ 

σώζειν χαταμελήσας. Κὰν ἐνύπνιόν σε ἐχταράξη, 
ἜΝ πλιτοο ὑτς ποτ ττθ ἐν ἘΝ πρὸς τὸν ὀνειροσχοπον τρέχεις. ᾶν φοσηθϑης ἐχϑρον, 

" “ Ψ » Α 

προστάτην ἕνα τῶν ἀνθρώπων περινοεῖς. Καὶ ὅλως 

ἐφ᾽ ἑχάστης χρείας ἐλέγχῃ, 

ὀνομάζων χαταφυγὴν, ξργῷ δὲ τὴν ἐχ τῶν ἀνωφελῶν 

Ἔστι δὲ τῷ 

δή! ματι μὲν τὸν Θεὸν 

χαὶ ματαίων ἜΤ ΤΣ ἐπισπώμενος. 

δικαίῳ ἀληθινὴ βοήθεια ὃ Θεός. “Ὥσπερ τις στρα- 

τηγὸς ὁπλιτικὸν γενναῖον ἐξηρτημένος, ἕτοιμος ἀεὶ 

οὕτως ὃ Θεὸς 

βοηθὸς ἡμῶν ἐστι; καὶ σύμμαχος παντὶ τῷ στρατευο- 
βοηθεῖν τῷ χαταπονουμένῳ μέρει" 

μένῳ κατὰ τῆς μεθοδείας τοῦ διαδόλου, ἀποστέλλων 

τὰ λειτουργιχὰ πνεύματα πρὸς τὴν σωτηρίαν τῶν 
δεομένων. Εδρίσχει δὲ ἣ θλίψις πάντα τὸν δίκαιον, 

διὰ τὴν τοῦ βίου ἐπιτήδευσιν. ὋὉ γὰρ ἐχχλίνων μὲν 

ἃ 51. Νί55. οἵ βάϊῆο Βα511., ποὺ ἃ] 1ἴον Ἰοσεγαΐ ἱπίον- 
ῬΓο5. 564 νὸχ πρόσκαιρα ΟΡΘΡΆΓ ΠῚ ΠΟ] Πσοπίϊα ἴῃ 641 

ἰΐοπε ῬΆΓΙ5. ΟΠ ἶβδα ἔποτγαΐ. Νοχ Νί55. βερίομι ἐπικατά- 

ρατὸος : 4πἃ ὁχ γόοοα ἴῃ δάϊίοπα Ῥαυῖβ. ἐδοΐα 5ππὲ 

ἄσα;, ἐπεὶ κατάρατος. ϑθ᾽η46 ΝΜ55. {γ68 ἐπὶ τινὶ τῶν. 



ΠΟΜΙΠΙΛΔΊ ΙΝ 

τὴν πλατεῖαν χαὶ εὐρύχωρον ὁδὸν, ὁδεύων δὲ τὴν 

στενὴν χαὶ τεθλιμμένην, εὑρίσχεται ὑπὸ τῶν θλί- 
3 7 Ἀ ἊΨ - , ͵7 

ψεων. ᾿Εμψύχως τὸν λόγον ἐσχημάτισεν ὃ προφήτης 

εἰπὼν, Ἔν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἣμᾶς σφόδρα. 

“Ὥσπερ γὰρ ζῶα ἔμψυχα χαταλαμύόάνουσιν ἡμᾶς, 
ἐργαζόμεναι ὑπομονὴν, χαὶ διὰ τῆς ὑπομονῆς δοχι- 

μὴν, χαὶ διὰ τῆς δοκιμῆς ἐλπίδα. “Ὅθεν καὶ ὃ ἀπό- 

στολός φησι; Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελ- 
θεῖν εἰς τὴν βασιλείαν “ τοῦ Θεοῦ. Καὶ, Πολλαὶ αἱ 

θλίψεις τῶν δικαίων. ᾿Αλλ᾽ ὃ γενναίως καὶ ἀταρά- 

χως τὸν ἐχ τῆς θλίψεως πειρασμὸν ὑπομείνας ; ἐρεῖ, 

ὅτι, ᾿Εν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγα- 
πήσαντος ἥἡμδς. Καὶ τοσοῦτον ἀπέχει ἀπαυδᾶν καὶ 

ἀποχνεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν, ὅτι χαὶ καυχήματος ἀφορ- 

μὴν τὸ ὑπερίάλλον τῶν χαχῶν ποιεῖται λέγων, 
[ 5 , Α " Ὶ Α , ΡῚ » 

ὅτι Οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ χαὶ καυχώμενοι ἐν ταῖς 

θλίψεσι. 

Διὰ τοῦτο οὐ φοδηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι 
ὩΣ “Ὁ λ ΤΟᾺ ΕΑ 5 ΔΙ Χ 

τὴν γῆν; χαὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν χαρόϊαις θαλασ- 

σῶν. Μέγα ἐπιδείκνυται τὸ στερέωμα τῆς "εἰς Χρι- 

στὸν πεποιθήσεως ὃ προφήτης, ὅτι χἂν πάντα ἄνω 

καὶ χάτω γίνηται, κἂν ἣ γὴ στρέφηται ταρασσομένη, 

χἂν τὰ ὄρη τὴν οἰκείαν ἕδραν καταλιπόντα, πρὸς τὰ 

μέσα μεθίσταται τῆς θαλάσσης, Οὐ φοδηθησόμεθα, 

διὰ τὸ ἔχειν τὸν Θεὸν καταφυγὴν καὶ δύναμιν καὶ 

βοηθὸν ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. 'Γίνος 
οὕτως ἀπτόητος ἣ καρδία, τίνος οὕτως ἀτάραχοι οἵ 

λογισμοὶ, ὥστε ἐν τῇ τηλικαύτη συγχύσει τετάσθαι 
“ 7 τὶ ᾿ . Α "ἡ Ἁ κ ἐν 

τῇ διανοίᾳ πρὸς τὸν Θεὸν, χαὶ διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν 

ἐλπίδα, ἐπὶ μηδενὶ τῶν γινομένων ἐχπλήττεσθαι : 
» [ὦ 

Ἡμεῖς δὲ ἀνθρώπου ὀργὴν οὐχ ὑπομένομεν - ἢ κυνὸς 

ἐπιδραμόντος, ἢ ἄλλου τινὸς θηρίου, οὐ πρὸς Θεὸν 

ἀποθλέπομεν τὸν βοηθὸν ἡμῶν ἐν ταῖς θλίψεσιν, 
ἀλλὰ διαπτοηθέντες πρὸς ἑαυτοὺς ἐπιστρεφόμεθα. 

Ἤχησαν χαὶ ἐταράχθησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν. [εἶπε 
- 9): ὦ 4, , λ γῆς ταραχὴν, χαὶ ὀρῶν μετάθεσιν. Λέγει καὶ θα- 
, - - 

λάσσης σάλον χαὶ ἀνατροπὴν, μέσον τῶν ὀρέων τοῖς 
, 5 , ες ἡ -. 

πελάγεσιν ἐμπιπτόντων. Ἤχησαν χαὶ ἐταράχθη- 

σαν τὰ ὕδατα αὐτῶν “ τῶν θαλασσῶν δηλονότι. ᾿Επὶ 

πλέον δὲ "ποιεῖται τὴν ἐν τοῖς ὕδασι ταραχὴν αὐτὰ 

τὰ ὄρη μὴ ἐνιδρυμένα τῇ θαλάσσῃ, ἀλλὰ τῷ οἰχείῳ 
, Ἃ 2 - Ἃ , » « 

σάλῳ πολλὴν ἐμποιοῦντα τὸν χλόνον τοῖς ὕδασιν. 
[᾿} [: Ὁ 

Ὅτε τοίνυν ἣ μὲν γὴ ταράσσεται, ὕδατα δὲ θαλασ- 

Βουρίαγθ ἴοχίιι. 
ἘΔΤ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Μοχ ΘΠ οαπὶ Ἀὸσ. 

ααϊηΐο ὁ γενναῖος. ΑἸΗ 5εὲχ Μί85. ὁ γενναίως, οἱ τὰ 16- 

δοθπτη 6556, 51 ποῖ ΔΠΠπη16, αἢ ὁχ Ῥγοχίπια ἰχπιθη 

νόοοο ἀταράχως, μ]απὸ οοηδίαγοί. 

ἃ 5ῖο οοίο Μ85. οὐπὰ οὐϊίίοπο Βα511. Αἱ (]}. 5οχ- 

9 1τὰ Νίβ8β5. πονοῖῃ οὰπη τψυϊσαῖο 

ΡλΙΝ ΧΩΝ. “η 

Αἰ ΠΟΙ. Ομ θπ {πιϑέπιπι., Ὁ ν 86. ̓πϑεϊαἴαμι γὰ- 

τἰοπθηλ. Οὐ δηΐπιὶ ἀθοϊπαὶ Ἰαΐατη. ἃ ϑραΓ[[Ο58Πὶ 

νίατη 9 ἈΠΊ]α]αΐ ἁτιίθιη ἃ πστιβίατη οἱ ἃΡΟἴαη Ὑ]ΔΠη; 

15 ἃ {Ὁ θυ] Δ ΠΟΠΙ 15 ̓ πν θη ει. Ἀθη δ γίν τη) δχ- 

ΡΙΘβ510 ΡΙΌΡ Ποία, οὐαπὶ ΟἸΧῚ : {πὶ ἐγι διεα:οτυὐ τις, 

γι ἐπν ὁπ δγττεξ τι05 πϊηιῖ8. ΝΟΘ ΘΠ] ΘΘῖι ΠῚ πὰ [ἃ 

ΔΠΙΠΊΔ]Π1ὰ ἀΘργθμθπάπηϊ {ΡΠ} υ]Π ΔῈ 1065, {1 ρμὰ- 

{πε Ργοάιποιηΐ, δὲ ΡῈ Γ ρα Π ΘΠ πὴ ΡΥΟΡΔΓΟ-- 

ΠΟΠῚ 7 ΘΓ ΡΘῚ ΡΙΡΟΡΑ ΟΠ ἢ 5ρ6η1. {Ππ46 οἱ Αροϑβῖο- 

Ιὰ5 αἷῦ : δῖ πιιιίίας {τὶ ϑιιζαϊοηδ5 Οροτίθί τιο5 Ζει. τή.21. 
ἐπίγαῦ 6 ἐπὶ τόρττη, 1). Ἐπ, Μμΐί ἐτὶδιιαιῖο- Ρ. αι. 32. 

ον. ὅδ. 3. 

112 65 }ιιδἰοτιιτη. Βοὰ 41 ρϑπθύοθθ οἵ ἹπΠΕΡΘΡΙ6 30. 
Α 
Ἰ υΠΔ Π]ΟΠἾ5. (ΘΔ ΟΠ ΠῚ 55 ΠΠΈΙΘΡΙΓ , ἀἸοθῖ : 71η Ποηι.8.37. 

ἢιὶς οπυτεῖδτι5 δι ρ γ απιι5 ῬΤΌΡ ΘΙ διιτη αιιὶ εἰϊϊοαὶὶ 
τιο5. Α΄ ἴπιππι ἀρ θὲ τι ἀπ] ηγη ἀοβροπάθαϊ, 

ἃ ἴονρϑδΐ ἴπ ἐὐ᾿ θα] ΔΈ] ΟΠΙθτι5 ; τιξ ΘἴΔ 1} Θ᾽] ΟΥἸ Πα] 

ΟΟΟΑΒΙΟΠΘΏΙ ΘΧ ΤΟΥ Π]ΔσὩΙἀ1π6 ἀθϑιτηδὲ, 

ἀἸοθη5: οι δοΐμηι απΐοπι, 56 οἱ σἰοτίαηιτδ τὶ ποηι. 5. 3. 

ἐγὶὑτεϊαιοπῖδνιις. 

3. Ῥγορίογθα ποῆ {ἰτηιδὐ ἔτητις ἐἰτεπηι ἐπι} αἰ 17) {6-- ον. 

ΓΩ, οἱ ἱγατ [Γττιῖτι1 πιοπίδς ἐπε ΘΟΤ ἦα τ ΤΥ τι]. 

ΜΆσΠᾶπι ἢν πη αἴθ Πα τοῖο τη ΟΠ δίτπιηι ὁδί τε 

, ΡΙΌΡΠΟία : ΠΙΠΉΪΓΠΠ1, Οἱ ,η51 ΟἸΠΠΙἃ 511|811ΠῚ 

ἀδογϑαμη ΡΓΟΥΟΙ ΔΓ, ΘΕ ΔΠΊΒΙ ἴουρα {πα ὰ 

ς ῳ 

Β ᾿ἱπυθυἕαξα, ΘΕΆ Π]51 ΠΟΙ 65. ΡΓΟΡΥΙὰ 5646 γο οί, 

[ΓΑ ΠΘΙΘΡΆΤ ΠΡ. [ἢ ΠΙΘΎΠπΠΠ ΠᾶγΟ, ἴοπ {ϊηιοῦῖ-- 

ππτι5 : «ποα Ποῖ Πα απητι5 ΓΟ παρ τη νἹΡ πα Θη- 

416 δὲ δά] πἴογθπι [π΄ ΓΙ] ΙΟΠΊ]} 115, {πὴ ᾿ην6- 
ΠΟΡΠῚ ΠῸ5. ΠΙΠ}15. (Οἵ τπἸ5πᾶπη ΘΟΥ 1Π)ΡΑΥ τ} 

Δά6ο, οὔ] 5Π8 Π} ΘΟΘῚ Δ ΟΠ 5. Δ60 5ιηῈ ᾿ΠΊΡ6Ὲ - 

τ] αἴθθ.. ταῦ 1ΠΠ1π|58 ΔΗ] Πητι5 1η [ὰ Πία ΘΟ ΓΒΙΟΠΘ 51} 

δα Ῥδιη πέδη ξιι5., ἃς ῬΙΡΟΡΙΟΡ ΓΘ ρΟϑι [ἃ Π [ἢ 1050 

ΒΡΘῚ ΘΧ ΠῸΪΠῸ ΓΘΡΙΙΠῚ ΘΥΘΠ τ ΡΟΥΘ ιν ὃ ΝῸΘ 

γΘΙῸ ΠΟΙ ΠἾ5 ΡΠ ΠΟἢ 51|5{ΠΠ6Ιητ|5: ἅτ 1Π1ρΡ6- 

[6 Πἴ6 ποὸ5 08Π6., 11 ἃ110 {π|ΟῪ]5 ΔΠ1Π18}1, ΠΟ δ6 

Τοδιιη γοϑρί οἰ ηλτι5 ἃ] ΤΟΥ Θ ΠῚ ποβίγιιηι [ἢ {1 11]8-- 

Ο οπΊΡιι5, 564 ϑἐμπροίαοι ἃ ΠΟ5 0505 ΘΟ νΘΙΠ-- 
Πλ1. 4. ιϑοπιογιτ οἱ ἔπ ) αἴ δτιτιΐ αι ΘΟΥ ΠΠ. 

ΘΙ ΧΙ {6} Ππγὶ5 σον θα ΟΠ ΘΠ. ἃ ΤΠ ΟΠ ἐΠτι1 γα η5-- 

ΙΔ ΟΠ ΠῚ : ΠΙᾺ 5 ΤΠ ΠΟΘΖΠ6 σΟΙΠ ΠΟ ΠΟΠ ΘΠ (ἸΟ1 οἱ 
ΘΥΘΙΘΙΟΠΟΠῚ 5 ΠΟ ΓΠΡτι5 1Π ΠΊΘΠπππ| ρόΙ ἀστιθ ΓΘ ἢ - 

εἰθιι5. ιϑοπιιογισι δὲ {πιτϑαῖςδ διιπὶ ἀπ δοτίίηι; 
ΠΑΡ ν᾽ ἀ6]166[. ΑἸΩΡΙΙΟΡΘ ΠῚ ΔΘ ΠῚ ρΟΡ Τα Βᾶ-- 

ΠοΠοιη δχοιϊίαπι ἴῃ ἃ 115 Π]ΟΠ 65 1605] 5. 51 1Π ΠΑΤΡῚ 

{νη ποη 5ππ|, 5644. ΡΓΌΡΥΪα ἀρΊ ΓΔ ΠΠΟΠΘ. Π.]11ΠῚ 

ἴὰ5 εἱ δἄϊπο Ρανῖβ. τῆς εἰς θεὸν πεποιθήσεως. 

Ρ» 01}. ρυΐπναβ ποιεῖ τήν. Ν εο 1[ἃ πλα] [0 Τηα αιη- 

46 Μί85. οἵην οαπείοπο Βα51]}. ποιοῦντα. ἘΔΊΠῸ νετὸ 

Ῥατνῖβ. οἵη (1. βοχίο ἐμποιοῦντα. δαθίηαε Μ55. τὸ 5 

ἡ μὲν γῆ. δ οου]α μὲν 1η Οὐ 15 ἀοϑι Φουα θαίαχ, 



218 ς., ΒΑΘΠΙῚ ΘΈΘΛΑΒΕΞ ΘΛΡΡΑΠΟΘ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

45. δέου η  σΟΠΊΠΠΟἰΙΟΪ5. ΟἿΠῚ ἰσίταν ἴεστὰ σῶν ἠχήσει χαὶ ἀναδρασθήσεται ἐκ βυθῶν,ὄρη δὲ 

ταν αῖαν, εἴ δ ήτιεθ ΠΙΔΓΠΠΠΔ Θάἄθηξ 50ΠῚΠῚ; οἵ δΧ μετατίθεται καὶ πολὺν ὑπομένει τὸν τάραχον, διὰ 

Ρτοΐαπάο Θρυ Πθπῖ., οὰπὶ πιοηΐο5. ἐραπβίθγιπέιν Ρ τὸ ὑπερόθάλλον τῆς δυνάμεως τοῦ Κυρίου" τότε, φησὶν, 

οἵ ρδγταιν Δ Π] ΟΠ Θ πη ΠΉΜΠ[8 ΠῈ 5Ὲ5 ἘΠ ΠΘΗΐ 7 ΡΘΡ ΘΧϑα- ἀπτόητος ἡμῶν ἣ χαρδία διὰ τὸ ἀσφαλεῖς χαὶ βε- 

Ρογδηἴθ ΠῚ ΤΟ ΠΏ Π] ΡΟΊΘΠ ΠΙΆ ΠῚ: ἴπΠῸ , ἴπχυϊ, σοΥ ὄαίας ἔχειν ἐπὶ Θεὸν τὰς ἐλπίδας. ᾿ἘἜταράχθησαν 

ἱπιρϑυταν θαἔτιπ ρουηδ ποθι, , {πο ἐπ|85 ἢν ηᾶ56116 τὰ ὄρη ἐν τῇ χραταιότητι αὐτοῦ. Δύνασαι καὶ τρο- 

ἴθ ῬθῸ 5065 μαρϑαῖ. ΖΤιγναίϊ 5ιτιὶ πιοπίος πὶ πιχῶς ἐχλαδεῖν τὴν διάνοιαν τοῦ ῥητοῦ, ὄρη ὀνομά- 

{οτιϊειαάϊτιο ει. Ῥοῖεβ διϊαπι ἀϊοιὶ Πυ]τι5 βοπϑπι ζων τοὺς μεγαλοφρονοῦντας ἐπὶ τῷ ἑαυτῶν μεγέθει, 

Θαΐ εἰπι φαὶ ΡΘΓ ΤΡ ΠΟ ΠῚ ΘΧΡΌΠΟΙΘ, πιοτιΐδς ΔΡΡΘΙΙαπ5 ἀγνοοῦντας δὲ τὴν τοῦ Θεοῦ χραταιότητα, καὶ ὑπερυ- 

δρρεποπιαν ρο5,. {π|| ΟὉ 8:1ᾶπ| πιδσΠἰ πα  πθιὴ ᾿πβο θβοιπξ, ψουμένους κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, εἶτα νιχω-- 

ἌΜΕ κα: Ὁ γοῦὸ [ον ἀπο πὶ Ἰσπονᾶπηῖ, δ θχτοὶπιπὲ μένους ὑπὸ τῶν μετὰ δυνάμεως χαὶ σοφίας πρε- 

5656 οοπίτα Πεὶ βοἰθητδμ : 401 τα πηθη ροβίπιο- σφῥευόντων τὸν τῆς σοφίας λόγον, χαὶ μετὰ τὴν συναί- 

“ἀιπι ἃ} 115 Ζαϊ οὰπὶ νἱρίατο οἵ βαρίθητῖα γορθηι σθησιν τῆς ἑαυτῶν πτωχείας φοδουμένους τὸν Κύ- 

ΒΔΡΙΘη[1856 ργοἸοαηξ, ΒΕ ΡΘΡΆΠΙΙΡ γἱπουπίιγηιθ., ριον, καὶ ὑποταπεινουμένους τῇ χραταιότητι αὐτοῦ. 

δὲ 5118 Ἰρβουτηὶ ἱπορίδ [ΔΕ ΟΟΠ5011, πηθῆΐ ΕΒ Ἢ τάχα χαὶ οἵ ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ 

ῬΟΙΏΪΠΙΙΠῚ., ἃ 56 6715 ροίθῃ 85 ΒΓ ττππῖ. Αὰξλ πατέρες τῆς ἀπολλυμένης σοφίας, ὄρη καὶ αὐτοὶ λέ- 

[ογίδϑϑίβ δὲ ρυϊποῖρθϑ 56} Πιι}τι5, οἱ ραῖτθθ γονται; ταρασσόμενοι ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ χραταιά- 

βαρ μαῖα Ῥοϊπιρὸθ., πιοτχιίθς ἀϊοιπίιν οἱ ἰρϑῖ, τητι, ἣν ἐν τῷ ἀγῶνι" τῷ διὰ τοῦ σταυροῦ πρὸς τὸν τὸ 

(υἱ ταῦθα δπὶ ἱπ ΟΒγῖϑα ἐογμπιάϊηθ., {πιὰπὶ χράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου ἐπεδείξατο. ᾿Απεχδυσά-- 

ἴῃ οὕιοῖβ σογἈΠηΪπ6 οοπίρα δα π} 48| ἱπηρϑυϊπ πὶ μενος γὰρ, ὥσπερ τις γενναῖος ἀγωνιστὴς, χατεπά- 

ΠΙΟΡ 5 ΠαΡοΡθαΐ,, οβίθπαϊε. Εχαέϊϑ θπὶπὶ γϑῖ λαισε τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰς ἐξουσίας, καὶ ᾿Εδειγμάτισεν 
ΘΈΠΟΡΌΒιι5. «ἰϑρίαπι δἰ ποία, ρυϊποϊραΐιιβ ἃς ἐν παῤῥησία, θριαμεύσας αὐτοὺς ἐν τῷ ξύλῳ. 

Ροϊεϑίαϊθϑ βιρογαυ, ἂς Οπίοπίανιε γμαΐίαπι, : 

ἐγρὶπιπαρ]ατις ε6 {ἰἰἰς ἐπὶ ἰΐστπιο. 

».5. ἅ. Εἰιπηϊπὶς ἱπιροίιις ἰατἰβοαπὶ οεἰνίταίεπι [) οἱ. Τοῦ ποταμοῦ τὰ “ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν 

(ὐοἰος9. 2. 
5. 

ΩΝ 

Μαυΐπο σαΐϊφομν ἀιι85 νομθ πη θηἴου ἃ γθη!5 ρορ- πόλιν τοῦ Θεοῦ. Τὰ μὲν ἁλμυρὰ ὕδατα σφοδρῶς 
ἡ ταγθαΐα βοπαθγιηΐ οἱ ταῦ θαΐα διπτ: 564 ἤππι- ὑπὸ τῶν πνευμάτων ἐχταρασσόμενα ἤχησαν χαὶ 

μἶδ5 ᾿πηρθίτιβ 5ῖπὸ βίγαρί τι ργοοθάθπηίθβ, εἰ {ιοῖ- ἐταράχθησαν" τὰ δὲ τοῦ ποταμοῦ ὁρμήματα ἀψο- 

4ποῖ ἀἶρηϊ ϑπὶ 4] 605 γθοϊρίαηξ,, 115 [6 ΠΙΟΥ τὶ προϊόντα, χαὶ ἡσυχῇ τοῖς ἀξίοις τῆς ὑποδοχῆς 

ΠΑΡ πῖος,, ᾿ιἰἤσαπε οεἰνιταίοπι Ποῖ. ἘξΓ πὰᾶπὸ ἐπιῤῥέοντα, εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ. Καὶ 

7αβῖαβ ΒΡ. ἀφίαπι νίναπι, δἴαιιθ ροϑίθα οορῖο- νῦν ὃ δίχαιος πίνει τὸ ζῶν ὕδωρ, χαὶ ὕστερον δὲ 
5115 ὈΙθοῖ, οἴπὶ οἰνιται! δὶ δάἀβουιρίιϑ ἔπουῖε, 175 πίεται ἀφθονώτερον, ἣἥνίχα ἂν πολιτογραφηθῇ ἐν 

"6 

Αἴ΄α παπο {πάθη ΡῈΡ ϑρθουϊιηι οἰ ἴπ ςηῖ- τῇ πόλει τοῦ Θεοῦ. ᾿Αλλὰ νῦν μὲν δι᾿ ἐσόπτρου χαὶ 

σιηαῖα ΙΓ, ΟὉ εχίσιιαπι ἀϊνίπανιπι οοπίοιη ρίας. ἐν αἰνίγματι πίνει, διὰ τὴν χαταδραχὺ χατάληψι» 

ΠΟΠιιπ ΡΘΙ ΘΡΙΠΟΠΟΠῚ: πὰ πο γΕΙῸ δἰπη}} τοϑία-- τῶν θείων θεωρημάτων " τότε δὲ ὁμοῦ πλημμυροῦντα 
ϑπαπίθιη ἢ αν πὴ Θχοθρίαγιιθ δϑὲ, {πὶ τοΐδπι τὸν ποταμὸν ὑποδέξεται, πᾶσαν δι᾽ εὐφροσύνης ἐπι- 

Τ)εὶ οἰνιταΐθμῃ [1 ἃ ᾿ππιπάαγα ροβϑὶῖ. Οὐβ αιι- χλύζειν δυνάμενον τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ. Τίς δ᾽ ἂν 

ἴθπὶ {πους ἤπινίτι5 ἰδῖθ Ποῖ, πίϑὶ ϑριγπιβ 58π-. εἴη ὃ ποταμὸς τοῦ Θεοῦ, ἢ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, 

οἴπ5., {αὶ ἀϊσπὶθ {ΠΑΡ ταν, βθοιπάτιη ἤθη θο-. ἐχ τῆς πίστεως τῶν εἷς Χριστὸν πεπιστευχότων, 
7οια.).38. ΓΆΠΙ 41 ἴῃ ΟΒγϊβίαπι ογθάϊἀθυιπε} Ομ δηΐπι, ἐγγινόμενον τοῖς ἀξίοις; Ὃ γὰρ πιστεύων, φησὶν, 

ἱπφαῖ, ογθάϊε ἵπ πιθ, ἐδ νοπῖγθ ἐ͵ις ἤίπεπε. εἰς ἐμὲ, ποταμοὶ ἐκ τῆς χοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσι. Καὶ 

γοαπ 3. Ἐπ ταγβιϑ: δὲ φιεῖς δἰ δογὶε ἐα ἀια ψείαπι ἐ5ὸ (ο, πάλιν, ᾿Ἔάν τις πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δίδωμι, 
ἤδι ἵπι ἐὺ ἤοπς ἀηιια βαϊϊοτιῖς ἔπι νίέαπι αέθγτιαηι. γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν 
Ηἶς ἰΐαψιιθ ἤππνῖτθ ΟΠΊΠ6ΠῚ 51 π|8}]} Π6] οἰν!αΐθιη αἰώνιον. Οὗτος τοίνυν ὃ ποταμὸς εὐφραίνει πᾶσαν 
[ο ῇοαῖ, ΠΘρΡ6. Οοθἴ ΠῚ ΘΟ 7, 41] 5:18 πη 1π Η δμοῦ τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τὴν ᾿Εχχλησίαν τῶν 

2915 σομν υϑ ΠΟ Π6 ΠῚ Πα θηΐ : τι ΟΠΠΠΘΠῚ οΓθὰ- τὸ πολίτευμα ἐχόντων ἐν οὐρανοῖς" ἢ πᾶσαν τὴν 

τπγᾶπῇ ᾿πι6] θοῦ Ρ ΡΠ αΠ|, ἃ νἱγ 15. 66 16-.ὀ νοητὴν χτίσιν, ἀπὸ τῶν ὑπερχοσμίων δυνάμεων, 
5ΏΡιι5. τπι54π δ ΔηΪηΙὰ8 ΠΙΠΙΔΠΑ5, ΟἰνἸϊαίοθη μέχρι τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν, πόλιν χρὴ νοεῖν εὐ-- 

“ Τία 86χ 755, ΑΔ δὔϊεῖο Ῥαγῖβ. ἐν τῷ ἀγῶνι: σταυροῦ. τείεγὶ σοσὸ ρουϊης αἴαια ἴῃ δ αἰ ϑαία ἐπιρείιις ἐεοε - 

ἃ Τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι, ἱπιρείπς ἰαιεαπι, εἰ ταί. 
τα Ἰορσίταγ ἴῃ πουὰ Αυσιβίμ! Ορογιπὶ δ Ἰτοποὸ : τὰ 

΄ 



ΠΌΜΠΠΙΑΓ Ν 

φρχινομένην ὑπὸ τῆς ἐπιῤῥοῆς 1 τοῦ ἁγίου Πνεύμα- 

τος. “- γάρ τινες πόλιν εἶναι σύστημα Ὁ δῸΕ 

μένον, κατὰ νόμον διοικούμενον. ᾿Ἐφαρμόζει δὲ καὶ 
τ ΕΣ ε Ἧ, “ἅἧὖ γ. ἐς ΄ « τὶ 

τῇ ἄνω ἹἹερουσαλὴμ. τῇ ἐπουρανίῳ πόλει ὃ ἀποδο- 

θεὶς ὅρος τῆς πόλεως. Σύστημα γὰρ χἀχεῖ τῶν πρω- 
τοτόλων, τῶν ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς " χαὶ 

ἱδρυμένον τοῦτο, διὰ τὸ ἀμετακίνητον τῆς διαγωγῆς 

τῶν ἁγίων, χαὶ κατὰ νόμον τὸν " οὐράνιον διοικού- 
[ νΑΕ[ὃἔ , ἐς Ἕ ΞῚ [ - ,ὔ 

μενον. Τὴν τοίνυν διάταξιν ἐχείνης τῆς πολιτείας, 

χαὶ πᾶσαν τὴν διακόσμησιν χαταμαθεῖν, οὐδεμιᾶς 

ἐστιν ἀνθρωπίνης φύσεως. ᾿Ἐχεῖνα γάρ ἐστιν, Ἃ 

ὀφθαλμὸς οὐχ εἶδεν, οὔτε οὖς ἤχουσεν, οὔτε ἐπὶ πὰ 

δίαν ἀνθρώπου ἀνέδη, ἃ ἡτοίμασεν ὃ Θεὺς τοῖς ἀγα- 
“-,» 32 ’, Ἁ Ω͂ Δ “ , μὶ - ᾿ 

πῶσιν αὐτόν- πλὴν ὅτι μυριάδες ἀγγέλων ἐχεῖ, καὶ 

πανήγυρις ἁγίων, καὶ ᾿Εχκλησία πρωτοτόκων ἀπο- 
’, 5 2 - λ 9 , λ γεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς. Περὶ ἐχείνης φησὶν ὃ Δα- 

, τω Ὁ 

Θίδ- Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἣ πόλις τοῦ 

Θεοῦ. ᾿Πχείνη τῇ πόλει διὰ τοῦ Ἣ αΐου ἐπαγγέλ-- 

λεται ὃ Θεὸς, ὅτι Θήσω σε ἀγαλλίαμα αἰώνιον, 
Ἂ -- » 

εὐφροσύνην γενεῶν γενεαῖς" χαὶ οὐκ ἔσται σύντριμμα 

οὐδὲ ταλαιπωρία ἐν τοῖς δρίοις σου " ἀλλὰ χληθή- 

σεται σωτήριον τὰ τείχη σου ᾿Κπάρας οὖν τοὺς 
» Ἀ - - - Ἢ 
ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς, ἀξίως τῶν ἄνω ζήτει τὰ περὶ 

τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ. Τί δ᾽ ἂν τῆς ἐχεῖ μαχα- 
᾿ ας δ 

ριότητος ἐπάξιόν τις ἐννοηθείη, ἣν εὐφραίνει μὲν 
Σ Ὁ ΩΣ ᾿, 

ὃ ποταμὸς τοῦ Θεοῦ, τεχνίτης δὲ καὶ δημιουργός 

ἐστιν ὃ Θεός; “Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὃ Ὕψιστος. 
ΤᾺ Ἁ , » 

Τάχα τὴν σάρχα λέγει τὴν θεοφόρον, ἁγιασθεῖσαν 

διὰ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν συναφείας. “ὥστε νοήσεις 
΄ ἔνε) . Η ᾿ - ΄ὔ 

σχήνωμα τοῦ Ὑψίστου τὴν διὰ σαρχὸς ἐπιφάνειαν 

τοὺ Θεοῦ. 

« το͵ 

Ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς, χαὶ οὐ σαλευθήσεται. 
Κ Α 

αἱ 
5 Α , - Ἂ 

ἐπειδὴ ὃ Θεὸς ἐν μέσῳ τῆς πόλεώς ἐστι, τὸ ἀσά- 

Βοηθήσει αὐτῇ ὃ Θεὸς, τὸ πρὸς πρωΐ πρωΐ. 

λευτον χαριεῖται αὐτῇ, τὴν βοήθειαν αὐτῇ πα- 

ρεχόμενος ἐν ταῖς πρώταις ἀγοξολθῖο τοῦ φωτός. 

Εἴτε οὖν τῇ ἄνω ᾿Ιερουσαλὴμ.», εἴτε τῇ χάτω 'Ἔχ- 

χλησία τὸ τῆς πόλεως ἐφαρμόσει ὄνομα, Ἡγίασεν 

ἐν ἄστη τὸ σχήνωμὰ αὐτοῦ δ Ψίστας. Καὶ διὰ τοῦ 

σκηνώματος τούτου; ᾧ χατεσχήνωσεν ὃ ρον ἐν 

μέσῳ αὐτῆς ἐγένετο, χαριζόμενος αὐτῇ τὸ μὴ σα- 

λεύεσθαι. ᾽ν μέσῳ δέ ἐστι τῆς πόλεως ὃ Θεὸς, 

ἴσας πανταχόθεν ἐπὶ τὰ πέρατα τοῦ κύχλου τῆς 

ἑαυτοῦ προνοίας τὰς ἀχτῖνας ἐχπέμπων. Οὕτω γὰρ 
Σ , τὦρ φζ-᾿ ’ Ν « ἘῸ ΄ 

τὸ δίκαιον τοῦ Θεοῦ διασώζεται, τὸ αὖτο μέτρον 
Ε- - θό ὃ Ἷν [ Ρ 0γΥ ΕῚ ᾿Εν ΟΣ 
τῆς ἀγαθότητος διανέμοντος ἅπασι. Βοηθήσει αὐτῇ 

ῬΟΑΙΜΌΜ ΧΠΥ. 

Η) 

2 Δ 7 

᾿π|6]Π1ρὶ ορονίθε, ϑΡυ 5. 58 Π0 11 ἰητιη Δ! 06 

᾿εο ἰΠοαΐδηι. Ἐϊοηΐμη πΟΉ Πα} 1ἴὰ οἰν!ταΐθη ἀο[-- 

αἰτιητ, αὖ ἀϊοαην 508 Ὀ]]6 1 65556 ΘΟ ΠΟΥ ΘΟ ΔΓ ΟΠΘΙ, 

βϑοιπάτμη ἰθροπὶ Δ Π]] Ἰδιγαΐατη. Τγδά τα ἀτι- 
ἴθ ἀθῆμιο οἰν δ ι]5, οἴϊαπι 11 (185. 5511} 
δϑὲ Το υτιβ8 16 ΠῚ οφ [65] οἰν τα] σοησνιῖῖ. ΝΗ οἱ 

1116 δϑὲ θυ οσ ΠἸτουτι πὶ ἀθβου ρου ΠῚ 1Π 626 }15 
σΟηργθραῖο, δἴχιιθ θὰ Ὁ] ἱπηπη[4 116 πὶ νἴε8 

ΒΔ ΠΟΙΟΥ ΠῚ ΤΑΙ Πθτη 514}0}}}158 ἃς ἤγτηᾶ 68, οἱ θχ 

Ἰερθ οϑΙθϑα σι νυ παῖ. ΠΠΠ5. Ἰΐαθιθ οἰ ν [8 15 

ΟΥΙΠΘ ΠῚ ἃ6. ΟΥ̓ ΠΑΙΠΠ1] ΟἸΠΠΘΠ ΡΟΥ Ιβοθῦο Πτι- 
ΠΠΔΠ86 ΠΑΓΠΓΘ ΠΟῚ 6ϑί. Π]Ὶὰ ϑιιπῖ, πώ οσι- 

{πι5 ποτὰ νι αὶ. τι τι6 απ ῖς5 ατιϊυϊ!, τεϑτι6 ἴγι δου 

μοπιϊτιὶς ἀσοθπαογτιτιέ: τ ργδραταυϊί 7265 τὶς 
φιιὶ αἰϊϊίριιπε ἱΠΠπιτὰὶ ; Ῥυθῖθυιιαπι «πο4 10] γο- 
ῬΘΥΪταν" ᾿πΠπππηθγὰ ΔΠΡΘΙου τη πη ΕΠ π 40, Ξαποίο- 

ΤΠ 116 ΘΟΠ ΘΠ 5, οἱ ἘσοΙθϑῖα ῬΕΙΠΠΟΘ ΘΠ] ΓΟΡΠῺ 
ἀθβουιρίουιμη [ἢ ο6}15. θ6 114 ἀϊειῖῦ Πανιά : Οίο- Τϑαὶ.85.3. 

γίοσα αϊοία σι δ ἰδ, οἱυϊίας 1). (ὐντῖαῖ! 11Π 

ΡΟ Ἐβαϊδηι ΡΟ ]ΠἸοθίτι" Πθιι5: 
σιετη (δἔθγτιατη,, [εἰμι σοτιοτ αἰϊοτιτίτηι σθηι γα-- 

ἐϊοτιῖϑιις ; δὲ ποπὶ δγὶΐ οοτιίγιἴο., τιθτι6 πιιβοτία 

ἐσι ἰογηἰτιὶς {πεῖς ; σοἶ «αἰπιΐαν αδοαθτετιέτ ἡιιτῖ 

ἐπὶ. ἜΘΟΙ5 ἸρΊ Γαι ΔΗ Πη86 ΟΟῚΠ18 9 τι ΓῈ5. 5 ΡῈ Πὰ5 
ἄθοθε, {πξγ6 {π|8 5ι1πξ οἰν τα τ5. Ὁ 6]. Οὐ ΡΟΥῸ 

Ροαπιπάϊπο 11ὰ ἀϊσπση. ἃ Φυο]αδη ΘΧΟΟΘΊΓΑΡῚ 
Ροϑϑὶῖ, ψιᾶμ ᾿Ποαΐ φαϊάθηι 1)6ὶ ἢ υνῖτ5., οἷι- 

75 γ6)Ὸ ἀρῃΓοχ θϑὲ δὲ ορίίοχ Πθῖι5 ἴρ568 ἢ ϑαποιι- 
Ποανὶξ ταὐονπαοιεζιπι διιτίηι ,(1 {{ἰ55ἴηιτι5. ἘῸΥ [5515 

σαν ποιὴ ἀἰοῖε ἀοιθρα μη. , ΘΧ ΘΟΠ]ΠΟΠΟΠΘ. ΟἸΠΠ 

Ὅδο ϑβαποιβοαίαη). Ἐχ {πὸ 1π|6}}Π15 65. [ἀν πὰ- 

Θα πη ΑἸΕἰβϑίτηὶ ,. ἤρϑῖιμι δὶ Δἀγθπίιμ., {π|| 688 

ῬΘΥ ΘΑ ΠΟΙ. 
5. Τοῖς ἐπ πιθαϊϊο 6715, δὲ τιοτὶ σοτατπο ν οὐ. 

«1«]μυαῦὶε φαπι [26κι5 τῆ 4116 αἰϊϊμοιῖο. Ἐπ᾿ φαο- 

πίη Ῥριιβ ἰη τηθαἴο οἰν [115 οϑὲ, 68 Π} 5:4 ὈΠΠταΐ6 

ἀοπαθῖξ, ρυΐπιο [πιοῖ5. ΟΥ̓ ἐπ ΟΡ ΘΠ οἱ ἈΠΌ Θ 5. σῖνο 

Ἰσῖσαν 1Π1 4188 51) 511} δϑὲ Του τιϑα θη, ϑἰνα Ἐσοϊο- 

5185 {π|28 ἰηΠ ἃ δϑῖ, οἰ να 15 ΠΟΠΊΘΗ ἃρίαϊατη {ιϑει, 

ϑαποιίβοαυϊε τὰ δὰ αὐ θγτιαοτι ἔπει, 5ιτιτηι ἍἽ{{|591-- 

πιῖι5. ΑἸΖα ρ6ν πο τα ον Πδοα αι 1η (πιὸ 1πΠὰ- 

Νἱζαντι Τ)οιι5, ἴῃ πηθἴο ἰρϑῖπ5 [11, 14 οἱ [ν ΟΊ ΘΠ 5 

αἰ ποη οομππονϑαίαν. [π τη θά1ο0 διιΐθιη ον τα 15 

εϑὶ Πθιιβ8, δ τι} 65 τπιπ 6} 106 ὲ θη [6 5 γΆΔΙΟ5. 5118 

Ρτου! ἀθητῖδ αἄ τπ54π|6 ἢ ΠΠ65 ΟΡ Ϊ5. 510 Θημη ΒΕὶ {ι- 

5{Π8 σοηβουν αἴιι", Πα π]οαι θη ΟΠ 115. Θἃμ- 

ἄδιι Βομῖ τα 5 τη θηϑι Άτη ἀἸσρονι. ΖΔ} πνα δι ἐατι 

Τοιις πιάπὸ αϊϊιοιῖο. ϑ6 5115. 501 μηδ 111} 

α Νοκβίγα δπἴο Ῥᾶγῖ5. Ορογανγιη. οϑοϊ απ ϊᾷ Ὁ 1Ὸ οὐράνιον παρ Γ οὐρανόν 

1. Ου".2 0. 

χη. 

ν.6. 

Ροπατη ΐο 6χοιιαιο- ἘΞαὶϊ. 6ο. 
ιὃ. 



ΔΙαϊΙπολ. 

ὅ “Ὁ: 

]1]Ποδγ. τ. 3. 

Πον. 

12. 

Ζαιλ.θ.12. 

α΄. 

12. 

»} 

2128 5. ΒΑΒΙΠΜΙῚ ΟΕΒΛΕΆΒΚΙΕ ΘΟΑΡΡΛΏΟΘΟ. ΛἈΕΟΘΠΙΕΡ. 

(πάθη ΤΟ ρ115 ἃριἃ πΠο5 οἰοῖῖ, ροβίψυδπι βαρ γα ὁ Θεὸς τὸ πρὸς πρωΐ πρωΐ. Τὴν " μὲν οὖν παρ’ 
ποϑίγιι πηι ΠΟΥΊΖΟΠ ΘΠ} ΘΠ Ππι ΘΓ : πηα πι Π Π 11 γΘΙῸ εὐ ἡμῖν πρωΐαν ὃ αἰσθητὸς ἥλιος ποιεῖ, ἐπειδὰν τὸν 

50] 75} Π|25 1ῃ Δηϊπιὰ ΡΘΡ ΠΟΙ, οὐ πὶ 111018 5ρ 1 υἹ{πιὰ-- 
115 Ῥυοάτιοθηϑβ ἀΐθπὶ ἴπ 60 {|| ἰρϑιιπὶ βιβοθριῖ. [πὶ 
ποοῖίθ ΘηΪΠῚ 511Π1115 ΠῸ5 ΠΟΙ ΠῸ5 Ρ6 1 πος Ισπογδη-- 
{86 ἔθ ριι5. Ῥοβίσχιδιη ᾿σιτ}, ποϑβίνα πηθηΐ θχ-- 
Ῥᾶ558, 51:150 6} 6 }}Π}115 5] ΟΥ88. ΒΡ] ΘΠ ΟΓΘΠῚ, οἱ 561η- 
Ρἰΐονπὰ 11} ᾿πποθ 1ΠΠπιϑίγδτὶ [ΠπϑυΊμητι5,. ἔπππὸ “2{7τι-- 

νανὶϊ θατ 1}6ιι5 τππατι εἰϊϊπιοιῖο. ΤΠ 1 [0 Ππου]-- 
115. {ΠΠ| [τι015, ΠΟΧΈΠΙΘ ἀρτ ΠῸ5 ΡΓΌσροβϑὰ [πθυϊΐ, 

4165 ψΕΙῸ ΔΡΡΙΟΡΙΠΩ παν ΡΙ, ἔππο ΤῈ] ΔΈΧΙΠΟ 
ἀἾσηὶ οἰποίηλαν. Α]πν δὲ ̓ στταν Πριιθ. οἰν [αἴ 6Π|, 

ΡΘΙ ΡΙΌΡΡ Θχουίαμ οἱ δ ἰγθπίιη), Πα τ ΠΠΔΤῺ 

οἱ ᾿ἰττσθπ ἱπάπιοθηβ. Εσοθ θηΐμπὶ κόπιο, ἱπαηιηι; 

ΟΥ̓ 6 πι5 τιοτθπ οἱ. Οὐ τι5 ̓ σττὰν Θχογία [πουὶς [πὶκ 
ΒΡΙΡΙΠ8}15, αἸ5οτ15515 Ἰσ ΠΟΓΆΠ 86. ΠΏ ΡΥΟ ΙΓ ΠΊ56π|6 

[6 Π6}0}15; 115 ἔθ ΠΡ 115 πη ἃ τ Π Πα τὴ ΔΟΟΘ 11. Οἰοπίαμη 
οΥθο ἴὰχ 1π πη πα τ) γε πϊΐ, τὰς {τ θυ] αὲ ἰπ 

Θὰ, Πο0η Οἰοη δῖ, 6}15. Δ Χ Π Πππτὴ ΓΘ ΠΊρτ15. πιδίιεϊ-- 
παι} ἴον. Ὑ 61 ἰὈγθ φιοηῃίατη τη] ῖο μὰ Π6 δγαΐ 

ΓΟ ΡΟοΙΙο, δά πιναθ} Τοῖι5. οἰν αΐθη ππὰπο ἐἰ-- 

᾿ποι]ο, ΠΡ 6 41 ΓΟ ἃ ΓΘΒΘΈ ΡΥ ΘΟΙΟΗΪ5 ἰδ πηδία- 
ἐπα νἱοτονίαιῃ ἃ τπουῖο γορονίανίε. 

6. (οπίτισ δαί 5ιιτιὶ ροτιίδς, ἱτιοϊπιαία στ το-- 

σπα: ἀφαϊε νοσόπι. σία (1 {{ἰδοίπιιις, σοπιπιοία 

65 ἔογτα. (δῖα οἰν εἴθ} Δ] 18 Π} 6556, οὶ ἰπ-- 
51 125 5 ΓΔ [π|’ ἃ]}0 ΟΡ ΟΣ ΠΑ ΠΕ] 115 Θὰ πὶ ΠΟ ΒΕ 0115, 
4πιᾶπὶ ᾿πίθυῖπ ΟΡ δ᾽ ἀθαπὶ σθπίθϑ. Πλ][88 Θ᾽ ΓΟσ65, 
{1 5ἰπρι]αγατη ΠδΙΟΠτπ δοθρίγα ΒΟΥ Π δἰηΐ: 

ἀοὶπάθ ἀπιοθη ΑἸ 1 1161}. ΤΟΡΟΙΡΟ ἰηνίσπιμη, ἄογο-- 

ῬΘπίθ ΘΟΠΒρ οὶ δ [ρα πτπιπη Πτῖΐς οἰν αὶ διιχῖ-- 

1π|π|, 41], 50] πἴα Οἰδ᾽ ἀϊοπθ, σϑπεμμ εἰἰπδίροὶ 
ἀἰβρθυθαΐςᾳτιθ τητ  Π Π ἀ] 6, ἃ 6 ΓΘΡῸ5 ἴρ0505 ἴῃ {π- 
ϑάμι γουΐαι, 5] 501π|ΠῈ 605 οἴμπ μΡοΐθητα ᾿ποαπηεῖ, 
ΘΟΡ ΠΙΖΠΘ οορα γοο]5 ΠρτηἸ αἴθ ρου ογγοαῖ. Οτδη- 
ἴδτῃ 16 Ί παν ὙΘΡΙΒΙ 116. θϑὲ ἔπ θ ΠΟ ποτὰ Θχοϊ αν, 

ἀπιπὶ βΌΠἴ65 [ἀραπέιν, δὲ ὕοσθϑ ἴῃ [ἀρσᾶπὶ γουῖππη- 

» 510 Βορ, ἰενίϊα5 εἰ (αΐοπα (ογάον. Αἱ (Ο]Ρ. 56- 
Ῥπηιβ τὴν μὲν γάρ. ἘΦ τὴν μὲν παρ᾽ ἡμῖν. 5ταςη 
61 τὴν δὲ τῆς ψυχῆς πρωΐαν. Αὐ' Μ55. Ξερίοπι αἱ ἴῃ 
οσοπίοχία. 

Ὁ Ηα σνοοῦβ, τὸ πρὸς πρωΐ πρωΐ, ἀοδιπὶ ἴη “παΐπου 
Μ55. ΑἹ ἴπ ἀπο 4}1|5 βάιια 0 ἴῃ 61 15 τορουτπηίαγ. 

»ΈΛΙΕ ἐπανατέλλῃ. ΑΥ Μ55. φαίης ἐπανατείλ, 
οὟοΧ προΐ 56η101 ἀαηΐαχαξ Ἰορίταν ἴῃ 6115 οἱ ἴῃ 

7155. ΠΟΒ 1115 : 564] 15 ΒουῚ Ι ἔν 1π {παίπον 4115, Ηος 
080 1ῃ ἰοὺ οαὐϊῖο Ῥανῖβ. ὁ τῇ χατὰ τοῦ θανάτου νίχη 
ποωΐαν τῇ τρίτῃ εἴς. (ὐμὴ με) νυἱοϊογίατηι δὰ γπογίο γέ- 
Ῥονγίαίαπι ΤοΥϊα γ᾽ σι ΓΙ εοἰϊοπῖς εἰἰδ πιαζιγειιγει ἐειρτιδ 

Β 

3 - , ε αω Δ υίσ το μὸ καθ᾽ ἡμᾶς δρίζοντα ὑπερχύψη τὴν δὲ ἐν τῇ ψυχῇ 
πρωΐαν ὃ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος ἀποτελεῖ τῇ ἀνα- 

τολῇ τοῦ φωτὸς τοῦ νοητοῦ ποιῶν ἡμέραν ἐν τῷ 
δὺς [4 ν᾽ - 3 Ἁ - ᾿ }] 

παραδεξαμένῳ αὐτόν. ᾿Εν νυχτὶ γάρ ἐσμεν παρὰ 
χ ᾿ “ » ’ “ 3 ἊΝ κυ 

τὸν χαιρὸν τῆς ἀγνωσίας οἱ ἄνθρωποι. ᾿Επειδὰν οὖν 

ἀναπετάσαντες ἑαυτῶν τὸ ἡγεικονικὸν, ὑποδεξώμεθα 
τὸ ἀπαύγασμα τῆς δόξης , καὶ περιλαμφθῶμεν τῷ 

φωτὶ τῷ ἀϊδίῳ, Βοηθήσει αὐτῇ ὃ Θεὸς τὸ ᾿ πρὸς 
. δ 1.5 Ὶ ’ , " ᾿ 

πρωΐ πρωΐ. ᾿Επειδὰν γενώμεθα τέκνα φωτὸς, καὶ ἣ 
ΣῈ Δ 2 - ΠΥ ῊΒ ς δὲ ἧ , ΕῚ δε , ες 4 

νὺξ μὲν ἡμῖν προχόψη, ἣ δὲ ἡμέρα ἐγγίση, τότε ἄξιοι 
- - - , , ἂν ΩΝ, -- 

τῆς τοῦ Θεοῦ βοηθείας γινόμεθα. βοηθεῖ οὖν τῇ 

πόλει ὃ Θεὸς, διὰ τῆς ἰδίας ἀνατολῆς χαὶ ἐπιφα- 

νείας πρωΐχν αὐτῇ ἐμποιῶν. Ἰδοὺ γὰρ ἄνθρωπος, 
᾿ 5 νν "» ὦ οἱ τὸ ἄλλα 

φησὶν, ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ. Οἷς ἂν οὖν " ἐπανατεί- 
λῃ τὸ νοητὸν φῶς, λυομένου τοῦ ἐχ τῆς ἀγνοίας 

καὶ πονηρίας σχότους, πρωΐα τούτοις ἐγγίνεται. 
τι Ἔν κὸ 

᾿Επεὶ οὖν φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθεν, ἵνα ὃ περι- 
πατῶν ἐν αὐτῷ μὴ προσχόπτη, ἣ βοήθεια αὐτοῦ 

“͵ ». ᾿ , - δλν 

πρωΐας ἐστὶ παρεχτιχή. Ἢ τάχα ἐπειδὴ ὄρθρου βα- 

θέος ἣ ἀνάστασις ἦν, βοηθήσει ὃ Θεὸς τῇ πόλει τὸ 

πρὸς “πρωΐ πρωΐ, ὃ τὴν χατὰ τοῦ θανάτου νίχην 

πρωΐᾳ τῇ τρίτη ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως ἐργασά- 

μενος. 

 ᾿Ἐταράχθησαν ἔθνη; ἔχλιναν βασιλεῖαι, ἔδωχε 
φωνὴν αὐτοῦ ὃ Ὕψιστος, ἐσαλεύθη ἢ γῆ. Νόησόν 

ἃ ἐπι- 

στρατευόντων αὐτῇ πολεμίων, τέως μὲν περι- 

μοι τινὰ πόλιν ἐπιδουλευομένην παρὰ τῶν 

χαθεζομένων αὐτὴν ἐθνῶν πολλῶν χαὶ βασιλέων 
τῶν χαθ᾽ ἕχαστον ἔθνος τὰ σχῆἥπτρα διαλαχόντων " 

εἶτά τινα στρατηγὸν, ἄμαχον τὴν ῥώμην, ἀθρόως 

ἐπιφανέντα εἶ ἤθειαν τῇ πόλει ταύ λύ ἐπιφανέντα εἰς βοήθειαν τῇ πόλει ταύτῃ; λύοντα 
Χαλεβ ἜΕΉΕΥΙ ἐδ ες δὲ Ψ μὲν τὴν πολιορχίαν, σχεδαννύντα δὲ τὴν συ 

᾿ - - ᾿ - 

στροφὴν τῶν ἐθνῶν, εἰς φυγὴν δὲ τοὺς βασιλεῖς συν- 

ελαύνοντα ἐχ μόνου τοῦ “ ἐμδοῆσαι αὐτοῖς μετὰ 
ῷ , σον οὐ -Ὁ-Ὁ -΄ 

Β δυνάμεως, χαταπλῆξαί τε αὐτῶν τὰς καρδίας τῇ 
"ε΄ - - , -- τ ἀν α ᾿ 

στεῤῥότητι τῆς φωνῆς. Πόσην οὖν εἰκὸς ταραχὴν 
- “-Ὁ - ᾽7ὔ “- 

συστῆναι, τῶν ἐθνῶν διωχομένων, καὶ τῶν βασι- 

εἤεεὶι. Ατ Ἀορῖὶ τορι, «πᾶρίτιβ εἴ φαΐ 58. ΠΟ 56- 

δαι5 86 (ΟΠ ΒΟ ΕΗ ῬΥΊπλτι5, Φυϊηΐτι5 οἱ βαχίτιβ σα πὶ (015], 

εἴ οἴπὰ {πα απη πᾶ] [λιιοεειι5 Ια παι (ὐαΐεπα., πὲ ἴῃ 

οοπίοχίι, ἵΝος αἰτίου Ἰοριξαν ἴῃ εἀϊοπα Β851}. εἰ ἴπ 

ἈΕρτ5 βοοιηο οἱ βοχίο, πῖϑὶ {πο Πἰ ΠΡῚῚ ρτὸ πρωΐα 

παρεαπὲ πρωΐ, Αρυὰ ΓΙΧΧ δαΐεπη 5ῖο δὐϊξαμ ἴπνε- 

Ἡἶτητ5, βοηθήσει αὐτῇ ὁ Θεὸς τῷ πρωσώπῳ, αὐ]εναὖϊε 

δαπὶ λει αμἶξιι. ΐ 

ἃ δὶς ἤορς. βθοιτ5, ἔθ Ε1π|5, {παγἕιι5 οἵ βοχίμβ οχπι 

ΟΟΙΡ. ρυῖπιο, ἘΖ1Π τῶν ἐπιστρατευομιένων. 

ὁ ἘΦ πο Βα51}, οἱ Μ|55, πόπμῖ}}} ἐχθοῆσαι, 

»Ἄ΄-.Ὑ 



ἨΟΜΙΣΙΔΊ ΙΝ ΡΒΑΙΜῸΜ ΧΗΥ. 

λέων εἰς φυγὴν ἐχχλινάντων ; θροῦν δέ τινα ἄση- 

μον καὶ ἦχον ἀκατάπαυστον ἐχ τὴς τεθορυδημένης 
αὐτῶν φυγῆς ἀναπέυπεσθαι, πάντα δὲ τόπον πλήρη 
εἶναι τῶν δπὸ δειλίας φυγαδευθέντων, ὥστε σάλον 

ἐγγίνεσθαι πανταχοὺ ταῖς ὑποδεγομέναις αὐτοὺς 

πόλεσιν ἢ χώμαις; Ἴ ἣν τοιαύτην οὖν παρίστησι τῇ 
πόλει τοῦ Θεοῦ παρὰ τοῦ Σωτῆρος ἀντίληψιν ἐν τῷ; 

λέγειν, ᾿Εταράχθησαν ἔθνη, ἔχλιναν βασιλεῖαι, 
ἔδωχε φωνὴν αὐτοῦ ὃ “Ὕψιστος, ἐσαλεύθη ἣ γἧ. 

Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ 
ἡμῶν ὃ Θεὸς ᾿Ιαχὼδ 

Θεὸν, εἶδε τὸν ἐκ παρθένου ἁγίας γεννηθέντα Ἔμ- 

", 

3. λ [2 ’ὔ 
εἰδε τὸν ᾿ἐνανθρωπήσαντα 

μανουὴλ, Ὃ ἐστι μεθερμηνευόμενον, μεθ᾽ ἡμῶν ὃ 

Θεός: χαὶ διὰ τοῦτο προφητιχῶς ἐκόοδ, Κύριος 
- ,ὕ ,͵γ,ς. ὦ Ἀ Π) σα, ὦ 

τῶν δυνάμεων μεθ᾽ ἡμῶν" δειχνὺς, ὅτι οὗτός ἐστιν 

ὃ τοῖς ἁγίοις προφήταις καὶ πατριάρχαις ἐμφα- 

νισθείς. Ἀντιλήπτωρ ὅ ἡμῶν, φησὶν, οὐχὶ ἄλλος 

Θεὸς παρὰ τὸν ὑπὸ τῶν προφητῶν παραδιδόμενον " 
ἀλλ᾽ ὃ Θεὸς Ἰαχὼδ, ὃ ἐν τῷ χρηματισμῷ πρὸς 

τὸν ἑαυτοῦ θεράποντα διαλεχθεὶς, γώ εἶμι ὃ Θεὸς 
᾿Ἀὐραὰμ,, καὶ ὃ Θεὸς Ἰσαὰκ, χαὶ ὃ Θεὸς ᾿ἸΙαχώόδ. 

Δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἃ ἔθετο τέρατα 175 

ἐπὶ τῆς γῆς, ἀνταναιρῶν πολέμους μέχρι τῶν 

περάτων τῆς γῆς. Ῥοὺς μαχρὰν ὄντας τοῦ λόγου 

τῆς ἀληθείας εἰς τὴν διὰ τῆς ἐπιγνώσεως ἐγγύτητα 

προσχαλεῖται ὃ λόγος λέγων" Δεῦτε καὶ ἴδετε. Ὧς- 
περ γὰρ ἐπὶ τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν αἱ μὲν ἐπὶ 
πολὺ ἀποστάσεις ἀμυδρὰν ποιοῦσι τὴν τῶν ὁρω- 

μένων κατάληψιν: οἱ δὲ προσεγγισμοὶ τῶν θεω- 

ρούντων ἐναργὴ παρέχονται τῶν " βλεπομένων τὴν. 

ἐπίγνωσιν: οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν χατὰ νοῦν θεωρη- 

μάτων, ὃ μὴ διὰ τῶν ἔργων οἰχειωθεὶς χαὶ πλη- 

σιάσας Θεῷ, ἰδεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ χαθαροῖς τοῖς 

διανοίας ὀφθαλμοῖς οὐ δύναται. Διὰ τοῦτο, Δεῦτε, αὶ 
,ὔ ΒΡ ΄ ΟΣ ΕΝ 3. Ἴ58 προσεγγίσατε ἢ πρότερον, εἶτα ἴδετε τὰ ἔργα 

Κυρίου τεράστια ὄντα χαὶ παράδοξα " ὃφ᾽ ὧν χα- 

ταπλαγέντα τὰ πρότερον πολέμια χαὶ στασιώδη 

ἔθνη πρὸς ἡσυχίαν μετέθδαλε. Δεῦτε, τέχνα, ἀχού- 

σατέ μου" χαὶ, Δεῦτε πάντες οἵ χοπιῶντες, καὶ 
΄ χ Α ,  Ὶ 7 

πεφορτισμένοι. Πατρικὴ ἣ φωνὴ, ἡπλωμέναις ἀγχά- 

λαις πρὸς ἑαυτὸν καλοῦντος τοὺς τέως ἀφηνιάζοντας. 

Ὃ οὖν ἀχούσας τῆς χλήσεως, χαὶ ἐγγίσας, χαὶ 

χολληθεὶς τῷ προστάξαντι, ὄψεται τὸν εἰρηνοποιή- ολληθεὶς τῷ προστάξαντι, ὄψε ρη ή 

σαντα τὰ πάντα διὰ τοῦ σταυροῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς 

γῆς, εἴτε “τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Τόξον συντρίψει, 

ΕΝ οβίγα δάτ1ο Ῥάυβ, οαπῃ ἀποθι5 Ν55, Π ρτ5 ἐναν- 

θρωπίσαντα. Αἱ φαΐϊπαπιο 4111 ΜΙ55. ἐνανθρωπήσαντα. 

ἕ Βορ. βεοιπάπι5 ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεὸς ἰακώθ - οὐχί. 
ΤΡ’ ἄοι οὶ ἡμῖν παραδιδόμενον. 1701 οΡβουναμπάιιμ 

ΡΥϊμλτηὶ ψοοόπι ἡμῖν ἴῃ ΠοβίγΙ5. οοίο Μ55, ἄροβϑο: 

Α 

219 

τὰν ὃ πα ]θ πὶ {πο άτι6 ΟἸΔπηο πὶ ΘΟ πϑβιιηι, οἱ 50-- 
πἰζαπὶ ρουροῖαπι 6Χχ τη] πιοϑα 1Ποντιη ἴα ρα 

6419 Νοππα οὐὔθάθυο ΡὰΓ οϑὲ Ἰοοιτη. ΟἸΏΠΘΠῚ 115 
4] ργθ {ποῦ ἔπιραΠ διιηΐ, ΓΘ Ρ] 6 Υ] " δάθο τι α}]- 
«πθ]π τ} 1Ριι5 ἃτπιῦ ν]ο]5. Θ05 ΘΧΟΙΡΙ ΘΠ ΕΠ 15 Ἔχοῖίθ- 
{π| σΟΙηΟἴϊο. Ταϊθηὶ ᾿σῚ [ΠΡ 5ΡΘΙὴ ΟἸγι.] οἱ ἃ 

Βα] γαΐονε ἀλη ήδη 6556 οϑίθϊΐ, ἐμιπὶ ἀἸοεῖξ : (ογι- 

{πα 5τιτιῖ σοπῖθ5, ἱποίἑπαία στιπὲ τόσπα, ἀδα ἐξ 

φόσοῆι στίατπ “4115 5ίτητι5, σοτητποία οϑδὶ ἴ6ΥΤα. 

ὃ. Τοοπιίτιις οἰτειίτει τιον ἰδοτειι., διιδοθρίου. πιο- 

5161" [λειις ὕαοοῦ. ὙιΑΙ ποῦ παΐατη Ῥθαπῃ : νἱ 1 

ΟΧ βαποία ὙἹγοΊΠ6 σοηϊίτιπη ΕἸΠΤΩΔ ΠΕ : 4ποἀ 5ὶ 

4τ5 ᾿πίουργοίθειν, δοηδὲ δ οδιίδοιιτη 7) 6155 οἵ ἤδὰο ἽΤαε). τ. 

ἀδ οατιϑὰ ργΌρμθίοθ θχοϊαμηδΐ : 7Ζ)οπιῖτι5 οὐτίτε- 
{τιν τιον 5οτίτι ; Οϑἴθ 6 Π5 ἤπΠῸ 6556 61 58 ΠΟ 15 
ΡΙΌΡΠΘΕ5. Ἀρρδγ δἴάιιθ ρα] ΔΡΟΠ]5. μι ΟΘρίοτ' 

χιος (61, Ἰπ 12 ΠῸΠ ἅ|1π|5 [6115 ῬΥδθίθυ διττὴ 41] 
τΡδἸἴπ|5. οϑὲ ἃ ΡΙΌΡ ΘΕ 5 ; 564 Ῥδ5. 7400} 4] 1π 
οὐὔδοῦΐο δὰ βϑυντιπι βία μη Θά Ἰ10 Ἰοαπιαῖτι5 οϑὲ: Εἰ ΡῸ 

σι [λοιι5 4 δταϊιπι, ἐλοιι5 Ιδακς, οἱ [εις ὕασοῦ. 

. 7 δπὶΐ οἱ νίοὲ6 ορότὰ 1)δὶ, τε ροσιῖ ρτο-- 

εἰἰσία δι 67 ἐθΥΤ τ, απ [δ τι5 ϑοίία τιδηπ6 αὐ {π65 

(ογτ. Ἐμλ5, 481 ργοου! δαπὶ ἃ ψΈῦῸ ψορ 15, 

ΒουΊρύανα ᾿ηγαΐ τὶ δ Θὰ ἢ ΡΘ} ΘΟΘ ΠΟΤ ΘῊῚ ρΓῸ- 

Ρἷτι5 ἀοοράαπί, ἀἸοοπ5 : ἤθη οἱ υἱάφίο. Οπειη- 

Δαἀπιοά πα ΘΗΪΠῚ 1Π ΘΟΥ̓ΡΟΓΟΙ5. ΟΟἸ}18,. ΤΠ ΘΡγ Ἀ}1ἃ 
τπᾶσθα ΟὈΒΟΙ πὶ Το ἀπιηξ ΘΟγιιμπῚ (128 51} οοη-- 

βρθοίαπι οδάπηἴ ΘΟ ΡΥ ΘΠ ΘΠΒΙΟΠΘΏΙ; ΟΟΠ Γᾶ ἃσο65- 

510 ᾿ηπθηξπηη, ΟΟΠϑριοᾶτη θά α1ὲ Τοῦτ ν]56Π-- 

ἀλγατη ΔΘ ΠῚ ΠΟΠΘΠῚ : 516. ΘΠ18} 1 ΠΊΘΠ [15 ΘΟΠῖθη1-- 
ΡΙαοπθ, 48] 56 ρθι Ορθιὰ Ὅθο ΠΟ ΘΟΒ]ΙΠϑΊξ, 

Πδο ΔΡΡΙΟΡΙ παπαῖ, ΟροΡὰ 1ΠΠπ|5 Ρ11}15 Π] ΘΠ Ε15 ΘΟῚ1}15 
νον ποη Ροίεϑι. Τάἀοῖγοο υθηϊΐθ, ΔΡΡΡΟΡΙ παπιαίθ 
ΡΥΪα5 : ἀοηάθ νἱάθιθ ορϑγὰ ΤΉ] η], ΡγΟἸρ]οϑὰ 
98Π6 οἵ ΠΗ] ΓΑΙ]: ἐπ 1ι5 Ρ ΘΚ Οι 585 σϑπίθϑ, Θ5{|6 
αηΐθα ΠΟΒ.1165 οἷ βϑαποϑαᾶ8. Δ 4αϊθίθιη ἐραηβπ-- 

1π|. Ζεπῖϊθ, Μ{ἰ1, «τιάϊτ6 πῖθ ; ἰΐθνη, ζ θη 6 ΟἸπτιθ5 4]. 33. 

φιιὶ ἰαϑογαιΐδ, δὲ οτιεταἰὶ 6515. Ῥαΐθυ ἃ ὙΟΧ 6ϑῖ; 

ΘΧΡδ515 Ὁ] Π15 δα 586 Ἰην ΠΕ 15. 605 (|| ΠΔΟἴΘΠτΙΒ 
Γ6Ρ6 1165 ἔπθσο. Οὐ ᾿σιῖαν Δι Ἰου]Σ νοσὰ ΠΟΠΘΙΏ, 
ΔΡΡΙΡΟΡΙΠ αν υ τ π6 Θὲ ἹΠΠ ΘΚ ΠΕ ΔΕ [Π ΘΟ ΒΘΥΊΕ, 15 

δι Υἰϑαστ5 δϑί (π| οἰποῖα Ῥ61 ΟΥ ΠΟΘ 1 ΡΟ Ποαν!ὲ, 

2ὅ. 

Εσοώ.3.6. 

ν.9. 

12. 

28. 

ῖο. 

Λ͵αιιδ. τις 

ϑὲνδ σι ἐπὶ [ΟΥΤΩ διιτεῖ, αν ἡτίιο πὶ οἶα.  ΤΟΙ͂Πε σοῖνες, τ. 

οοπίεοΓεΐ, εἴ οοτι τη βοΐ ατηπῖώ, εἰ δειία οσοπιτιτοΐ 

ἀεϊπᾶς ργὸ παραδιδόμενον ἴτιὶ (οἀἸοῖ 8 πο π.}}15 ]ορὶ 

παραδεδομιένον. 
«Τα Μ85. βορίεμηι. Ἐκ νονὸ τῶν θεωμιένων 

»Έ 4: πρῶτον. Αἴ Μ85. βορίθῃηιν πρότερον. 

20. 



Δ]αι ἢ. 13 
γι } 7: 22. 

Ἑχοά.5. 17- 

Θυ Ρο- 

πα τπς Οἴτ ΠῚ 

πα ἃ ΠῈ. 

“ει.1η.2:.1. 

ἐἰππὶ. Ὑιά465 μοί οιιπι ἀπ πτιμ ΤΟΥ ηΪ Πὶ ΥἹΡ ΕΠ τπαΠῚ; 

«ποά Την]51}0 1165 ἸΘσ!οπτιτὴ ΔΗ ΘΘΙ]ΟΔγ τη} Ροϊοβίαίθϑ 

δϑοιπι Ππαροαῖ ἢ γ1465 Γου τι ἀἸπ θη ἴσαι! οἱ [πι- 

τ ΔΗ] ΓΑ ΓΘ ΠῚ 511 Π1}}} (τ|ο15 Ὑἱνπατιιηὶ ἢ {1π| 58π6 ΠῸ- 

ΤΠ Πιι5. οτιπὶ οἷἐ νΡ π αΠ, ἃ0. ΟΠΠ65. ᾿ΘΟΊΟΠΙΙΠῚ 

ἈΠΘΘΙΙΟΔΓ ΠῚ ἔπ} Π]85. Πα] οαΐ, Ππιϑαπᾶμη [αι Θη 

{Π||π| γα] πογαΐ Δ νου ΟΥ̓], ΠΟΙ ΠΟΙ ΡΙῸ- 

5[δυ Ηἶ,. ΔΕ ΠΠΡῚΓ ΠΘΠΙΪ ΠΟΘ ΠῚ : 566 ἀΡοῖι5. ΘΟ ΘΥΙΣ δὲ 

ἈΥΠηἃ, 86 δοιαἴα σου θα ἴῃ ἰσπθ. Αροσπι Ζαϊ 6} 

δοηζουϊτ, πξ ΠΟῚ ΠΡ Ἶτι5 Ἰσηϊτα [618 Ρ 6} 605 Θη1Ε- 

τα πἴπν : ΟΠ Πσϑῖ ἀπ 6 ΠῚ ἀΡΠ]ἃ. (|| 0115 ΘΟΙΏΪΠῚΙ5 
Ρυσπαΐαν, τ 40] ΡΙῸΡΘ 511, 1Π5141}5 ΡΘΕ, ντι]- 

π 6. ἃ ΓΘΟΙρονΘ ποι τη ροβϑίηξ. “δ Ὲ βομία σοτη-- 
ὑετοὶ ἰστιὶ, Δαν Θυ βάν 5 500} 18115. 5115 ΠῚ Π16Π-- 

15, ἀΐψαιθ ἐπὶ πη! σουιι σραιὰ Ομ Πἰὰ [ΔοΙ6 5. 

8. 7 ποαῖό οἱ νιφέο, χιιοτιῖαπι 650 5τίπηὶ ])6ῖι5. 

Οἰὐιαμηττι αυϊ θη 4|16 15. ἃ Π 60 ΤΌΠΡΡ115. ν ΔΟΔΠΉΙΙ5, 

Τ)6ἱ ΠΟΙ ΕΔ ΘΟ ΡῸ ΓΘ ΠΟῚ ΡΟΒΘΈΠη115. (115 ΘΠ]ΠῈ 

46 πηι] γοτι5. 50 ]Π]ΠΠΟἰ 15, ἃ. ᾿ΠῚΠΊΘΥΞΘΠ5. 5656 

σαΓΠἶ5. ΟΟΟΙΡΑΠ ΟΠ θιι5, {π|οαὶ νου ῖ5. Π οὶ αἰΐθη- 

ἄογθ, αἴσιιθ τοῦ δο ἴδῃ 115 ΓΤ Ρῖι5. Δοσα να τ6 ἀΠΠ56η-- 
16 116 ΒΡ Θου Δ ἢ 15 ραν 6556 3 ΝΌΉ ν 1465, ἐδ] ρϑιιμη 

ἴῃ 5Ρ1) 85 ψϑυθιιηὶ 50 115 50 ΠΟ σανὶ ἢ ΘΡΊΠ86 Δα 6 ΠῚ 

5110 σα Πἶ5 νοΠπρίαΐοβ, οἱ ἀν! 160, οἵ σ]ογία, θὲ 88 

4166. δά νἱΐδην Ῥϑυ τ πο π  οὐμ86. (οίθ για ἃ} Π]5 

ΟΥ̓ ΠΙθτι5. Δ] 16 ΠΑ 11} 6556 ΟΡΟΥ ΘΙ. θα, ἀεὶ Το] 

σΟΘΠ ΠΟ Π ΘΙ (65 ἀθραξ : δὲ 0] γον θυ ἃ} ἃο- 

ΟἾΠΡιι5, ἴα ἀθυητιη Π 6] ΓΘΟΙρΟ ΡῈ σοσ ΟΠ θηη. Οτιο- 

ΠΟ 0 Θηΐμ ΔΠΪ Δ, ἃ ΤΠ 6 ΠΕ5. ΘΥ σα ΠΟ ΙΡτι5 56 

ΡΘΟΘΟΙΙ ρα ΠΕ τι5 ΟΡ Ρ  ϑϑᾶπι ἱπσΡ  ἴθαιν οὶ οο-- 

ΘΉ1ΠῸ ἢ ΑἸΖΕΙ δὲ ῬΏαΡΟ πουὶξ ρΡΟΡ πηι 6556 νὰ- 

σα πἴ5, θη ᾿ΠΠῈΙΓΘΡΘ, οἱ πὰς ἀδ οατιϑὰ Θχρρο- 

γαῖ [5 γδῦ!]} : Ὑ δολῈ 5, οἴϊοϑὶ θϑί, δὲ ἐἸο|5 : ΠῸ- 

τ]Π0 60 ΠΟΘΕΠῸ νοΐὰ 1Δοῖθηηι5. ΕΓ φαϊάθηι θὰ 
γαῖ ΒοΠπὰ τ Π|56τ|6 οϑὲ γαοαΠΠ, {τ|6 δα 58}1-- 

[ἄγ 65 «οὐ Πᾶ5 γθο ρθη ὰ5 {πἰθίθπι αἰ ορῖ. Ὁ Ππι τὴ 

γ6Ὸ ΑἰΠΘΠΙΘηβί τ π). ΒΔ πΠ| οὐαὶ, 4π “Ζ2ώ πιμὶΐ 
αἴϊια ὁ ἀοανΡατιξ τιϊεὶ κα αἰἰσοτιάτιηι ατι απ εἰϊοτιείτιτη 

αἰϊηιια πουῖ. Οὐοα οὔπιτη ἤδη ἤὰιπὸ 1 Δ πι 

ΠΟΠΠ1}]1, ἄτιτ ἃ ραι πιπ πιν ΟἿἸΟ, τὰΐ 5Θ ΠῚ ΡΘῚ ΠΟΥΤῚ 

ΑἸϊχαοα ἀοσηηᾶ ΟΠ ΠΗ ΠΙβο πεῖ". ΤΆ]6 ΟὔτιΠη Δ Π|]1- 

ο ἙΔ4ηο Βα51}. εἴ ἈΘΘῊ βθοιπᾶιι5, 4αϊηΐι5 οἵ βοχ- 

ἔπ τἰπὰ οαπὶ 4}115. {ΠἸθ 115 ΟΟΙ ΡΟ [1π15 συνθλάσει. ΕΔ ΙΓ ο 

γορο Ῥᾶτβ5. συγχλάσει. 

ἃ Ἄερ. τογπι5 βάλλει. Μοχ (ΟἸ γε: Ῥυῖπιιι5. εἴ 

5οχίτβ οἵπη ἤδρ. ἀαἰπίο χαταχαύσει, 

6 Ηις Ν55. 5βεὲχ συγχλάσει. Ἀδρ. ν6ΓγῸ βοχίιβ οἱ (18. 

4υϊπα5. οαπὶ 61{15 συνθλάσει. 

ΓΈΛΙο Β851]. εἴ «παίιον Ν55. πάντων δέ, ἘΜΊΠΟ 

5. ΒΛΑΒΠΙῚῚ ΟΕΒΑΒΕΙΞ ΘΟΑΡΡΑΘΟΟ. ΛΑΒΟΗΙΕΡ. 

( χαὶ “ συνθλάσει ὅπλον, καὶ θυρεοὺς χαταχαύσει ἐν 

πυρί. Ὁρᾶς τὸ εἰρηνιχὸν Κυρίου τῶν δυνάμεων, 
ὅτι ἔχων μεθ’ ἑαυτοῦ ἀοράτους δυνάμεις ἀγγελι-- 

χῶν χαταλόγων; Ὃρᾶς τὸ ἀνδρεῖον διμοῦ χαὶ φι- 
λάνθρωπον τοῦ ἀρχιστρατήγου τῶν δυνάμεων : ὅς γε 

Κύριος ὧν τῶν δυνάμεων, χαὶ πάντα ἔχων τὰ 

συστήματα τῶν ἀγγελικῶν χαταλόγων, οὐδαμοῦ 
τινα τιτρώσχει τῶν πολεμίων, οὐδένα “ χαταδάλλει, 

οὐδενὸς ἅπτεται - ἀλλὰ τόξα συντρίόει, καὶ ὅπλα, 

χαὶ θυρεοὺς καταχαίει ἐν πυρί. Τόξον μὲν συν- 
τρίῤρει, ὥστε μηχέτι τὰ πεπυρωμένα βέλη ἐχπέμ.- 

Ὁ πεσθαι δι᾿ αὐτῶν" ὅπλα δὲ “συνθλάσει τὰ ἀγχέ- 

μαχα, ὡς μὴ δύνασθαι τοὺς σύνεγγυς τραύματα δέ- 

χεσθαι ἐπιδουλευομένους. Καὶ θυρεοὺς χαταχαύσει 

ἐν πυρὶ, γυμνῶν τοὺς ἀντιχειμένους ἀπὸ τῶν προ- 

Ολημιάτων, χαὶ πάντα ἐπ’ εὐεργεσία τῶν ἐχθρῶν 

ἐνεργῶν. 

Σχολάσατε χαὶ γνῶτε, ὅτι ἐγώ εἶμι ὃ Θεός. 

Ἔφ᾽ ὄσον μὲν τοῖς ἔξω Θεοῦ σχολάζομεν πρά- 
γμασιν, οὐ δυνάμεθα χωρῆσαι γνῶσιν Θεοῦ. 'Γίς 

γὰρ μεριμνῶν τὰ τοῦ χόσμου, χαὶ ἐμβαθύνων 
τοῖς περισπασμοῖς τῆς δαρχὸς, δύναται τοῖς περὶ 

Θεοῦ λόγοις προσέχειν, χαὶ τῇ ἀχριόεία τῶν τηλι- 

Ε χούτων θεωρημάτων ἀρχεῖν ; Οὐχ δρᾷς, ὅτι ὃ εἰς 

τὰς ἀχάνθας ἐμπεσὼν λόγος ὑπὸ τῶν ἀχανθῶν 

συμπνίγεται; Ἄχανθαι δέ εἰσιν. ἡδοναὶ σαρχὸς, χαὶ 

πλοῦτος χαὶ δόξα, χαὶ βιωτικαὶ μέριμναι. Πάντα Γδὲ 

τούτων ἔξω δεήσει γενέσθαι τὸν ἐπιδεόμενον τῆς γνώ- 

σεως τοῦ Θεοῦ, καὶ σγολάσαντα ἀπὸ τῶν παθῶν, 

οὕτως ἀναλαύδεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ. Πῶς γὰρ 

εἰσέλθη εἷς ψυχὴν στενοχωρουμένην ὑπὸ τῶν προ- 

χαταλαῤόντων αὐτὴν διαλογισμῶν, ἣ περὶ Θεοῦ 

ἔννοια; ὅΟἴδεν δὲ χαὶ Φαραὼ, ὅτι ἴδιόν ἐστι τοῦ 

σχολάζοντος ἐχζητεῖν τὸν Θεὸν, χαὶ διὰ τοῦτο 

ὀνειδίζει τὸν Ἰσραήλ: Σγχολάζετε, σχολασταί ἐστε, 
χἀὶ λέγετε, Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν " προσευξόμεθα. 
Αὕτη μὲν οὖν ἣ σχολὴ ἀγαθὴ τῷ σχολάζοντι καὶ 

τὸ ὠφέλιμος, ἡσυχίαν ἐμποιοῦσα πρὸς τὴν τῶν σω- 
τε , ΠΣ ΕἸ δ δ ἣἡἣἡὴτ Α τηρίων διδαγμάτων ἀνάληψιν. Πονηρὰ δὲ σχολὴ ἣ 

τῶν ᾿Αθηναίων, οἷς Εἷς οὐδὲν ἄλλο εὐχαίρουν, ἢ λέ-- 

γειν τι χαὶ ἀκούειν καινότερον᾽ ἣν χαὶ νῦν τινες μι- 
μοῦνται, τῇ τοῦ βίου σχολῇ πρὸς τὴν ἀεί τινος 

χκαινοτέρου δόγματος εὕρεσιν ἀποχρώμενοι. Ἣ τοι- 

σοτὸ Ῥαιῖβ. οἱ ἔτος Ν55. πάντων οὖν. Μοχ (ΟΟΙ]ΡοΥ ΤΩ 

ῬΥΪΠλι5 οἵ βοχίιβ οαπῃ Βορ. ἴοτο ἐπιδικαζόμιενον τῆς 

γνώσεως. 

Ε 1τὰ Ν55. 4υἴπήπο. Τ)οοβί δὲ ἴῃ 6415. 

" ἸΝοκίγα δδτο Ῥανῖβ. προσευξώμεθα. Αἴ Μϑ5. προσ- 

εὐξόμεθα. Αριιά ΓΙΧΧ ἴϊα Ἰερίταν : διὰ τοῦτο λέγετε" 

πορευθῶμεν, θύσωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν, Ῥνορίονθα εἰϊεϊεἰ5 

7 πεῖ, σαν  ἤοεπιιδ [)6ο ποϑίρο. 



ἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ 

’ , μὴ εἶ Ρ ’ Α » 

αὐτὴ σχολὴ φίλη ἐστὶν ἀκαθάρτοις καὶ πονηροῖς 
, ν πὰ Α Χ Ξ) , 

πνεύμασιν. “Ὅταν ἐξέλθη, φησὶ, τὸ ἀχάθαρτον 

πνεῦμα ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, λέγει, πορεύσομαι 

εἰς τὸν τόπον ὅθεν ἐξῆλθον. Καὶ ἐλθὸν εὑρίσχει τὸν 

οἶχον ἐχεῖνον σχολάζοντα χαὶ σεσαρωμένον. Μὴ 
΄ κε ςοω ΩΝ - 

γένοιτο οὖν ἡμᾶς σχολὴν ποιῆσαι τῷ ἀντικειμένῳ 
᾿ ᾿ ΨΈΕΝ 5 ΩΝ, ἐν ᾿ ς΄» ἘΕΥ 

πρὸς τὴν εἰσοῦον, ἀλλὰ ἀσχολήσωμεν μῶν τὸν ἔσω 

οἶκον, ἅ προενοιχίσαντες ἐν ἑαυτοῖς διὰ τοῦ Πνεύ- 
Ἁ , ἣν Ὁ Υ ’ ᾿ μᾶτος τὸν Χριστόν. Μετὰ γοῦν τὸ χαρίσασθαι τὴν 

͵2 - -Ὸ 

εἰρήνην τοῖς τέως ταρασσομένοις ὑπὸ τῶν πολε- 
7 ᾿ - 

μίων, τότε λέγει τὸ, σχολάσατε ἀπὸ τῶν περι- 

σπώντων ὑμᾶς ἐχθρῶν, ἵνα ἐν ἡσυχίᾳ τοὺς περὶ 

τῆς ἀληθείας θεωρήσητε λόγους. Διὰ τοῦτο χαὶ ὃ 
λ 
᾿ 
Σ 

Κύ ς᾽ « 32 πὶ , ᾿. ἃ φ“ 
ύριος, Πᾶς ὅστις οὐκ ἀποτάσσεται, φησὶ, πᾶσι 

τοῖς ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου εἰναι μαθητής. 
ν. Ἵ πὶ ἘΝ Ὁ Ὁ. ᾿ “- “- “ « Σχολάσαι οὖν δεῖ ἀπὸ τῶν γαμικῶν ἔργων, ἵνα 

Ἢ ψ, τ ΚΡ ὙἙ β᾿ ,ὔ ἊΝ, τὦ ΡΝ σχολάσωμεν τῇ προσευχῆ᾽ σχολάσαι ἀπὸ τῶν περὶ 
ὅδ ἴσοι, ᾿ν»ω - ,ὔ 

τὸν πλοῦτον σπουδῶν, ἀπὸ τῆς περὶ τὸ δοξάριον 

τοῦτο ἐπιθυμίας, ἀπὸ τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν ἧδο-- 

νῶν, ἀπὸ φθόνου χαὶ πάσης τῆς εἰς τὸν πλησίον 

ἡνιῶν πονηρίας, ἵνα γαληνιώσης ἡμῶν τῆς ψυχῆς 

χαὶ ὕπ᾽ οὐδενὸς πάθους ταρασσομένης, οἷον ἐν χκα- 

τόπτρῳ τινὶ χαθαρὰ ὃ" γένηται καὶ ἀνεπισχότητος 

ἣ ἔλλαμψις τοῦ Θεοῦ. “Ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνε- 
͵ θ0ή 5» τ -- ν' ῶ -Ὸὦν λέ 

σιν, ὅψω ἥσομαι ἐν τῇ γῆ. Σαφῶς ταῦτα λέγει 
“ -Ὸ» ΟΡ Χ ͵ ᾿ Ν ᾽ 

περὶ τοῦ χαθ’ ἑχυτὸν πάθους ὃ Κύριος, χαθὼς ἐν 

τῷ Εὐαγγελίῳ γέγραπται: Κἀγὼ ὅταν ὑψωθῶ, 
, ἐλ. , Χο ΣΆ ΝΣ τ Καὶ ΓΙ, ο 

πάντας ἑλχύσω πρὸς ἐμαυτόν. “ Καὶ ὅτι ὥσπερ 
“«..- [2 εἰ Υ̓ “ς  Ρ. 7 [4 Ὦ»" 

Μωῦσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτω δεῖ 
δι Γ ΝΥ γιὶὶ ὦ ΕῚ θ ͵ Ὁ ἘρῚ τὴν Ὁ - 

διψωθῆναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς. 

᾿Επεὶ οὖν ὑπὲρ τῶν ἐθνῶν ἔμελλεν ὑψοῦσθαι πρὸς 
τὸν σταυρὸν, καὶ ὑπὲρ πάσης τὴς γῆς τὴν ὕψωσιν 
χαταδέχεσθ διὰ τοῦτό φησιν, “ὙΨψωθήσομαι ἐν ς χεσθαι, διὰ τ φησιν, “ὑψωθήσομαι ἐ 

τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῆ. Κύριος τῶν 
Ὁ ΄ ΕἸ Ὁ τ 7, - « ᾿ 

δυνάμεων μεθ᾽ ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὃ Θεὸς 

᾿Ιακώόδ. ᾿Επαγαλλόμενος τῇ τοῦ Θεοῦ βοηθείᾳ, δὲς 
Ἅ 2 ᾿ Ν ΒΕ Σ Κύ - Ὁ ᾿, 

τὴν αὐτὴν φωνὴν ἐξεύόησε" Κύριος τῶν δυνάμεων 
τὰς ἀνδὰ  κ « Ξὰ ΟΒΘΌΝ Ε , ἀμ Ὶ λλό Ὁ 

μεθ᾽ ἡμῶν " οἱονεὶ ἐπεμιδαίνων καὶ ἐναλλόμενος τῷ 

ἐχθρῷ, διὰ τὴν τελείαν ἐπὶ τὸν Σωτῆρα τῶν 

Ψυχῶν ἡμῶν πεποίθησιν, ὡς οὐδὲν πεισόμενος παρ᾽ 
αὐτοῦ. Εἰ γὰρ ὃ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ᾽ ἡμῶν; 
Ὃ τῷ Ἰαχὼδ τὴν νίκην χαρισάμενος, καὶ ὰ » Ἰαχὼδ τὴ ἣν χαρισάμενος, χαὶ μετ ϊ "ς 
τὴν πάλην “ ἀποδείξας αὐτὸν ᾿Ισραὴλ, οὗτός ἐστιν 

Ε 

Ε ἢ ΤΕ Ἐρευτο τ ἘΠ ν ς- ὦ ἀντιλήπτωρ ἡμῶν" αὐτὸς πολεμεῖ ὑπὲρ ἡμῶν. 
Ἡμεῖς δὲ ἡσυχάσωμεν, ὅτι Αὐτός ἐστιν ἣ εἰρήνη 

ἃ Ἄρα. ἰογίϊιι5 ἐνοιχίσαντες. 

» 5160. βορίοιη Νῖββ. οἵπηὶ εἀτϊίίοπα Β851]. Αὐ βάϊεῖο 

Ῥανβ. ἐγγένηται. (011. Ξεχξιι5 ἐγγένεται. 

ας {τὰ βερίθιμ Νἴ55. Π)δθβὲ ὅτι ἴῃ θα 1{15 [οὐ ἄθοββο ἦ6- 

Ῥεραΐ. ΒΊΡΠ1α οηΐϊπη ΠαΡροηΐ χαὶ χαθὼς Μωῦσῆς. 81 ἔτι 

ΡΙΌΡα5, βουῖθα : Καὶ, ὅτι ὥσπερ Μ.1. διατίπι Μ55. πὸ- 

ΡῬΟΛΙΜΌΜ ΧΙΕΥ. 29} 

ΟἿ} δϑὲ ᾿ΠΠ. 1 Π 15. ἃ6 ὈΥΓΔΥῚ5. 5ρΡ Ρ 115, Οἴώη 

Θαίοτζ, Ἰπαπ10, ἐπιτητιτιεῖτι5 δρὶΓιίι5 αὖ Πποηιλῖσο, 

εἰϊοῖξ : Πονογ αν ἐπὶ Ἰοστίτη τιτιδ οαϊνὶ. Ἐξ νοηΐθτιδ 

ἐπινθτῖς ἀοππῖι {ἰἰαπὶ υοαπίεηι δἰ δορὶ πιτη- 

«αίαπι, ΑἸ511 Ἰρίττιν πὶ ΠῸ5 ΡΥ Ομ ΔΎ Π πη} 

ΔΑ ΘΥΒΑΥΙΟ ῬΥΘΘΘΔΠΠ5 ; [Πη0 1ΠίΘυ ΟΥ̓ ΘΙ ΠΟΘ ΓΔ ΠῚ 

ἀοημτιπὶ Οσοιραἴδη! ἰθπΘΆ ητι5, 8460 τοὶ ΡΥΪτ15 ἴῃ 

ΠΟΒ15 ᾿ρ515. Ομ Ἰϑίπι πη ρον ϑρι νυ τπιιη. ΘΧΟΙΡΙ Δ Π.115 

Βοϑρίεο. Ῥοβεέσιδμη ᾿σΊτιι" 115 4] Πδοίθητιϑ ἔπ}}08-- 

Ῥαπίαν ἃ}0 ΠΟβΈθιι5, ρᾶοθιὴ ἰαυστίτι5. δϑῖ, ἔπ 

ἀἸο: Ὑἀσαῖθ ἃ ἀἸ5 ΓΘ ΠΕ] 115 νῸ5 ΠῚ Π}10 15, τ 1π 

(τθῖθ γοῦθὰ νου δ {15 ΘΟἢ ΘΠ ]ΑΡῚ ΡΟ551{|5. Οτὰ- 

ΡΓΟΡίον θἔδπι ΠΟΠΉΐητι5 αἰΐ : Οπιτιῖς ιιὶ τιοτι ΤῸ - 

γιτετείἰαξ οπιτεῖῥτι5 στ ροσ5᾽ 6, τπιοτὶ ροΐδ5ι πιδιι5 

6556 «ἰϊξοίριζιι 5, Ὑ ΔΟΑΥΘ Ἰρτταν ΟροΥΐθε ἃ}. Ορουῖ- 

115. Παρ ΑΠΠθτι5.5 τὰξ γΔΟΘΙητ8 ὈΥΘΟΔΙΟΠΙ : γ ΟΔ} 8 

ἃ ΕἸ ν  Πάσιιπὶ ϑἐπ1ο, 410 ᾿μπ] 115 σ]ΟυΊΟ 186 οὐρα αἴθ, 

40 τιϑῖι νοϊυρίαξιιπ, 0 Ἰην 41 δὲ ΟΠΙΠΙ ἴῃ ΠΟ- 

5{ΓΠΠΠῚ ΡΥΌΧΙ Πμπ1} ΠΠΔ]Π]ρ Γαΐ, τιῖ, ΟΠ ΠΘη 6 τΡΔη-- 

αΠπταΐθ ἀπῖπιὰ ποϑίγα, δὲ Πῖ}}10 αἰθοξι Θαμὴ 

φοπίπνθαηΐο, ΠΠπ|5ίγα ο Θὲ [δι 8 1 ΔΠΠ17τ|0 

ϑΘρθοῖο ματα δχρουβάιθ [θη θΌγαν πὶ οἰ Ποϊδίαν. 

Πχαϊέαῦοτ ἵπι σϑτιίδτις, δα αϊαῦοτ ἔτι Το ΥῚ 4. ῬΆΪΔΤΩ 

Πδο 46 81ιὰ ραβϑίοπθ ἀἸοῖ: Πομηΐητι5, {ιθιηδμηο- 

ἄτππιἴπ Ἐν δΠρΟ]Ο βου Ρπη δϑὲ : Ε 690 οἵιππ ἐχαῖ- 

ἑαίιι5 {6 70., οτητι65 ἰΓαἼνατη, ἀκ τη ἴρϑτιτη. ΕΤ οἱοιιῖ 

7ογ965 ἐχαϊίαυϊί Ξογρθηίεπι ἔτι ἀἰϑϑογίο : ἴα δα αἰ- 

ἐατὶ ορονιοἰ ΕἸζίπι ἰιΟτιϊτιῖς ἦπι ἐγ Τα. Ὁ ΟΠ] Δ ΠῚ 

ἰσιταν ῬΡῸ φΘ ΠΡ ι5. ΘΓαΐ 1Π ΟΥΤΙΟΘ ἢ ΘΧΔΙ Δ ΠΉ1ι5, 

οἵ ῬΓῸ τιηϊ γθυϑᾶ [θυ Ρ 5156 6 Ὀ ΕΠΠ11|5 18} ΘΧΔΙ ἔα τῖο- 

Π6Πι, ΡΙΟρίογθα ἀἰοῖ : Εααίίαθον ἵτι σοπϊδ1ι5, 

δοχαϊίανοτ ἱπὶ ἰογτα. τὰ ])οπιΐητι οἱτ π{τιηὺ τοῦ ἰ5-- 

οἴη, ΠῚ γιοσίοτ' 7})6ῖι5 ὕαοον. Ἐχϑυ δ Π5 Ὁ} 

δὶ δαχ τι, 15 γΟΟθπῚ θαυ 6η} ΡΥ ΟἰαΠΕ : 220-- 

πιΐτιιις οἰτγἐπἴτιπν ποὺ ϊϑοιτη,; 4 πιᾶ51 1Π5α]αγδὲ ἃς 

1π5ΠΠ|γὲ Ποϑίῖ, ΟΡ ρϑυϊδοϊαμη {τι τ 1Π ΔΠΪΠΊΔΥΙΠῚ 

ποβίγασι τη ϑα!ναίογοιη Πάροῖναὶ Πάπιοϊδη), «πιο, 

60 Τπνδηΐθ, ἢ Π1ΠῚ] ῬΒΒΕΙΓΙ15. 6556. ιϑὲ δγιΐτηι 1} 6ιι5 

Ρτὸ ποὺϊς, ιιὶς οοπέτα πι05 " Οὐ 1860}0 ἐ6 611: υἱ- 

οἴουΐδπι, ἃς ροϑὲ Πιοίδμῃ ἰρϑτιπι 1ϑγὰ δ] ἀθϑι σπᾶν], 

Πἷς δϑὲ 5: ι5ο ρον" Ποϑίθυ ; [0868 ῬΡῸ πο ]5 ρτιρηδί. 

ΝῸΒ ΔΘ} ({{||650Ά 1118; «πος 7 Ῥ56 δέ ρμαχ ποϑίγα, 

τὸπὶ τῶν ἀνθρώπων, ρ)ῈῸ Πιοπεϊπίδιις. 

ἔτν. Αἀάεπάα.7 

ἃ 51. (οάϊοοβ οοεο. ἘΜ ἀναδείξας. (001]1ν. Ῥυϊπηιι5 

ὑποδείξας. ες ἴα πιυ]ῖο ροβὲ ποόυοπὶ Μ55. ἡμεῖς δέ, 

ψοοῦΐα δὲ ἀθοδϑὲ ἃ} ἘΠ{|5. 

Δ]α ει 
4 

4:. 
12. 

Ζιιο. κή.33. 

ὥὔοαη. 12. 

32. 
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Κοπι 8.3:. 

Οεμ. 32- 

οὅ, 

Ἐρῆες 2. 
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1. ὅο». ιδ. 
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1 (Ο, τϑς 
5ή. 
“οαη. 16. 

ὅς 

ῬμρρΡ. Ὡ. 

10, 

ϑ 20 

ψιιὶ [δοὶξ τιν αφιιο τιτιιιπι, τὶ ἀμιος οοτιάαι ἔτι τετιιετνι 

πιονιηι ᾿ιοπιῖτιθπι. 

ὃ. ΒΑΞΠῚΠ ΟΡΒΑΠΕΞ ΟΛΡΡΑΏΟΟ. ΛΑἈΒΆΘΗΙΕΡ. 

ἡμῶν, ὃ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν, ἵνα τοὺς δύο 

χτίσῃ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον. 

ΙΝ ῬΘΑΙΜΌΜ ΧΙΥΗΙ. 

{πβποπι, {5 οτο Ῥεαΐπιι5. 

τ. ΝΟΠΠᾺ]]}} οχ 115 διΐατη {πὶ οχιουπὶ ϑιιηϊ,, (6 
᾿υππηὰπὸ ἢπὸ 510] ΔΙΊ Φυϊ ἀπίπηο {πχορτηΐ, ἃς ἰπ 

νᾶ 5 (6 ἤπο 56 πίθη 85 ἀθῖθγο. ΑἸ Θπῖηι {ΠΠ6 ἢ 
Β0ΙΘ ΠΕ ΠῚ 6556 5[απϑυιηΐ, ΑΠ1Π ργδο σα πὶ ΟρΡΟΡΔΠΟ- 

ΠΟΙ], 111 ἀἸ γθυϑιιτη νἱἴοθ γ 6] ΘΟ ΡΟ 5. πϑῖιπὴ : Π| 

ΠΟ Πα πῖ οἴη Θσϑθη τ, νο]ρία θη ΠΠΠΘῊῚ 6556 Δ[{Πτ’- 

πηαριηΐ. ΝΟ Ὶ5. ἢ Πἰ5. οὐ}1ι5. σγατα ΟΠΊπἶὰ ΡΟΓασΙ-- 
1115, οἱ δὰ {π|θῖὴ [Ὁϑ ] λτητι5., θθαΐτπη ΠΠπ|4 οϑὲ 
ν τα. ᾿πϑιϊ πιὰ 'π {ππτπ| Ὸ δθθοῦϊο. ἤθο. ἀπ θη 
ἙΟΠΊΡΙ Θἔτιν ἔπιΠ1, οἴ ἃ 1)60 ΓΟΡΊ μη}. Ναηι ἢθο 

ἔπε πὸ θχορι αν! {46 η} ΤΠ πᾶ Π} ΡΥ 805 ΓΔ Ἢ ΕΠ|5 
ῬΟϑ510 ἃ ΓΔ ΠΟΠΆΠ παῖαρα. Αἴάτιθ πῸ5 αἀ μᾶηο γἱΐα 

γα ΟΠθ τ θχοϊΐαϊ Αροϑίο]ιιϑ : 76 πεῖ {πεῖς οτεην 

ἐγαϊάονῖε τοσπηι 1260 οὲ Ῥαϊγὶ. Οὐοά ἴάθπι 

δαπη ΡΡΟΡΟΠΪ ᾿π ΡΙΌΡ ΘΙ ΒΟΡΠΟΠΐα5, οχ Ποῖ 

Ρουβϑοπὰ ἀἸοθη5 : Ομα ἡμαάϊοίμι πιϑῖεην ἐπι οοτι- 

ϑ,οραίίονιθς σοτεάζισπ, : τι σιιδοῖρίαπι Τ6565, πὶ 6.5: 

ιιάαπι 5106)" 605 ἱπαϊρηπαίϊοτθηι πιθώπι. {πὶ ἱρὴ 

ὀπΐπι τοῖϊ πιθὶ ΘΟΤ5.1)1116 17) ΟἹ Πἶδ ἰΘΥΓΩ : “τα 

{τις σοπνογίαιν δι 61 ροριιῖος πιμτος5 {ἰπιστίαηι 
ἐπὶ σοι αἰϊοπθηι 6π|8, τεξ ἐπιν ΟΟΘτιξ ΟΠλ7ι6 5 ΤΟ ΠΊΘΙΙ 

Ποοηιϊτιῖ, τὶ σογνίαπί οἱ σεῦ πισοὸ πτιο. Αἀ πιης 
᾿σίταν ΠΠ ΘΠ. τι ΕΠ α θη Ῥ 5] ΠΟΥ 1 ΠῚ Ραο ΡΟ ΟΡΕΪ, 

ΘΟΙΠΠῚ, 4π| πὰπο Πα οηΐ ΠΟ ΡΈ]Οπθια. Οὐ 
ΘΕ ΙΔ 11 {|| ἸΠ5ΟΡΊΡ56 6, “97 υἱοίοτίαπι, ἀαὶ Ερὶ- 
γυϊοίτιπι, ἃαὶ ΚΓ Ἰείοτὶ,, πιο 56 Π ΘΠ 1868 Δ ἰβε!ρυ!δη-- 
ταν. ἘτοπΙη “ποπίδηι .Ζ2ὑ5ογρία 65} Ὡλοτ5 ἵπὶ ἱ-- 

οἰοτία,, οἱ σοπϑαμηΐα οϑί ἃ 60 «π| αἰχὶξ : Ερὸ 
υἱοὶ πιιιτιάπιηι ; ο᾽ (ΠΟΙ ΠῚ ΟΠΊΠΙὰ νἱοΐα ϑιιπΐ ἃ 

ΟμυἸϑίο, οἵ 7γι χιοηυῖτι8 6715. δϑπῖς οπιπ6 Πδοξοίτιτ' 

οὐὐἰοοίζιηι, οἱ ἐ ΡΤ Θϑ τ τεηηι. Θἱ ἐπι (Θ᾽ ΠΟΤ τμπ ; Γι 06 ἃς 

τη 0 ΚΘ ΡΙΡΙπι5 ΘᾺ ΠΟΙΠΙ5 Θὰ {π|86. ΠΟΡῚ5 ΡγΟρΡοπιη-- 

τα", ἴῃ ΟὝ115. ἐρ᾿ απ ρ ΠΑ] 15. ρ γερο ηἶτ. «5. “Ζμαϊ 

δο, ΟἸιτι65 σοπίθε., αἰγίθιι5 ροτοίρίζδ,, ΟἸπτι65 

6 1τὰ Μ35. βερίοπι. ἵοχ ψαλμὸς δο5ὲ ἴπ 6115 οἱ ἴπ 
Βε5. βεοιπᾶο. ΠΡ1Δοπὶ ρυῖπηα ῬβαΪτηὶ σογρα,, ἀκούσατε 
ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη, 5ίαττπη ῥΡοϑὲ ἐλ α] τπτὴ Ἰοραηΐαν 1ῃ 
ὁἀποπο Ραγϑιθηβὶ : 564 ἀδϑαμξ ἴῃ πονοηὶ Νῖ55. οἵ ἴῃ 
οὐϊοπο Βά51.. 

ΓΟ ΟΙΡΟΡΙΗΙ Ρυΐπητι5 οἱ βοχίτιβ τὰ περὶ τοῦ, Ηἶοο ἴρ50 
ἴῃ ἰοὺ {αι [πὶ Νί55. οὕαηὶ οα1{15 ἀνθρωπείου. ΑΙ ἀν- 

ΕΙΣ ΤΟΝ Μη΄. ΨΑΛΜΟΝ, 

Εἰς τὸ τέλος, τοῖς υἱοῖς “ Κορὲ ψαλμός. 

᾿Εφαντάσθησαν μέν τινες καὶ τῶν ἔξω [ περὶ 

τοῦ ἀνθρωπείου τέλους, χαὶ διαφόρως ἠνέχθησαν 

εἷς τὴν περὶ τοῦ τέλους ἔννοιαν. Οἱ μὲν γὰρ ἀπε- 

τῇ φήναντο τέλος εἶναι τὴν ἐπιστήμην" οἱ δὲ τὴν πρα- 

χτιχὴν ἐνέργειαν" ἄλλοι τὸ διαφόρως χρῆσθαι τῷ βίῳ 

χαὶ τῷ σώματι" οἵ δὲ βοσχηματώδεις ἡδονὴν ἀπε- 

φήναντο εἶναι τὸ τέλος. Ἡμῖν δὲ τέλος, οὗ ἕνεχεν 

πάντα πράττομεν, χαὶ πρὸς ὃ ἐπειγόμεθα, ἢ μαχα- 

ρία διαγωγὴ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι. Αὕτη δὲ 

συμπληροῦται ἐν τῷ βασιλεύεσθαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 

Τούτου γὰρ οὐδὲ μέχρις ἐπινοίας βέλτιόν ἅ τι 

ἐξευρεθείη τῇ λογιχῇ φύσει" καὶ πρὸς ταύτην χινεῖ 

ἡμᾶς ὃ ἀπόστολος, λέγων" Εἶτα τὸ τέλος, ὅταν ἤπα- 
ραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ Πατρί. Ὅπερ χαὶ 

ὃ Σοφονίας ἐν τῇ προφητείᾳ παρίστησι, λέγων ἐκ 

προσώπου τοῦ Θεοῦ" Ὅτι τὸ χρίμα μου εἰς συνα- 
» 

γωγὰς ἐθνῶν, τοῦ εἰσδέξασθαι βασιλεῖς, τοῦ ἐχχέαι 

ξ π᾿ αὐτοὺς τὴν ὀργήν μου. ᾿Εν γὰρ πυρὶ ζήλου μου εἰν αύφουτ, τὴν ΟΡ ἢ τι γάρ ρ ! ᾿ 
ον -- “ , 

καταναλωθήσεται πᾶσα ἣ Ὑἢ᾽ ὅτι τότε μετα- 

στρέψω ἐπὶ λαοὺς πολλοὺς γλῶσσαν εἰς γενεὰν αὖ- 
--, - - Ὧν ͵ὕὔ -Ὁ 

τῆς, τοῦ ἐπιχαλεῖσθαι πάντας τὸ ὄνομα Κυρίου, τοῦ 

δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα. ᾿ξἰς τοῦτο οὖν οἶμαι τὸ 

τέλος ἀναφέρεσθαι τὰς ἀπὸ τῶν ψαλυῶν ὠφελείας, 
“- , “ 

τῶν ταύτην ἐχόντων τὴν προγραφήν. Συνάδουσι δὲ 
- ͵ » - 

τῇ ἐννοία ταύτῃ χαὶ οἱ ἐπιγράψαντες, Εἰς νῖχος, 
" -- -Ὡ ᾿Ὶ 

ἢ ̓ Επινίκιον, ἢ Τῷ νιχοποιῷ, ἐπειδὴ γὰρ Κατε- 
- τ 4 -» 

πόθη ὃ θάνατος εἰς νῖχος, καὶ “ἐξαναλώθη ὑπὸ τοῦ 
3 ᾿ ᾿ ν εἰπόντος, ᾿Εγὼ νενίκηκα τὸν χόσμον " χαὶ ἐπειδὴ 

᾿ , φίυ»Ἀ -“- - ΠῚ οὐὐαέδα 
πάντα νενίχηται ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, χαὶ ᾿Ιν τῷ ὀνό- 

Ὁ» ο 3 Ἷ, ᾽ὔ 

υατι αὐτοῦ πᾶν γόνυ κάμψει, ἐπουρανίων, καὶ ἐπι- 
᾿ , τὦο 

γείων, καὶ χαταχθονίων᾽ εἰχότως τὸ Πνεῦμα τὸ 
,ὔ Ν»-ν λ 

ἅγιον ἐν ἐπινιχκίοις ᾧδαῖς τὰ ἀποχείμενα προαναφω- 
- Αἱ “4 ΒΞ - ς ὰ “ ΕῚ ψ' 

νεῖ. ᾿Αχούσατε ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε, 
- Ἁ πάντες οἵ χατοιχοῦντες τὴν οἰκουμένην " οἵ τε γη- 

θρωπίνου. 

α Πρεοβῖ τὶ τἰ ἢδρ. βοοιπο εἴ ἰπ εὐπίοπο 4511. 
Μοχ Βδξ. τογεα5 τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, 

ΡΤη 4115 Ν55. Ἰορίταιν παραδῷ, ἴπ 411|5 παραδιδῷ, 
Τὰ 56χ Μί95. Αἱ οὐϊ ἐξανηλώθη, (01}». 5 ρΕ πλιι5 

ἐξηναλώθη. 



ΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ῬΒΑΙΜΌΜ. ΧΕΥΙΠ. 

γενεῖς, χαὶ οἵ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

πλούσιος καὶ πένης. Τὸ μὲν ἀχροατήριον μέγιστον, 

πάντα τὰ ἔθνη συγχαλοῦντος εἰς τὴν ἀχρόασιν τοῦ 
Ψαλμοῦ, χαὶ πάντας τοὺς τὴν οἰχουμένην ταῖς 

οἰκήσεσιν ἐχπληροῦντας. “Ἕλχει δὲ, οἶμαι, καὶ 

γηγενεῖς, καὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, χαὶ πλουσίους, χαὶ 

πένητας, ἧ καὶ τῷ ὑψηλῷ κηρύγματι τούτῳ πρὸς 

τὴν ἀχρόασιν συγχαλεῖται. Ποία σχοπιὰ τῆς γῆς 

τοσοῦτον ἁπάσης ὑπερανέστηχεν, ὥστε ἐξ ἀπόπτου 

πάντα ἰδεῖν τὰ ἔθνη, χαὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην 

ὀφθαλμῷ περιλαύεῖν: Τίς οὕτω μεγαλοφωνότατος 

χήρυξ, ὥστε τοσαύταις ὅμοῦ ἀχοαῖς ἐξάχουστον 

ἐμθοῆσαι; Τίς ὃ δέχεσθαι δυνάμενος χῶρος τοὺς 

ἐχχλησιάζοντας: Πηλίκος δὲ ὃ διδάσκαλος χαὶ πο- 

ταπὸς τὴν σοφίαν, ὥστε ἀξια τῆς “τηλικαύτης ἐχ- 
ΓΝ ; ᾿ : 

χλησίας ἐξευρεῖν τὰ διδάγματα; Μικρὸν ἀνά- 
λ ἢ » - , Γ ψεινον, καὶ μαθήσῃ, ὅτι ἄξια τοῦ ἐπαγγέλματός 

-} ᾿ς ζου « νι ἢ ΡῚ [4 ᾿ ΄ 

ἐστ! τὰ ἐφεξῆς. Ὃ μὲν γὰρ ἐχχλησιάζων χαὶ παντα 
ων - ,ὔ « , , 3 . 

συγχαλὼῶν τῷ κηρύγματι, ὃ Παράχλητοός ἐστι, τὸ 
- - ᾿ - , 

Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, διὰ προφητῶν καὶ ἀποστό- 
ἣν εὖ ΄ Χ “ ΄ ἂψ ὕν- ᾿Ξ. ΠΝ Εὶ ων ᾿συνάγων τοὺς σωζομένους" ὧν ἐπειδὴ Εἰς 

" Π - -ν ͵ - Α 
ἅπασαν τὴν γὴν ἐξῆλθεν ὃ φθόγγος αὐτῶν, χαὶ εἰς 

, τ ΄ - ΔΝ 
τὰ πέρατα τὴν οἰχουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν διὰ 
 ͵ , "ἢ μ“ τοῦτό φησιν, Ἀχούσατε, πάντα τὰ ἔθνη, καὶ πάντες 

οἵἱ χατοιχοῦντες τὴν οἰκουμένην. Διὸ χαὶ ἣ Ἐχχλησία 

ἐχ παντοδαπῶν: ἐπιτηδευμάτων συνείλεχται, ἵνα 
. Ψ τ - - 

μηδεὶς ἔξω τῆς ὠφελείας ἀπολειφθῇ. Τρεῖς γάρ εἶσι 
,ὔ - " Φ - 

συζυγίαι τῶν χεχλημένων, ἐν αἷς ἅπαν τὸ τῶν 
͵ ΄ 7ὔ “, ᾿ 

ἀνθρώπων περιέχεται γένος" ἔθνη χαὶ οἱ χατοι- 
οω Ὰ ’ » ο-ῸὉὉΘ 

χοῦντες τὴν οἰχουμένην" γηγενεῖς χαὶ οἱ υἱοὶ τῶν 
- , ᾿ Ἶ Ν , γῃτ" , 
ἀνθρώπων πλούσιοι χαὶ πένητες. Τίνα τοίνυν 

“09 

ιιὶ μανιαἰὶς οΥϑόηπ : 3. σαΐφιι ἐο᾽ Γίϑοπ οἱ Π{ὶ 
ἰιοηιίτιιιτη, οἰπιῖῖ ἔπι τπιτυιίτν εἰν 65 οἱ ρατρον. Νία- 

ΧΙΠΉΠΠ 586. ΔΙ ΤΟΥ οϑὶ 6]115.. {π| σϑηῖθ8 

ΟΠΠ68, δὲ ΘΠΠ65 Ζποί ποῖ ΟΡ 6 ΠῚ ἢ} [ΠΟ Π1}0115 

ΘΧρίοπΐ, δα ρϑαϊμλιπι Δι θη πτὴ οοηνοοσαῖ. Τρὰ-- 

[1 ἀπίθηι , ορὶ ποῦ, δὲ [θυ ΓΙ 6 Πὰ5., 6 ΠΠ105 Ποιη]- 

Πῖι., οἱ ἀϊνιῖο5. οἵ ῬΔΙρΡΟΡ65. ΘΟϑάπιθ αἰΐο ποὺ 

ΡΙοοπῖο δά διάϊοπάιϊι σοηγοοδῖ. Οὐδ 5Βρθοι]ὰ 

τΙ5 0 δ6Ὸ ΒΌΡΘΙ ΟἸΠΘΠῚ ἴθ  Ὰ ΠῚ ΘΙ Πδὲ . πἰὖ 6 

ΘΕ 1111] σθηΐθ5. ΟἸΏΠ65 νιθαϊ, , ἃς τοῖα πὶ ΟΥΡΘΠῚ 

ΟΟα 15. οοἸ πϑῖροὶ ἢ Οὐδ δάθο νοοα ] 5. ΡυΘΘοΟ,, τοί 

᾿ποϊαπθὲ αι ἃ ἴος Δα τι5. 5 η}} ἀπά ϊαιανῦ 

Οιιϑ Ἰοοῖι5. δὰ σοποοΠθ  γ θη] 65 {πϑὰξ Θχοῖ- 

Ρ6 6 ὃ Οαμίτι5. ἁπιίθμ ἀοοίου 5, οἱ {118}1} ΘᾺ ΡΙ ΘΠ 

ΡΥ Ππ5., αἰ ἀοοιτηθηΐα Ἰην πὰς ΘΟ β6ϑ8ιι ἰδ ηἴο 

ἄϊσπὰ ἢ Εχϑρθοία βαρ ΠΏ ΡΘΙ 5 οἱ θὰ {1|88 Θθππ|πΠ-- 
ἴπ|’, ῬΡΟΙΠ.15515 ἱπἸσμἃ ΠΟΙ 6556 ΘΙ5065. ΒΙΠ6Θὴι 

σΟΠΟΪΟΠαΐΟΥ 5, δὲ 4{| ΟΠ] Π65 ῬΡΌΘΟΟΠΙΟ οορσὶῖ, Ρὰ- 

γΔΟΙθίτι5 δὲ, 116 Θρι νυ πι5 νου 115, Ρ6} ῬΓΌΡ θὰ 5 

οἵ ἃροβίοϊοβ. 605 σΟῃο ΘΔ Π5 6 58 }π|{6Π} Θ0η56- 

4απειν! ογδηΐ : “ποῦ 48 7γι οπιπθηι ΘΤΤ ΠῚ 

ὀχὶνῖς βοτιι5 ΘΟΤΊε, Εἰ ἴπι {{π|65 ΟΥ̓ 5 (6ΥΤῚΘ ὑϑγ δα 

Θοτηι ; τάσιγοο ἀἸο: ““παϊΐ6, οπιτιθς σοτιΐος., οἱ 

οτος ψιιὶ μαρτίαϊ 5 οτϑδτη. Οὐλργορίοθν οἱ Ἐο- 

Οἰθϑῖα οχ οπγηΐθιι5 οο]]Θοΐα θϑὲ σοπ ΠΟ Π]θ 115, αἱ 

ΠΘΠΊΟ {11 ΘΧΒΟΥ5. 510 ἘὉΠ|1| 8 Π5. νη πδίπι". ἘΠ6Ὸ- 

ΠΙΠῚ ΘΟΠΡΥΘΡΔΙΙΟΠ65 {165 5Π| γοοα[ΟΥ 1, {1 1|}0 15 

ΟΠΠΘ ΠΟΠΊ ΠΤ ΘΘΠΤΙ5 ΘΟΙΠΡΙΘΠΘΠΑΠ : σ ΘΠ 65 

οἱ παθιξαπΐθϑ Οὐ ΌΘ ΠῚ; ἔθου ΊσΘ Πδ δὲ Π]1Π] ΠΟΙΆ ΠΙΙΠΊ, 

ἀἰνιο5. οἵ ρᾶιιρογθβ. Οτιθίη ᾿ἰστῖπν οχίγα Δα 10-- 

γἰπΠΔ ΤΟΙ ὃ ΑἸΙΘΠῚ ἃ Πά6., ΡῈ σϑηΐθθ νοοδῃ 

ἔξω καταλέλοιπε τῆς ἀκροάσεως; ΟἱἨ ἀλλότριοι τῇ 178 φαηΐ. ΟἿ] πηὰποηΐ 1η ἘΘΟΙ 6βϑία, 11 ϑαηΐ , 411 ΠΑΡ 1- 
9 

πίστεως, “διὰ τῶν ἐθνῶν ἐχλήθησαν. Οἱ ἐν τῇ 

᾿Εχχλησίᾳ εἰσὶν, οἵ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην. 

Γηγενεῖς, οἵ τὰ γήϊνα φρονοῦντες, καὶ τῶν θελη- 

μάτων τῆς σαρχὸς ἀντεχόμενοι. Υἱοὶ τῶν ἀν- 

θρώπων, οἱ ἐπιμέλειάν τινα χαὶ ἄσχησιν τοῦ λόγου 

ποιούμενοι " ἴδιον γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὸ λογιχόν " 
Πλούσιοι χαὶ πένητες αὐτόθεν ἔχουσι γνωριζομέ-- 

νὴν τὴν ἰδιότητα" οἱ μὲν ὑπερύαίνοντες τὴν κτῆσιν 

τῶν ἀναγχαίων, οἱ δὲ 5 3 ἐν ἐνδείᾳ τούτων χαθεστη- 

χότες. ᾿Κπειδὴ δὲ ὃ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν οὐχ ἦλθε 

χαλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν, 
πρῶτον ἔταξεν ἐν τῇ χλήσει ἐν ἑκάστη συζυγία τὸ χκα- 

τεγνωσμένον. Χείρονα γὰρ τὰ ἔθνη τῶν κατοικούν- 
τῶν τὴν οἰκουμένην “ ἀλλ᾽ ὅμως "ἢ προτετίμηται εἰς 

ἃ ἘΠΙΠο Ῥαγὶβ. καὶ τῷ ὑψηλῷ. Αἱ ραγίϊοαϊα καὶ 
ἄροβι τι Νῖ55. οὐ τὴ οἀιίίοης Βα91}. 

ο ΒΖ το Β4511. τηλικαύτης σοφίας. ἘΔΙτο ῬαγΙ5. Ομ 

Μ85. τηλικαύτης ἐχκλησίας, θεπο. ΠὈΙ46πὶ εατὶ ἀνάμιενον 

χαὶ μαθήσει. Αἱ Μ85. 56χ ἀνάμεινον καὶ μαθήσει. 

ἰαπὲ οὐροιη: ΤΟΥΡΙΡΘμδ. δηΐ 4] θυ πᾶ 88-- 
Ρἰαηΐ, οἴ ΘᾺ ΡΠ]5 ρ]οΙ α Ἀ5ϑθιπιη 1". ΕἾΠῚ ΠΟΙΏΙ ΠτΙΠῚ 
51πξ, {π| σιοάδη) τη 0 ΤΠ ΟΠΘΙῚ οαΡαηΐ Θχϑν- 

ΟΘΠί4{|6; ΠΔΠῚ ΓαΐῸ ΡΙΟΡΓΙὰ ΠΟΙΏΪΠ15 ἐϑὲ. Ὀ1- 

ὙΠ} ἃ ῬΔΠΡΘΡΙΠῚ ΡΙΟΡΙΘ 5 ΡῈ 86 σοσπῃοϑοῖ- 

πὰ : Π1 φιϊάθη) βι ρον τη ἰδπξ ΓΟΥ ΠῚ] ΠΘΟΘβϑα- 
ΕΪΔΡ ΠῚ ΡΟ55Θβ5]0η6, Πὶ γ61Ὸ 1Π ΘΑΡΙΠ] 61 ᾿ΠΟρ]ἃ 
ἀδριηξ. (ἴηι δτιΐθυη τη οῖι5 ἈΠΙ ΤΠ ΔΙῚ] ΠΟΠ γ6- 
που, αἱ Ππ5ῖο5 νοοοϑῖ, 564 ρϑοσαίογοϑ δα ρα ηϊ- 

τοη ἅτ : παρά ἴῃ {πᾺ}106ὲ ΘΟΠ] σα οπ6 γορΡ6- 
ΠΟ πβιοπὶ ΟΡ ποχίτμη ογδὲ αἴθ ἀδιηπδίοηὶ, τὰ 

ΡΥΪατιπ ἴῃ γοσαί0Π6 ΡοΟϑα1:. ΤΘιθυΊου 5. ΘΠ]ΠῈ 

βαπὶ σϑηἴθ5 {8} 1] Πα δ πὶ ΟΥ̓ΡΘ ΠῚ : 564 [Δ ΠΊΘ ἢ 

ῬΥΦΘΡΟΒἴδ8 διπὶ 1ῃ γοοαιϊοπθ, τ 4πὶ πια]6 Πα θοπὶ 

Τί 5ὲχ ΝΜΙ58. Αἱ 61} συνάγον. 

ἃ ἙΔιτο Ῥατῖβ. χαὶ διά, ΑΒΡεβὲ χαὶ εἴ ἃ Μί85. δε ἃὉ 

οαπομο Β451]}. 

» 810 φυΐπαε Νῖ55. Αἱ ΘΠ οαπὶ Ὦθρ. βοσίο προτε- 

τίμιηνται. 

Ροαί. ι8.5. 

οσαϊοτα ΠῚ 
Θϑοποιὰ ἰτὰ. 

αι}. 0. 
τι. 

Βλιϊο το- 

εαμά!, 



ν. ἡ. 

οι. τὸ. 

10. 

ΤΠ εεὶϊ. 20 

ϑ- 

20. 

ΡῬΥΪΟΓῸ5. ἃ ᾿ηθἴο0 ΡΘΡοΙ ρ᾽απε τ ΕΠ] Γαΐου. ἈτιΡβ 115 

του  σθπδθ ἀπ ἢ]105. ΠΟΙ ΉΪΏτ1} ΓΘΟΘΠΒ111 5ππὲ : οἱ 

ἀἰνιτοθ ἀπο ρᾶπροῦθ5. ΠΟΒρού [πι5 ΟΡο , δὲ 4] 

Αἰ Που] τοι βα]Π αἴθ ἢ ΘΟ ΠΒΘΊ1Π{π||᾽, ἀπ. γοσδίπ5 65} 

“δὶ ρα ροΡ65. Ἠπ]αβ ϊ θη] η οϑὲ ῬΘ ΠΗ] Πἰἃ5 

τθ οὶ : Ρυῖπ5 Ορθπὶ ἴδρε 1 ΡΘ ΠΟΥ ῚΡιι5. 51π.} 

ΔΘ ῬΟἿ5. ΘΕ Δ ΠῚ. ΘΟΠΟΙ ΠΕΣ 65. ΘΟΠΊΠΊ ΙΗ] [ἃ 5 

ψοοδ ΠΟ ΠΪ5, δθο τῷ {τὶ Πμδοίθπιι5 ᾿Πἴ61 56 1ἢ ΤΟ Γ]- 
γ»ὲι5 ἀἸϑϑϑηβουαπῖ., ΟΡ ἢιιης σΟΠν ΘΠ ΠῚ Π11[1186 

ἀϑϑιιθβοχηΐ σαν τα]. Ασθπόβοδι 6 1ΠῈ| αν 65 56 ΟἸΠΠῚ 

ῬδιροΡῈ ῬΡΦΟΟΠΪΟ ΡΥ] γοοδίπ ΠῚ 6556. ϑέπιί ἐπὶ 

τσυίπι ΘΕΪη} , πη 4υ|ΐ, ἶνες δὲ ράαμρον. Ῥοϑῖθα- 

48 π| [ὉΓ]5 γ 6 116 }15 Θ4 ΠῚ {πιὰ 1Π ΘΓ ΊΟΥ̓Θ5 5.106 5 

ῬυΦϑ δ πη, δὲ ΘᾺ ΠῚ {τ|88 ΘΧχ αἀἰν 115. ΟΥ̓ παν 6]8-- 

Πἰοπθπι., ᾿ἴὰ ἀδιπτιτ ἱπσγθάθνο 1 Το] βία πὶ [6]. 

5. 

Νϑάιιθ ἰσίταν ἀἶνθ5. Ραιρ θη ἀθϑρίοϊας., ΠΘατ6 

Ῥᾶιροι ΓΟγϊἀθὲ Ἰοοιθ! τι η) ΡΟ ΘΠ] Δ ΠῚ : ΠΘήτι6 

ΠΠῚ Ποπιϊπιιη ἐου θη ἃ5. ραν] ρθη δηΐ, Π6Ο γῈΡ- 

5115 ἢ 1Π15 5656 ἃ] ΠΘηθης [ΟΡ Ίσ 6 Π66. [Π1Ὸ σΘΠἴ65 
ὁππ 115 {αἰ ΠΑΡ᾽ ΓΔ ΠῈ Οὐ] ηι., σοπϑιιθιι ποθ οο0η-- 

Τπηραπίθν : Θὲ 48] οὐ Θὴι Πα] ΠῚ, ΡΘΡΘΘΥΙΠΟ5 ἃ 

τοϑδ ΘΠ 15 ΡΘΙ ΟΠ ἃν τα θη ϑιιϑο! υ]απΐ. 

4. Ος πιοιίπὶ ἰοηιίθίτιν" Ξαρίοτίίαπι,, δ πιϑάϊία- 

ἰἰο οοτϊς πιοὶ ργιϑτιΐαπι. Οὐ ]ὰ ΠῚ 5, ΘΘΟ Πα ΠῚ 

ἈΡοβίοϊαιμι,, οτδ ογθαάϊζιν αὐ γιδεϊτίαπι,, ΟΥ6 

ἀπίοηι σοτι[ο55ῖο Π{ αὐ Ξαἰπέθηι, οἵ υὐϊναιιθ ἄτιηι 

ΘΠ οι τιν, Ρου ΓΟ π πὶ ἀθοϊαγαπε : ργορίουθα 

56ΡΠΊΟ Ὁ ΡΆΘ. 51 Π}1}} ΘΟΠΊΡΙΘΧτιθ. οϑὲ., ΠῚΠῚ ΟΥῚ5 

ΔΟΙΟΠΘΏῚ 5 {πὴ} ΟΡ 15. τηϑ Πα ΠΟ Ππ6 πὶ. ἘΞ ΘΗ], 51 

Ἰοπιῖι ἴπ οΟΡ 6 ΡΥ ]τι5 ΠῸΠ [ΠΟΥ ΓΘ ΡΟ ϑ 1}, 4τ|0- 

τηοο {Π᾿5 Δ: } 1 61 Ο5 ΡΓΟἴογοι {|| ΠῸΠ ΡΟϑϑ: 60 
1Ππππ 1ἢ ΘσοΊ 10 9 {π| ν ΡῸ θοπὰ οοΡ 15 πα θροῖ, θὰ 

581 γϑῦθο πο αϊνυίσοι,, ἀϊοθίπιν. 1}}} : ϑαρίοπίία 

αὐόδοοτιδα , δἰ {Πιϑδατιγιι5 ἐπινί5ιι5., {τι πἰϊ ας ἐπ 

τἰτίςηιιο ἢ Ἰάοινοο. τ ἃ Δ]ΙΟΡι ΠῚ τ{{ΠΠ αἴθ η Ο5 

γηθιι ἸΟαιι τι 58 ΡΙΘ ἢ ΠΔΠη, [ἃ Δ] ΠΟΒΙΓΙΙΠῚ 10,50-- 

ΧἹ1Π} ῬΓΟΓδοῖτη ΘΟ. ΡΥ θη ΠΔγὴ Π]ΘαἸτθ τιν. ὃ. 7πι- 

εἴϊπανο ἱπ ρατανοίαπι αττθτι ἡλθαπι, ἀροτίαπι ἐπι 

Ρδαϊιονῖο ργοροοίτοτιθτη τπθάηι. Αἀπιιο ργορ Ποία 
518 Π} 1ρ511|5. ῬΘΥΒΟΠ 1 ΘΟ ΘΠ ΔΓ, τι Π6 1Ρ511|5 

ΘΘΙΙΏΟΠ65 δι π|ᾶΠ 6Χ ᾿π θη ᾿ππΠ ΠῸ ῬΓΌΪΑΙΙ 

ο Πὰ οεἴο 55. εἵ εἄϊο Βα5}. ἘΔ ο γεγο Ῥατίβ. 

οαπῃ (ἰδΐοπα (ογάον. πρότερον. 

ἀ Πὰ ΘΠ οὐ Ἀορη5. βοχίο οἱ βοοιπο, Α11 56 χ 

Μ85. ἐχχλησίαν τοῦ χυρίου, Πξ οοἰεςίαπι ])οπιϊπὶ. 

ἐδῖο Μί85. φαϊηάαο. Κορ. βοσαηετι5 προσενέγχῃ ἘΜ π 

γογῸ οαπὶ ἤορ. ἀυϊαΐο προενέγχει. Ηδπα Ἰοπρο πος. 

ΤΟΥ 1π|5 διημοσιεύσῃ. 

ΒΑΒΙ1Π ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. 

ν 

ΔΠΚΟΒΙΕΡ. 

) - φ ς -“ν ͵ , τὴν χλῆσιν, ἵνα οἱ χαχῶς ἔχοντες, πρότερον μεταλά- 
θωσ! τῆς ἐχ τοῦ ἰατροῦ ὠφελείας. Πάλιν οἱ γηγενεῖς 

κ ΒΩ “- εν , 

πρὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων ἐτάχθησαν" χαὶ πλού- 
᾿ - 

σιοι, πρὸ τῶν πενήτων. Τὸ ἀπεγνωσμένον τάγμα, 
Ε χαὶ δύσχολον ἔχον τὴν σωτηρίαν, πρότερον χέχλη- 

ται τῶν πτωχῶν. Τοιαύτη γὰρ ἡ τοῦ ἰατροῦ φιλαν-- 
, ΓΝ ͵ ε ΄, Ν 

θρωπία, τοῖς ἀσθενεστέροις “προτέροις μεταδίδωσι 
- Ὴ λ. ἊΣ Ὅ τ δὲ ὶ ΒΗ͂Σ ΕΝ ᾿Ὶ ὶ κ τς 

τῆς ὠφελείας. “Ομοῦ δὲ καὶ εἰρήνης ἐστὶ συναγωγὸν 
Ὁ ,ὔ 

ἣ χοινωνία τῆς χλήσεως, ὥστε τοὺς ἔχοντας τέως 
2 ᾿ὰὦ ᾿ , ᾿ 9 “ ε ᾿' 
ἐχ τῶν ἐπιτηδευμάτων πρὸς ἀλλήλους ὑπεναντίως, 

ΓΑ Κι" -Ὁ ἢ ΄, ῸὋἩ ΕῚ ’ 

τούτους διὰ τῆς ἐχχλησίας προσεθισθῆναι ἀλλήλοις 
3 Α ΕῚ ΄ , Ἁ « , [2 

εἰς τὴν ἀγάπην. Γινωσχέτω γὰρ ὃ πλούσιος, ὅτι 

δὁμοτίχῳ χηρύγματι χέχληται πρὸς τὸν πένητα, 
Ἔ ἢ ͵Ξ ΒΡ Ὁ ᾿Ὶ Ε-. ὴ λ « Ξ ᾿ “ 

ὑπὶ τὸ αὐτὸ γὰρ, φησὶ, πλούσιος χαὶ πένης. 
ὟΣ λ ΑἾ τ ΞΑ " Ἁ τ ὃς » 

ὑξ0) χαταλιπὼν τὴν πρὸς τοὺς χαταδεεστέρους 
“ ͵ Ε 

ὑπεροχὴν, καὶ τὸ ἐχ τοῦ πλούτου φρύαγμα, οὕτως 
εἰσέρχου εἰς τὴν ᾿Εχχλησίαν τοῦ “Θεοῦ. Μήτε οὖν 

͵ὕ ΜΝ 

ὃ πλούσιος τὸν πένητα ὑπερηφανείτω, μήτε ὃ πέ- 

νης τὴν δυναστείαν τῶν εὐπορούντων ὑποπτησσέτω᾽ 
΄ ς 1 Ὁ “ , Ν - .» , μνήτε οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς γηγενεῖς ἐξουθενεί- 

" , 

τωσαν, μήτε οἵ γηγενεῖς τούτων πάλιν ἀπαλλοτριού- 
Ἐ . - 

σῦωσαν. Καὶ τὰ ἔθνη ἐθιζέσθω, πρὸς τοὺς κατοιχοῦν- 
“- , Ὁ» 

τὰς τὴν οἰχουμένην, χαὶ οἵ τὴν οἰκουμένην οἰχοῦν - 

τες, τοὺς ξένους τῶν διαθηκῶν διὰ τῆς ἀγάπης 

προσλαμόανέσθωσαν. 
[2 1} ΟΕ, , Ἁ [ΩΣ 

Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, χαὶ ἣ μελέτη τῆς 

χαρδίας μου σύνεσιν. ᾿πειδὴ, χατὰ τὸν ἀπόστο-- 
΄ ,ὔ 

λον, Καρδία πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ 
» , " “- ΄ 

δμολογεῖται εἰς σωτηρίαν, χαὶ ἣ ἀμφοτέρων ἐν 
τὰς Ἔ φ « ῥάλλ ᾿ λεί γε πω ὰ 
τούτοις ἐνέργεια ὑπούάλλει τὴν τελείοτητα᾽ δι 

Ὁ - Α͂ τ “«Ρ᾽ 

τοῦτο ἀμφότερα ὃ λόγος ἐν τῷ αὐτῷ συνείληφε, ᾿ 

κι 

μελέτην. αν τε γὰρ μὴ ἡ τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ, χαρδία 

-- ΄ Υ ς Α Α τὭω 

τήν τε τοῦ στόματος ἐνέργειαν, χαὶ τὴν τῆς χαρδίας 

- προχποχείμιενον, πῶς “ προενέγχηῃ τὸν θησαυρὸν διὰ 
τοῦ στόματος ὃ μὴ χεχτημένος ἐν τῷ χρυπτῶ; ἐάν τε ᾿ ᾿ ᾿ν ᾿ ᾽ 

-Ὁ , 'Ν, -Ὁ- 

ἔχων τὰ τῆς χαρδίας ἀγαθὰ μὴ δημοσιεύη τῷ λόγῳ 
͵γὰ ) ἊΝ Ἵ Ἷ γῷ» 

- - ,ὔ 

λεγϑήσεται αὐτῶ, Σοφία χεχρυμιλκένην καὶ θησαυρὸς ΕῚῚ 32 τὰ ι" Ϊ Ω ρος 
’ 

ἀφανὴς, τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις; Διόπερ εἰς μὲν 
ἕ κ᾿ , 

τὸ ᾿ἑτέρων ὠφέλιμον τὸ στόμα μου λαλείτω σο- 
φίαν, εἰς δὲ τὴν ἡμετέραν αὐιῶν προχοπὴν ἣ χαρ- 

δία μελετάτω σύνεσιν. Κλινῷ εἰς παραδολὴν τὸ οὖς 

μου, ἀνοίξω ἐν ψαλτηρίῳ τὸ πρόδλημά μου. "ἔτι τὸ 
- ’ , 

ἑαυτοῦ πρόσωπον συνίστησιν ὃ προφήτης, ἵνα μὴ 

εὐχαταφροόνητοι ὦσιν οἱ λόγοι ὡς ἀπὸ ἀνθρωπίνη ἵ ρ ᾿ς 

ΓΕΔ Βα51}. οατη ΒΘ ρΊ5 βθοιπᾶο οἱ βοχίο τὸ ἔχα- 

τέρων ὠφέλιμον, οἵ τὰ Ἰορῖβθθ ὙἹ θῖν ΤΠ ΟΤΡΙο5, {πὶ 

νογίαϊ : “ὦ εν ἰδῴιιθ πϑιπι. Αἴ φάτο Ῥάγι5. οἵ ο-- 

ἄοχ (ὐομθοῦ. οὐιτὴ ἃ}11|5. {παΐπιου οὉς σαπὶ (ὑαίοπὰ (οΥν- 

ἄον. αὐ ἴῃ ἴοχίαι, θὸπο. ϑίαπιη. Βοσ. του 15 χαρδίο, 

νου. ΑἸ ἄςφοβὲ μου ἴῃ 115 οἵ ἔπη 4115 Δίδδι 



ΠΟΜΠΠΙΑΌΊ ΙΝ ΡΘΑΙΜΌΜΝ ΧΗΥ͂ΠΙ. 5.222) 

7 ς εὑρέσεως προφερόμενοι. Ἃ διδάσχομαι, φησὶ, παρὰ 
Ὁ Π 7, -» ε ΟΣ " , ) ΕΝ ὅνκ ΒᾺ τοῦ Πνεύματος, ταῦτα ὑμῖν 5 ἀναγγέλλω, οὐδὲν ἐμὸν, 

οὐδὲν ἀνθρώπινον λέγων" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χκατήχοος 
7 .- ᾿ ΩΣ ΄ 

ἐγενόμην τῶν προδλημάτων τοῦ Πνεύματος, ἐν 

μυστηρίῳ παραδιδόντος ἡμῖν τὴν τοῦ Θεοῦ σοφίαν, 

ἀνοίγω ὑμῖν καὶ φανερὸν καθίστημι τὸ πρόδλημα, 

ἀνοίγω δὲ οὐχ ἑτέρως ἢ διὰ Ψαλτηρίου. Ἔστι δὲ τὸ 

ψαλτήριον ὄργανον μουσιχὸν., ἐναρμονίως τοὺς 

φθόγγους ἀποδιδὸν πρὸς τὴν ἐχ φωνῆς μελῳδίαν. 
ΤΣ “ δ ! ὯΔ , 5 ΄ 

ὃ τοίνυν λογιχὸν ψαλτήριον τότε ἀνοίγεται μά- 

λιστα, ὅταν αἵ πράξεις ὦσι συμφώνως τοῖς λόγοις 

ἀποδιδόμεναι. Κἀχεῖνός ἐστι πνευματικὸν Ψαλτή- 
ΓΑ ἽΝ ἮΝ ΔΡ τ 3 ! - 

ρίον, ὃ ποιήσας χαὶ διδάξας. Οὗτος ἐν Ψαλυοῖς 
- , Ἀ 6 π Ἀπ ὦ Ν δ᾿ ΓΡΝ ἢ ἤ 
ἀνοίγει τὸ πρόόλημα, τὸ δυνατὸν τῶν διδαγμάτων 
» .- Γ- ΜΕΥ 9 6 προ ἢ 0 τς τ πὲ ἐχ τοῦ καθ᾽ ἑαυτὸν ὑποδείγματος προτιθείς. “Ὡς οὖν 

᾿ Ἐ , αν ἐν Ν « - ΝΑ μηδὲν ἀνάρμοστον, μιηδὲ ἐχμελὲς ἑαυτῷ συνειδὼς 

χατὰ τὸν βίον, οὕτως ἐν πεποιθήσει ποιεῖται τοὺς 
ο ὁ Χ 3 Ζϑ “ , .- Ε] ς , λόγους τοὺς ἐφεξῆς: Ϊνα τί φοθοῦμαι ἐν ἡμέρᾳ 

πονηρᾷ; Ἢ ἀνομία τῆς πτέρνης! μου “οὐ χυχλώσει με- 

Ἰϊονηρὰν ΠΕΣ τὴν τῆς χρίσεως λέγει, περὶ ἧς 
, ΤᾺ τ ὅν ἢ ΣΡ δ ͵, ὝΡΉΕΝ ᾿ 

ον Ἡμέρα πον ἀνίατος ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη 

ἐν ἣ ,φησὶν ὃ προφήτης, ὅτι χυχλώσει ἕχαστον τὰ 

διαδούλια αὐτοῦ. 'Γότε οὖν, διὰ τὸ μηδέν μοι πε- 
ἐνῇ Υ ' τ᾿ ἐγ δὸῷ Ὁ ᾿Ὶ ἈΝ , ΕἸ 

πράχθαι ἄνομον ἐν τῇ δὸῷ τῇ κατὰ τὸν βίον, οὐ 

φοδοῦμαι τὴν ἡμέραν τὴν πονηράν. Οὐ γὰρ περι- 

στήσεταί μοι τὰ ἴχνη τῶν ἡμαρτημένων, οὐδὲ χυ-- 
Ἄ. ΕῚ τ ᾿ἄνϑῆ Ἢ ἐς ᾿ Εὰ Ἐυὰ ΔΆ 

χλώσει πεν τῇ σιωπώσῃ κατηγορία τὸν ἔλεγχόν 
3 λ , Ἱ 

μοι ἐπάγοντα. Οὐδεὶς γάρ σου ἕτερος χατήγορος 

στήσεται, ἢ αὐταὶ αἵ πράξεις μετὰ τῆς ἰδίας μορφῆς 

ἑχάστη παρισταμένη ἣ μοιχεία, ἣ χλοπὴ, ἢ πορ- 

νεία, μετὰ τὴς νυχτὸς, μετὰ τοῦ τρόπου, μετὰ τῶν 

γχαραχτηριζόντων αὐτὴν ἰδιωμάτων, καὶ ἅπαξα- 

πλῶς, ἑκάστη προ μετὰ τοῦ ἰδίου χαραχτῆρος 

ἐναργῆ φέρουσα Ὡν ὑπόμνησιν προ τ Ἐμὲ 

οὖν οὐ χυχλώσει τὰ ἴχνη τῶν ἤΡαΡτημενον: διότι 

ἔχλινον εἰς παραδολὴν τὸ οὖς μου, ἤνοιξα ἐν ψαλ- 

τηρίῳ τὸ πρόδλημιά μου" 
ΓΕ γ᾿ , ὐπο ῴὃς ’ ΓΕ δ ν 

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ τῇ δυνάμει αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῷ 
Ὡ 7 - Ἵ 

πλήθει τοῦ πλούτου αὐτῶν χαυχώμενοι. ἸΤρὸς δύο 
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ν 

’, - , τὰ πος ᾿ 5 , ᾿ 7 ᾿ Ξ - 

πρόσωπα τῷ προφητη λόγος ἐστίν" πρὸς τε γηγενεῖς, Ὦ 

8 5819. ΟἸῖν. οὐ ΑἸρο. οἴη 4115 «παΐποι Ν55. οἱ 

ον ΘΠ οπο Βα511. Αἥὐ' (ΘΙ Ρουπὶ «ϊηΐιι5 οὐ βοχίτιβ 

πα Ἀθρ. ἴουο οἵ οὐπὶ (ὑαίοπα (ογάοι., ἀναγγελῶ, 

αππιπίίανο. ἙΔιῖῖο ποβρίτα ανῖ5. ἀναγγέλλω. Νῖοκ 

6611 οὐπὰ ἤδρ. αυληΐο λέγω. Αὐ ΟἸτν. οὐ ΑἸρ]116. οἴη 

ἈΠ15 βορίοπι Νῖ55, λέγων. 

4 Ῥάτειο Ὀἴγααθ Τ0451]. οἱ Ῥαυῖβ. οὐ χυκλώσε! μιε, Ζογι 

οἰνοισπιααῦι πε. 56 ποις ΗοΡι., πδάπο ΠΧ Χ,, πὸ- 

416 Μί8ϑ5. ποϑβίι ραν ]ου]λιη ποραπίοπη ὀχ ροπΐ. 

Ἦϊπο οοπίθηϊ]ο οϑύ ἸΟῪ ῬΘΥ [Ι5ϑ᾽ πλο5. ὙἱρῸ5. Πιιοδιιη 

ΟἹ (πο ἤβιιηι. Ηϊο νοοσυ]αι οὖ τοιποη απ, {ΠῸ 

σΟΠ ΘΠ Θγοηία". Οτιδθ, ἸΠ 411, ἃ ΒΡΙΡ πὶ ἀοοθοι, 

δὰ νῸ}}15 ἀπ ΠτΠΠἴ10. 5. Π1}}}} ἀἸοθ 5 {π|06] πηθιιμὴ 511, 

ἀτπ| Πα Πτι} : 5664] {π|8 Δ ΠΟ δι ἰδοίτι5 

ΡΡΟΡΟΒΙ ΠΟπιμη ΚΡ ῚΡΠπ|5, 1Π ΠΥ ΒἰΘΥ]Ο [γα 6115 η0-- 

15 ᾿ρϑᾶτη [)6] 58 θ᾽ ΘΠ 18 1, ἈΡΘΙΙΟ γῸ 015 δὲ μη η1- 

[Θϑιαπ ἴδοϊο ΓΟ ΟΒΙ ΠΟΠΘΗῚ 5, ἈΡΘΡΙΟ ἃϊιθ ΠῚ ΠῸΠ 

ΑἸΠ 6. (8 1} Ρ6Ὶ ᾿ 5] ΓΘ υ τη}. Εἰ. ἀτι ἔθ Π} Ῥ 5] ΓΘ τι] 

1Π5[ὙἘΠΠΊΘῊ {11} Π 1151 11}. Β0ΠῸΒ ΘΟ ΠΟΙΠΠ6 γοα 65 

δ νοοὶβ τη υ]δ ποι. ἈΔΠΟΠΑ]6 στιν ρ581{6-- 

ΤἼ1Π} ἔπι Π} ΠΙΆ ΧΊΙΠΘ ἈΡΘΥῚ ΓΕ], ΟἿ] ΔΟΙΠΟΠ 65 56}Π10-- 

1115 σοπϑοηΐαηθς γα άιηίν ἂο σοποονάθϑ. ΕΠ 

116 δδὲ βρί για! ῥϑαϊτουπτπη, {π|1 [Θοῖἱ δὲ ἀοοιηῖ. 

ΠΠς 1ἢ Ρ541Π}15 ἈρουῚς ῬΙΟΡΟΒΙ ΠΟΠ ΘΠ, ἀοοιϊπποη- 

[ΟΡ ῬΟΒ510111α ἴθ ΠῚ} 5110 ᾿ρ51τ|8 ΘΧ Θ! 0 10 ΡΓῸρΡο- 
Πποη5. ΤΑ ]ι πη Ἰστίπ} ΠαΠ]}1π|8. ΓΟῚ ἸΠΟΟΠΟΙΠ 86 

ἁτιΐ ΓΑΙΟΙΙ 556 πίδηθδο 5101 1ἢ για σΟΠβΟπ δ, 1[ἃ 

ΘΟΠ ἀμ θυ ΘΟ ΠΊΟΏΘ5 56 Θηἴ65 ΡγΌΓογὶ. (ὐπ {{-- γγιος 

γιοῦ ἵπι ἰδ πιαΐα 3 Γπϊφιῖίας οαἰοσατιοὶ ηϊοὶ ποτὶ ἡυάἸοῖῖ 15 
οἰγοισπανι πιο. δα! ἴδηι, Ππ 10}} ἀἴθηι ἀἸοἰι, “ 

ἀδ «π|ῶ ἀϊοίαχη οϑι : 72165 7Ζ)οπιϊτιὶ ἐπι πιθεϊϊ αὐ 5 Εςφαὶ. 13,0. 

1Π ΟἸΠ65 σϑηΐοβ :1Π πᾶ, 41} ῬΡΟΡΠοία 57. τπιπιιηη-- 

ΘΙ 16 οἸγοι τι ΘΟΠ51Π8 588. Τιιηο Ἰἴδητιθ, 

{π|4 11} ἃ τὴ6 1ΠΊ 61 1π ν [85 νὰ ρας τ] 651, 
χη ]α τὴ ΠΟΙ ἔἰπ]6 00 ἴδηι. Ν πη ρΘοσἁίΟΥ ΠῚ ν 6511-- 

δῖα ΠΟῚ Τὴ6 ΟἸΡΟΙΙΠἸ5Ι5[6 1, ΠΘΉῈ6 ΟἸΡΟπμ ἀθιιηΐ, 

πλαΐα, 

ΕΥΣΕΘῚ ἢ. 2: 

ἴοῖϊα ἀΟΟιιβα 0 Π6 Τὴ6 οἰ να πῖα. ΝΠ 5" ΘΕ ΠΣ γος ποέϊτα 

ΑΠ1τπ|5 ἀοσιιϑαῖου [{| 5156 π|, ΠΠᾺ ΠῚ 1058 ἴδοία, ΟἸΠΠῚ ἐπι ἀρεῖ 

51 Ζαθοιιθ [ὉΡΠἃ ἃ ἰδίαπεα : Δα πΓΘυ ππὴ , (τα, ὙΡῊ δ 

ἔπ, 5ΓΠ|0ΤῚ1Π]5 ΟἸΠΠῚ ποεῖο, ΟἿ] ΠΟ 40, ΟἸ1ΠῚ ΡΓο- 

ῬΕΪΘΙαΕΡτι5. 14 αἰ ϑισ Πα ΠΕΡ τι5.,. δὲ 1Π Θ11Π1}}8ἃ. ν 
τππιπη ποάαιιθ ρϑοσδίτιμη οἴ ῬΡΟΡΡΙΟ ΘΠαραοῖο- 

γῸ ῬΡυοάιτιοθῖθι , ον [ΓΘ 6 ἢ 5. ΓΘοου ἀΔΠΠΟΠΘΙη. 

ΜῈ ἰρίξν νϑϑισία ᾿θοσδίονιη ΠῸΠ ΟἸΡΟΙ[ὰ- 

Ἰυιη  : 4 ρ 06 4αῖϊα ἸΠοῚ ΠΥ] 1Π ῬΑΡΑΙΟΪ ΠῚ ἀ ΡΟ ΠῚ 

ΠΙΘΆΠῚ.» Οἵ ἈΡΟΡῸΙ 1Π Ῥ5Δ]ΓΟΡΊΟ ῬΥΓΟΡΟΒΙΠΟΠΘῊΙ 

ΤΠΘΔ ΠῚ. 

5. Ομ σοτ ιτιτιὶ ἐπι νίσίπι 6 5τπια, δὲ ἵπι πιμἶεϊ- ὦ 

ἐμαϊτιε εἰϊνι{αγιίπν 5ιίατιιτη, σἰοτίατιιιτ. Α ἃ ἀτιὰ5 

ῬΘΙβοπᾶβ ΡΙΌΡΙΙΘἴδθ 56.110 δϑῖ; δὲ δὶ ἐθυυ σὰ ; 

ἀεϊοπάδμ 6556 οχιβυϊπιαΐ. Εανοὶ ΤΠ ασροο θγόογμ Νῖ55. 

ἀποίουα5: ἴανοι (οτη θο δῖ. βουϊοβ ΟΡ ΠΟ Η15, {π, 

τῦ Ῥαϊοῦ, γοου]ατη οὐ ΠοΟΘββαρο οχΙριξ. Αὐὖ Ἰρταν' 

Βαβῖα5. οὐ πὸ βου θογοῖ, [Ά]515. πο] Τα οὶ : ἀπ 

ἴῃ ἀΠἸ4πὸ Θχθιη ] ΑΓ οὐ 16 1556. Ῥαϊαπάτι5. ὁδί. ΠΈλατη 

ποι ἕλοι θϊχουῖπι, ΔΙ τθυιι πὴ σοΥ ἴα σΟη ΠΡ ͵1586 ΟΡοΥιΠ{. 

ρα εἴνε Βαβϑίπτι5. πιθιπου δ Ὁ] 15 πὸ σοπἤεοτιβ, ἔα ]50 

ογο τ ἄοντε πος Ἰοοο ραν οα!απι οὐ 1ῃ Θουρίπνα στορο- 

υἰνὶ βῖνο ἴῃ ΒΙΡΠ115 τη θη 408515 τὰ Ἰοσοντῦ : {ποπίαχη ἰὰ- 

πιο οταῖϊο 5ῖπ6 οὐ ΘΟ ΠΟΓΟΡ 6 ΠῸπ ΡόΌ586 γι οἴπν", ον οῸ 

ὀᾶ ὙΘΟ0 1) ΓΕ ΠΟ ἢ ἤα]η 6556. 1 ΠΟ ν 1 Π}118, 



Ι. Ῥεῖ... 

200 5. ΒΑΒΙῚΙ ΟΕΒΑΒΚΕΙ ΟΔΡΡΑΏΟΟ. ΑΠΟΗΠΙΕΡ. 

οἱ αὐ ἀϊνιτο5. Π]Ὸ5 δηὶ πὶ Ἀ]ΠΟ ΖΕ ἴα" , 516 ταῦ Θχ 511- 

Π]Δ ΟΠ ΠῚ {π|8η} 46 56 ᾿ρ515 Ὁ} Ροίθη ἃ ΠΟ Π66- 

ΡοιαηΣ, ονθυίαξ : ἢῸ5 ψγ6Ὸ; 510 τιῖ ἀδϑινααΐ ᾿ρ50-- 

γππ| ΟΡ Ορτιπὶ σΟρίἂ ΠῚ δἰ οπθ. 5.5, πα π}, 
«{ἰ ἴῃ γεϑίσα νἱρία 6 ΘΟ πῇ 1115. ΠῚ ΘΠ1ΠῚ βιιηΐ ἴθι"- 
γΙσθμ 8, 41] ἴπΠ ΘΟΥΡΟΡΙ5 ὙἹΊΡτι5 Θρθηι ροπαηΐ, οἱ 

Ἐπ ΠᾺ ΠῚ ΠΑ ΙΓ ΠῚ 51{Π|0] 6 6 1 6556 Ραΐαπε, δά 

ϑίγθητι ρου Ποοπάα απ ντ]ι. ἘΠ νοϑ, Ἰη41ξ, (] 
ἴῃ ἱποουῖο αἰν.τἀγαχη Πἀιχοίατη Πα 15115., ἁτιά το, 

Ῥγθῖῖο γϑάθιηρ!οΠ15. γ 15 ΟΡ5 6ϑὲ5, τὶ ἀϑϑογᾶ- 

μΉ]ηἰ ἴῃ ΠΡΟ τἀ θη, {πιὰ 5ΡΟ] ΙΔ [Ὁ|51155 ΥἹ ἀἸα 0 0}1 

νοι, 4] σαρενοβ νῸ5 ΓΘ ΠΘ 8, ΠΟῚ ῬΥ]Π5 ἃ δ511ἃ 
τΥγ πη 46 ἀρῖγα ΠΠΡ6ΓῸ5 δἰπθῖ, {πιὰ τ ΘΟ ηΠ5η0 411- 
410 τϑάθη 15 ΡΡοῖο Δ ἀπιοῖιι5, ρΘΥ ΠλτᾺΓ6 ὙῸ5 
γ 611. Ῥνοῖπά δ γθάθι το 15 ΡΡ ἔπτη ΠΟ 6] 5661 
ΘΟ ΠΟΥΙ5. 6558 ΟΡΟΥΤΘ  οἴιηὶ 115 411 «ΘΕ πθηέιπ", 564 
πιο πη ϑιι "Δ Π1|6 ΙΟη 56 ΡΥ βία π|8, 51 [ΠῚ ΓΈ 

65: {ΠῚ} 6 η5 σαρίϊνοβ βουυ τα ΠΠρογδῖ. Οπιαπη0Ὁ- 
6} [Γαΐο γ05 ΠΟ πλ πᾶ γα μηθυ ναΐθί. Νὰ]- 
15 ΘΠΪΠ) ΠΟΠΊΟ Ρουϑιδ θυ αἰ θο0]0 ροβϑὶῖ., αἱ 

ΘΠ] 4αὶ 5101 δ] Θοἴιι5. 5616] δῖ, Θχ ροϊδϑίαίθ 
51ἃ δχϊμηδΐ : {πὶ 5010 θὲ Π6 ΡΓῸ 5115 1 46Π| ρθο- 

οαπ5 Π6Ὸ 4ποδΐ μἰδοι]ανθ δου Ποπιπ Οἰ θυ. 
Οποιηοάο ἰρίταν ροίουϊε ἃ ΡγῸ 4110 δἰοθνο ἢ Ουμά 

ΓΆΡ 5115 [Δ Π11 ὈΡΘΕΪ ἴπ ΠΟΟ 5δθοι]ο ροβϑθά θυ, παι 1ὦ 

ΟΠ) ΔηΪηα 4188 ΡΓΘΙΙοϑὰ οϑὲ Παίιιγα,, ἰάθηθθ 

ῬΟδ511 σου ΠΥ] 5 5᾽ 11 46} δ ογθαΐου 8 1Π]8 91-- 
ΠΘιη ἴδοϊα δϑῖ. Οἵ }15 τι 6 ΠῚ} ἰαΠ00} ΡΥ ΘΘ5ΘΠ 15 586-- 
ΟἿ] 6556 Ῥοϑϑὶξ ΡΓῸ {ἀ{π|}ΡῸ 58θ οι] νἱδίϊοιιπι 5.{-- 
Οἴθπ5. Βυιῃηλ π8θ. Παΐρ ἢ Ηδοΐθητιβ {π|46Π| ἢθοο 

5 ΡΠ1Οἶπι5. 1π 6] χίπητι5. ἘΠΙΔΤΏ5] απι18 ἴῃ Πὰς νἱΐα 
ΤΠ ΠΟΡΘΓΟ Ροίθη5 510] 6588 υἱἀθαιαι", ΘΕϊαμηϑὶ 41-- 
γαγιιπ οΟρΙὰ δἐραΐτι5. 511, ΘΠῚ 5600 ἀοοοὲ 
μᾶπο {ΠΠ᾿4|} ΘΟ ΧΙ ΔΙ ]ΟΠΘ ΠῚ ἀδρόποΓ, δἴαιιθ Πτ-- 

11 τι} 6556 510 ροίθπ! 6] τηᾶπιι: οἵ ΠΘήπι6 ἴῃ 
δὰ 481} ΔΠΙΠΊΟ ΘΟΠΟΙΡΙῚΣ ροΐθπ Πα Πάδυθ, πϑήϊιθ 

ἱπ Ορῦμὰ τα] πη 6 Θ]ΟΥΑΥῚ. ΤΠῸ ΡΟΒΘΙΠ21Ι8 
δἰ πη ΘΠ ΓΘΙῚ Ῥᾶ1110 4} ΠΠπ|5 ΘΓ ΘΘΥΘ 7 οἵ 605 {π| 1Π 

8 ροίθηπα οομπάπηϊ, 6 46 5.1} 11ΠῈ Εν] ΕΠΔΥΊΙΠῚ 

οορίὰ β]ουὶαηΐαν, 46 Δ Π1Π186 [δου 4 ΕΠ} 115 1Π 16 ]Πσ 6, 

αἰροῖδ {τ|8 Π6 ᾿ρ5ὰ 4υ 16 Πι ΡῈ} 56 510] δ: {ΠΟ 6 5 
511 δὰ ϑϑ] ἴθηι. ἸΝΔ ΠῚ ΘΕ] ΔΠΊ51 {1115 ΡοΡ [θοῖτι5. 51} 1Π 

Π]115. ΠΟΙΏΪΠτη1, 81 δὶ ϑαριθητα ἀϑιξ., ΡΓῸ ηἰ- 

ἈΠῸ τϑραταθῖταν. Οποά 51 ψαβρίδηη 510] σΟΡ Δ ΤῺ 

σΟΠίΘΠΡ] ΠΟ Πτ πὶ 6χ πππΠ ἀδηἃ 5 ΡΊ ΘΠ ἃ σοτηρα- 

γανουῖ, οἵ {πδϑάδηη σΟρ ΠΟ ἢΪ5. αἸν 1188. ΟΡ τι5 

οἷν ομηπθιη δαὶ Γὶ γι θη} : ΠΘΠΊΡΘ., 8Π1- 

»Ἐ41Ὲ τὴν ἐν τῇ. Αὐ Μ55. πη} τὴν ἐπὶ τῇ. Θιαιϊτη 

Ἀες. βεοηάπβ ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν δυνάμει. 
ο Τὰ Νῖββ. Αἱ δά ἡμᾶς. Μοχ οἀϊο Ῥαγὶβ. οἵιπὰ 

ΟΟ]}, βοσχίο ἄνθρωπος γάρ. Πεοδὲ γὰρ ἴῃ 86ὲχ Νίβ5. ροῦ- 

Ε 

καὶ πρὸς τοὺς πλουσίους. Τοῖς μὲν γὰρ διαλέγεται, 
καθαιρῶν τὴν ἐπὶ τῇ δυνάμει αὐτῶν οἴησιν" τοῖς δὲ, 

ὑτὴν ἐπὶ τῇ περιουσίᾳ τῶν κτημάτων ἔπαρσιν. Ὑμεῖς, 

φησὶν, οἱ πεποιθότες ἐπὶ τῇ δυνάμει αὐτῶν. Οὗτοι 
γὰρ οἵ γηγενεῖς, οἱ ἰσχύϊ σώματος ἐπελπίζοντες, καὶ 

οἰόμενοι αὐτάρκη εἶναι τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν 
πρὸς τὸ δυνατῶς ἐπιτελεῖν ἃ βούλεται. Καὶ ὑμεῖς, 

φησὶν, οἵ πεποιθότες ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, 

ἀχούσατε. Λύτρων ὑμῖν χρεία πρὸς τὸ εἰς τὴν ἐλευ- 

θερίαν ἐξαιρεθῆναι, ἣν ἀφψηρέθητε νιχηθέντες τῇ 

βίᾳ τοῦ διαθόλου, ὃς ὑποχειρίους μᾶς λαθὼν, οὐ 

πρότερον τῆς ἑαυτοῦ τυραννίδος ἀφίησι, πρὶν ἄν τινι 

λύτρῳ ἀξιολόγῳ πεισθεὶς ἀνταλλάξασθαι ὑμᾶς ἕλη- 

ται. Δεῖ οὖν τὸ λύτρον μὴ ὁμογενὲς εἶναι τοῖς κα- 

τεχομένοις, ἀλλὰ πολλῷ διαφέρειν τῷ μέτρῳ, εἰ 

μέλλοι ἑκὼν ἀφήσειν τῆς δουλείας τοὺς αἰχμαλώ-- 

τους. Διόπερ ἀδελφὸς “ὑμᾶς λυτρώσασθαι οὐ δύνα-- 
ται. Ἄνθρωπος γὰρ οὐδεὶς δυνατός ἐστι πεῖσαι τὸν 
διάῤολον πρὸς τὸ τὸν ἅπαξ αὐτῷ ὑποπεσόντα ἐξε- 

έσθαι ἀπὸ τῆς ἐξουσίας " ὅς γε οὐδὲ περὶ τῶν ἰδίων 
ἁμαρτημάτων οἷός τέ ἐστι ἐξίλασμα δοῦναι τῷ Θεῷ. 

180 Πῶς οὖν ἰσχύσει τοῦτο ὑπὲρ ἑτέρου πράξαι; Τί δ᾽ 
ἐ 

ᾳ 

ἂν χαὶ τοσοῦτον χτήσαιτο ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ὡς αὔ- 
“ “ “ » , τ»ο 

ταρχες ἔχειν τῆς ψυχῆς ἀντάλλαγμα τῆς φύσει τι- 

μίας, διότι κατ᾽ εἰκόνα. τοῦ χτίσαντος αὐτὴν ἐγένετο. 

Ποῖος δὲ χάματος τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος αὕταρχες 
2. ΩΝ οὔ : ἐλλ ἊΨ ΕΟ τ Ἢ θ , “- 
ἐφόδιον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος τῇ ἀνθρωπίνη ψυχῆ; 

- -" ᾿ Ἔ τ 
Τοσοῦτον μὲν οὖν ἁπλούστερον ταῦτα νενοήχαμεν. 

Υ ἃ -εὝὀαῷ, ψ'. - 

Κἂν τῶν μέγα τις δυναμένων ἐν τῷ βίῳ τούτω 
ἐστ ». ὦ ΕῚ Ὁ ᾽ ,ὔ ἢ 
εἰναι δοχῇ, χἂν πλῆθος χτήσεως περιδεόλημένος 
Ἐπ ΛΌΥΝ Ὁ} δες -“ “.,) , τ 
ἢ, διδάσχει καθεῖναι τῆς οἰήσεως ὃ λόγος, χαὶ τα- 

πεινωθῆναι ὑπὸ τὴν χραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, καὶ 
7 ᾿ Ἂ 

μήτε ἐπὶ νομιζομένῃ δυνάμει πεποιθέναι, μήτε 

τῷ πλήθει τοῦ πλούτου καυχᾶσθαι. Δυ- 
Ἁ 7ὔ Ἁ , φν “- 

νατὸν μέντοι, χαὶ μικρόν τι προσαναδῆναι τῇ δια- 
Ν τ - 

νοία, καὶ τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τῇ δυνάμει αὐτῶν, 

χαὶ ἐπὶ τῷ πλήθει τοῦ πλούτου αὐτῶν χαυχω- 

μένους, νοῆσαι ἐπὶ τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς, ὡς 
“Ὁ ΝΜ τ» 

οὐκ αὐτοτελοὺς οὔσης οὐδ᾽ αὐτῆς πρὸς σωτηρίαν. 
κ᾿ τὸ 2. ΄, , “Ἐν “ἢ φίμο. . ἃ ΄ - 

Καὶ γὰρ ἐὰν τέλειός τις ἡ ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς 
- Ἁ - τῆσδ “ τ Ψ ε Φ 5Χ ͵ 

ἀπὸ τοῦ Θεοῦ σοφίας ἀπούσης, εἰς οὐδὲν λογισθή- 
σ᾿ Ά, -ὉὉ ᾿Ξ - 

σεται. Κἂν πλῆθος ἡ περιπεποιημένος ἑαυτῷ θεω- 
τὭ͵ τὭω Ψ Ἦ, των 

ρημάτων ἐχ τῆς τοῦ χύσμου σοφίας, καὶ πλοῦτόν 
7 Ἁ το ο 

τινα γνώσεως “συνειληχὼς, ἀχουέτω πᾶσαν τοῦ 
᾿ Ψ ορϑ 

πράγματος τὴν ἀλήθειαν: ὅτι πᾶσα ἀνθρωπίνη 
Η ᾿ - “,αι᾿,.οω , - δῷ 

Ψυχὴ ὑπέχυψε τῷ πονηρῷ τῆς δουλείας ζυγῷ, τοῦ 
- , ο ᾿Ξ τὭω 

χοινοῦ πάντων ἐχθροῦ - καὶ τὴν παρὰ τοῦ χτίσαν- 

ἰη4ς αἴφαο ἴῃ δἀϊοης Β451}. 

ἃ 81. Περὶ βοοιηάτι5, ἰογεϊτι5, {παγέιι5 οἷ βοχίαϑβ ; 

ΟΝ 86οῖι5 ἃ0 (ΟἸΡΟΓΓΗΣ «αϊηΐιι5, βοχίαβ οἱ βορΕπητι5 
οαπὶ (151. Αἴ βαἀϊεὶ συνειληφώς. 



ΒΟΜΙΠΙΛΊ ΙΝ ΡΒΘΑΙΜΌΜ ΧΗΥΠΙῚ 

ος αὐτὴν ἐλευθερίαν ἀφαιρεθεῖσα, αἰχμάλωτος ἤχθη 

ὰ τῆς ἁυκχοτίας. Παντὶ δὲ αἱγμαλώτῳ λύ γρείχ ιὰ τῆς ἁμαρτίας. τὶ δὲ αἰχμαλώτῳ λύτρων χρ 
᾿ Ἂν - , “ - "Ν Ἀ ᾿ « “ἅ 

ρὺς τὴν ἐλευθερίαν. Οὔτε οὖν ἄρελφθο τὸν ἑαυτοῦ 

δελφὸν δύναται λυτρώσασθαι, οὔτε αὐτὸς ἕχαστος 

ἑαυτόν: δίοτι πολλῷ βελτίονα- ὃ δεῖ εἶναι τὸν λυ- 

τρούμενον τοῦ χεχρατημένου χαὶ δουλεύοντος ἤδη. 

᾿Αλλὰ χαὶ οὐδὲ 
[{ ΕΝ 25 , {, " 
ὅλως ἄνθρωπος ἐξουσίαν ἔχει πρὸς 

Ἀ Ἐκ »Ἶ 
Θεὸν, ὡς χαὶ " ἐξιλᾶσθαι περὶ ἡμαρτηχότος, ἐπεὶ ἢ 

κ ἌΨ.Ά ς “ “- ὩΣ Ἢ: Α [τι χαὶ αὐτὸς ἁμαρτίας ὑπόδικος. Πάντες γὰρ ἥμαρ- 
Ἧ τ - πὸ -- τον, καὶ ϑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, δικαιού- 
ν ἂ ωὭ τς τὰν ᾿ δ ἃ - 9 7, 

μενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι, διὰ τῆς ἀπολυτρὼ- 
-ῸὉὥῚ 7 τῷὦ -Ὁ-Ὁ- σ᾿ Ὃν 

σεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 

δ Ἰ » - - -" ὦ 
Οὐ δώσει οὖν τῷ Θεῷ ἐξίλασμα ἑαυτοῦ, καὶ 

δ᾿ ᾿ Ὁ , τ τ 2 Ὁ ΤᾺ τὴν τιμὴν τῆς λυτρώσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Μήτε 

οὖν τὸν ἀδελφὸν ζήτει εἰς ἀπολύτρωσιν. ἀλλὰ τὸν 

ὑπερδαίνοντα σοὺ τὴν φύσιν" μήτε ἄνθρωπον Ψιλὸν, 

ἀλλ᾽ ἄνθρωπον Θεὸν Ἰησοῦν Χριστὸν, ὃς χαὶ μόνος 

δύναται δοῦναι ἐξίλασμα τῷ Θεῷ ὑπὲρ πάντων 

ἡμῶν, ὅτι αὐτὸν Προέθετο ὃ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς 
, 5» - " φῶ [ἢ 3. Ὁ ΕΣ τα --᾽ κ 

πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι. Α δελφὸς ἦν τοῦ ἰσραὴλ 

ὃ Μωὺῦσῆς" καὶ ὅμως λυτρώσασθαι αὐτὸν “ οὐχ ἠδυ- 

νήθη. Πῶς οὖν ὃ τυχὼν λυτρώσεται ἄνθρωπος; Δι 

ΠΩ ὩΣ τὸ μὲν ἀποφαίνεται, ᾿Αδελφὸς οὐ λυτροῦται" τὸ ὃ 

ἐρωτηματικῶς μετὰ βαρύτητος ἐπιφέρει" Λυτρώ- 
“7 Ξὶ λ Ὁ δ )7 5 

σεται ἄνθρωπος; Οὐ γὰρ τῆς ἁμαρτίας ἠλευθέ- 

ρωσε τὸν λαὸν, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ 
΄ὔ , . ἊΝ 

παρητήσατο χίνησιν. Οὗτος δὲ 

᾿ ΦΟΥΝ ἐὐφ. δ , τὴν ἐπὶ τῇ ἁμαρτία 
λα ωυ Ν 

οὐδὲ δοῦναι ἠδυνήθη 
Ἐ ἢ οὋ , 3 Ἶ [ ἐξίλασμα ἑαυτοῦ, γενόμενος ἐν παραπτώματι" ὅτι 

δ δ τ - ε 

μετὰ τοσαῦτα χαὶ δον ΩΣ τέβαξα χαὶ σημεῖα ἃ 

-ΤΑχού- 
σατέ μου, οἵ ἀπειθεῖς. Μὴ ἐκ ΠΣ πέτρας ταύτης 
ἃ ΕΠ μεν ὑμῖν. ὕδωρ; Διόπερ χαὶ ὁ Κύριος ἐ ἐπὶ τῷ 

εἶδε, τὴν δισταχτιχὴν ἐχείνην ἀφῆχες πώνμ 

ΝΣ Μ' 
δήματι τούτῳ εἶπε πρὸς Μοωῦσῶν χαὶ ᾿Ααρὼν, σρθτι 

- 

ουχ 
τῷ ᾿ } - ᾿ - υἱῶν ᾿Ισρχὴλ, διὰ τοῦτο οὐχ εἰσάξετε ὑμεῖς τὴν συν- Ὁ 

αγωγὴν ταύτην εἰς τὴν γὴν ἣν ἔδωχα αὐτοῖς. Οὐ 

δώσει οὖν τῷ Θεῷ ἐξίλασμα ἑαυτοῦ. Τί Ἴδβ δύνα- 

ται ἄνθρωπος εὡρεῖν τηλιχοῦτον, ἵνα δῷ ὑπὲρ λυ- 

τρώσεως τῆς ψυχῆς, αὐτοῦ ; Ἀλλ᾽ εὑρέθη ἕν μεξ 

πάντων "ἀνθρώπων ἄντβξιον, ὁ ὃ ἐδόθη εἰς τιμὴν λυ- 
τρώσεως τῆς ψυχῆς ἡμῶν, τὸ ἅγιον καὶ πολυτίμητον 

αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃ ὑπὲρ ἡμῶν 

ἀ Ῥ61} ἐξιλάσκεσθαι. (010. ῥγίπιι ἐξιλάσασθαι. ΑἸ} 

οοἴο Νίἴ55. ἐξιλᾶσθαι. 

ὁ Ττὰ φαυΐϊπααε Μί55, ΕΔΗ γερὸ ἐδυνήθη. 

ἃ (σαϊοο5 ἔγοβ ἐξάξωμιεν. ΑἸ1Ὶ οὐτὴ ἐ1|15 ἐξάξομεν. 

οὐ τή σαΐα 4υϊάομν σοηβθη τ οἴπὶ ΒΑΒΠΠ]Ἰαπ15 : 5ο 

4 115 τοοοάαπὶ ΤΙΧΧ,, ἀρπα «πιο5 τἴὰ ᾿οβτηλι5 : ὅτι οὐκ 

ΤΟΝ. 1. 

Ο3 , : Ἐε᾿ δ -ς , 5 ͵ 
ἐπιστευσατε ξεν εμοι, του αγιᾶσαι με ἐναντίον 181 

9. 

ΤΠ] Δ ΠῚ ΟΠΊΠΘΗῚ ᾿1ΠΠ18 ΠΔ1 510 Ὲ] λἘ}1556 πᾶ ]0 56 Υ1-- ϑυ!νά τα, εϑὶ 

{π|15 Ππ|ρῸ σΟΠΊΠλτ1Π15 ΟΠ 11 [ΠΗ 1 ΠΟ] ; Θὲ Θὰ {118} ἘΡτΌ ΤΩΣ ΟΝ 

ἃ ΟΥΘΑΙΟΡΘ δοσθρογαΐ Πθονίατθ ῬΥΪν ἴδῃ, ᾽ πουθα τηᾶπὰ παία- 

νὰ ἀτιοΐδ η) 6556 ρ6} ῬΘοσδίτμη. {ἅτ γΘ]Ὸ οαρᾶνο" 

ΟΠΙΠΐ Ορτι5 δϑὲ πάθην οηΐβ ρυθῖο τἀ ΠΠ θυ αθπι 

ΓΘΟΠΡ ΡΠ ἤδη. ΝΘΎτι6 ᾿σττπν [Ραῖον ΓΑ ΡΘΠΙ 511} 

Ροϊεϑὲ γθάϊμηθυθ, ποθ Ό|1π|5. 56. Ἰρβϑαπι; (ποά 

γϑἀθμηζουο πὶ 60, 4{ἰ οἀρέϊντιϑ δϑὲ, δὲ 78π| βουυῖῖ, βοάοιοῖου 

ΘΡου θὲ 6556 Ιοῆθθ ργδοϑι μου πηι. 564 δὲ π6 π||Ὸ ὀρ ᾿ 

ἰάθη τηοο θδηι (δου! αἴθ τι μα] 6 ὲ ΠΟΙῚΟ οὐρὰ Ριδιαπιῖον. 

δῖ η1. ταὶ ΡΙΓῸ ῬΘΟΟΘΔΙΟΓῈΕ ΕἸΠῈ Ρἰαςεῖ, σα οἱ 1056 

ΡδοοδΠ ο1 τϑιι5. Θηιπος δπῖπι Ρεοοανογιτ, δἰ Πυνι 3. «53. 

ἐϑεπὲ σἰονγία 1) οὶ, 7ιιειἱ{οαἰὶ σταἰῖ5 Ρ6Υ σταιίατηι 24. 

ἐροῖτιδ, ρϑτ'᾿ τϑάθπεϊοτιθιη {τ ὁδὶ ἐπὶ ΟΠτ σέο 51 

7)οπιῖτιο τιοϑῖτο. 

ἀ. δοπ ἀανὶϊ οὐρο 60 μίαοαιίοτιοηι 5ιαπι, ἐξ. 8 
ργθίϊιατ τϑάθηνίϊοτιῖς απίπιοθ 5. ΝΘάτιθ Ἰθιταν" 

ἔραίγθ μι ἴπ γι ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΠΡΟ ΓΘ, 564 ΔΠ 6 π|6 1} «αὶ 

τπὰπ Θχοθάδι πα γα ΠῚ : ΠΘΩΊ6 ΠΟΠΉΠΘηῚ ΠΙΆ 11Π), 

564. Πομλπθηὴ Πατη {6 511Π} ΟΠ Ἰβἔ πη 5, 6111 50τ|5 

ῬΓῸ ΠΟΡῚ5 Ομ ηΙριι5 Π60 ἀδγ6 ρμοΐεϑὲ Ρ] ΔΟΔ ΕΟ ΠΘΗῚ; 

4ποὰ ΘΠ Ῥτοροσεῖῖ διις ρῥγορίιϊαξίοτιοιτι ρῈΓ Του. 3.55. 

 άδηι ἴτι Ξαπισιιίτιθ ἰρδίπι5. ἘΥαἴου θραΐ 15γ86] ο-- 

565 ; οἵ ᾿διΏθη ἰρϑῖπη γϑάϊηθυα ποῖ ροίπτ. Θπο- 

πηοάο ἰσῖτι. ΠΟΠΟ ΔΙ1π|5 6 να]σοὸ ΠΡΟΡΆΡΙῚ 9 

Οὐδ θγοτα 1ΠΠπ4 «φαϊάθιη ρυοπαηδΐ : ἤγαΐον' 

ποτὶ τοαϊηιῖ : πος 6 ΓῸ οὐιπ στανιζαϊθ Ρ6. 1ηἴϑυ- 

τορσαΠοπθη Βα θά 1: Ποάϊηιοῖ Πποπιο ὃ ΝΟΙ ΘΗΪΠῚ ἃ 

Ρδθοοαῖο ροραϊαμι ΠΡΘΡανὶς Μο565., 564 θεῖ οΡ 

Ῥδοσαΐιηι ΘΌΠΙ ΠΟ ΟΠΘ ΠῚ ἀγθΡ. ΗΟ οαπὶ ΠΘ 

ἄάγὸ χυμάθιῃ ροΐαϊε Ρ] σα ΠΟ Π6ΠῚ ΡΓῸ 58 1080, ΟἸΠΠῚ 

6οϑ5θὲ ἴῃ ρϑοσαῖο. Νδηι ροϑβὲ ἴοΐ δο ἰδηΐα ργοαϊσῖα 

ἃς 5'σπὰ (π| νἱάθυαξ., γόσθπι 1]|8ηὶ ἀπ ΒΓΔ ΠΟΤ ΘῈ 
Ρ δ 56 ἔδυθηΐθπι Θἶδὶἐ : ]} 16 τηθ, ἱπιοτ θα. αν 20, 

πιπιφιιά ἐς ροίτα ἤαο Θαἀπιοοπιις ἀηιίαπι υονῖς : » 

ΟἸΑρΡΓΟρΙοΡ' δὲ ΠΟμἶπτι5 ΟΡ μοο γθυτιπι ἀἰχ 1 δά 

ΜΟΥ56η οἱ ΡΟ : (κα πιοπ ̓ γα αϊςιὶς ταϊ]εὶ, τεὶ Γυῖάον. τα. 

βατιοιΠοατ εὶς πῖθ σούαπι Εἰς Ισταθὶ, οὐ ἴσος 

ποτὶ ἰπιγοιμοοίϊς ὑο5 ἰαπο οοποτεθαίοποηι ἐπ 

ἐογτάπι ψίιαπι αδἀϊ οἷς. Νοτι ἰρττυ’ ΡΡῸ 56. ἴῃ50 

ἀλθῖε Ῥθ6ο ῥ᾽] οι! οπθηι. Οὐ] Θηϊπὴ ἴδῃ} Ροίοϑβὲ 

πομο ἱπνθηΐγθ, αἰ ἀδὲ ΡΓῸ γθάθηη 06. ὉΠ] 

φτδ 9 564 τιπτιη ἱπν θη ἴα δῖ, ΡΓῸ ΟΠΊΠΙΡΙΙ5 51-- 

παπ] Ποιηΐπῖθτι5 5 {Π᾿ 16 Εἰ5ϑ᾽ πλπτ , 4ποά 1η ΡΡ6- 

ἔπηὶ τράθιη πὶ δηΐμηδθ ποδί ἀδίιηι 6ϑΐ. 

ἐπιστεύσατε ἁγιάσαι με, (μία ποπὶ οὐ αἰ διϊ5 δαποίῖ71- 

676 τι. 

ἃ Τὰ δἄϊιο Ῥαγῖβ. οαπὶ Νῖ955. ποθ Π}}15. ὅοχ ἀνθρώ- 

πὼν ἄδοβϑὲ ἴπ τπ]ου! ρατίο Νῖ55. Μοχ βορίοιη Ν55. 

πολυτίμνητον. ἘΦῚΠ πολύτιμον. 

ΤΊ 



Ἰ. ΟἿ, Ὁ. 

20. 

1 ῬεΙΣ: 2: 

Ἢ 
Νοιηο 56 

1086 τοῦϊ- 
ποτ Ρο- 
1θϑῖ, 

απ φαϊ, 5.4.3. 

ταῦ, Φ 1: 

53. 

ΤΠ ν. 7" 26. 

Ὡς. 

ψοαπ. ἡ. 6. 

ῳ., ΕἸ. 

Ῥοαί. τὸ 

10. οἱ “εἰ. 

ος Ἄσ. 

«ον ἢ. - 

τὶ ΟΡ χτῆ- 
10. 

2. ὕον. 11. 
ΠΕΡ 

258 ς, ΒΑΘ ΘΈΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΟΠΙΕΡ. 

58 ΠΟΙτ5. 116 0 ΡΓΘΕΙΟϑι15 ΒΔ ΠΟ Ε15 Ῥοϊηϊηὶ ΠΟΒΕ 

7όϑιι ΟΠ νῖϑεῖ, «πιθπὶ ΡΓῸ ΠΟ Ϊ5. ΟΥ̓ ΠΊΡιΙ5 οι : 

{Ππᾶτη 0 ὈΓΘ 1 ΡΓΘΕΟ ΘΕΙα ΠῚ ΘΠ 5. Πητ|5. ΠΙΆ 16 5] 

βναΐου: πη γϑάϊμῖ, γθάϊπηθε ποπλο ὃ 51] νϑτῸ γϑά!- 

ΠΟΡῈ ΠῸ5 ποη ροίδϑε ΠοιηῸ : {πὶ γθάθιξ πΠο5, 

Ποπιο ποη 6ϑί. Νὰ ἰσίταν, ρυορίθγθα {αο 1η 51- 

τἰ τι ἀπο σαν πἶθ Ρδοσδη πο ίβοιι αἰ γθυβα τι5 

ΠΟΙ ΠΘ ΠῚ 50] πη} Θχἰίβεϊμηθ ΟΠ ππιπὶ ΠΟ- 

ϑΕΓΠ1Π., ἀἰν᾿πιτα 58 ροϊθ πε ϊα πὶ ̓σΠΟΓΔΠΒ : ΟΪ ΟΡΤΙΒ 

ΠΟῚ οἵας Ὥθο ἄγ μ᾽ Δ ΠΟΘ Π ΘΠ 5181.) ΠΘΩΠΘ 

ΡΓΟΡυΐδη ΓΘ  πηθ ΓΘ ἈΠ] ΠἸΔΠ1, {πὰ Τ᾽ οσαξιηι γ101ὲ 

Πδοῖξ, πὸ ἱπινθπίις 6ὁ5ὲ ἀοίμις πὶ ΟΓΘ 6715. Νϑιὴο 

Ἰσίταν 56. 'ρ86. γϑάϊπηθνθ ροῖοϑί, πἰϑὶ νϑπϊδὲ 41] 

σαρΕν ταΐθπι ρορι] οοπνθγίαι., ΠΟῚ Οἵα πὴ ΡΓΘΕ115, 
πΠΟήτι6 οτιπ] ἀοηΪ5., 5ῖσας π΄ ἔβαϊα δουρί Θὲ, 

δ] 1Π 5110 δᾶ πστπ]Π6. Η1Ὸ Δι Γ6 1} 5. ΟΠ ΠΟΠ 6586- 

ΠΊ115 [ρα Ρ65, 56 οββϑθίητ5 [Πἰτηϊοὶ [Δ οΕ1 ὁ} Ροοσαία, 

ΠΟΙ16 056 Ποιπὸ πιΐδιι5, 564 Πθα5., ροϑὲ ΠΠ|ρου- 

ταῖθ πὰ (πιᾶπη ποθ ὶ5. Ἰαυσί(α, οἰ ΠῚ ΠῸ5. ἔΡΑΊΓΘ5 

51105 ΔρΡΡ6|1αι. Δίαγγαθο οπῖπι, ἴπάαϊξ, ποηιῖθτὶ 

{πτιπὶ {αἰ ϊνιι5 πιϑὶς. Τῖαιι6 {αϊ γϑάθημε ΠΟϑ ; 5] 
παιιραπ απ 46 πὴ ἰρ5ῖτι5 ροΡροπαβ., ποάπθ ἔγα- 

16}, ποτ ΠΟΠΊΟ 6ϑ[ : δὶ γ6ΡῸ ᾿ρϑῖπι5 δὶ πὸ5. ἐθ- 

ΤῊ 55: ΟΠ ἢ δΧ σραῖία Γλοΐαμη., ΘΓ ΠῸ5 [γᾶ 65 ΠΟΙΪ- 

παῖ, οἱ δά ππτηληαΐθηυ ἀθβοθπά! : 4π δοπ 
ἀανὶε [)60 ρἱαοαιίονιοιι 5τιάμι, 5841 ΤΟ 5 ππτι ΠΕ]. 

Νοη δηΐηι ἱπάϊσϑι μ᾽ ασαιοπο, 566] ᾿ρ56 ργορ! Δ Ε10 

65ι. Τ᾽ αἰὶς δπίπι ἀδοοναΐ τὶ 6556ὲ ποϑὶς ροπίϊξει : 

βαποίτις., ἱπποῦθηδ, ἱπιροίζιτι5., 5ορτ σαί 5. ὦ 

Ρδεσαίογίδιι5, οἱ Θαοοίσίογ οἰοἰὶς Καοίδς ; ψιεὶ ποτὶ 

᾿αῦθὲ ποορβοίίαἴδην φιιοιἀϊθ, φιοπια(πιοάιηι 

Ξασογοἵο5, ρΥΐτι5 ΡΓΡῸ 5ιεὶς εἰοἰϊοιὶς ᾿οσίϊα5 Οὔ ΘΥΤΘ, 

ἀοιπάᾶθ ργὸ ροριιἰ ἱσποτατειὶς. Ῥοβίθαϊ ἀἸοῖ : 9. 

Ετὶ ἰαϑογανῖϊ ἐπ ἰδγπῖιηι, το. δὲ υἱνοὶ ἐπὶ ἤπεηι. 
1ρϑὰ Ρδὺ 56 υἱΐαᾳ., ᾿ρϑὰ υἱνῖι5., δὲ Ἰη θίθθθα πὰ- 

{νὰ ἃ θογαν π᾿ πος ϑέοι!ο, 4πᾶπάο “αἰ σαῖς 

δα {ἰίτιοτο, βϑάθραϊ φρτα {οπΐθηι. 

5. Ομὲ ποπ υἱάοῦϊε ἱπιεοτξιιτπι, οτιην υἱάοτι( 56- 

Ρῥίοπίθς τποτὶ για ( πΠῸη (011 Θπῖηι Ῥαΐθι , τιῦ 

Θαποῖτ5. 5πι5 νἱἄθαΐ σΟΥΡΠΡΈΟΠΘΠῚ ), ἴπ|πῈ ΟἸΙΠῚ 

ΠΟ ΪΘπία 4] βαρ ΘΠ ἰατὴ «65! πο πΊΘ ΠῚ δοίαηΐ. 

Οἰοά 51 δἰϊαπη (6 7π|5{}15 Ζαοατιο ΠΡ ΠΙΡῖι5 ΠδθῸ 
γοῦθὰ ἀοοῖρου 6 ν ο 6 Ρ]5., Γι Πίβοθν 10} ἀϊοθη- 

τἰς : Ποπιο πακοίζι αὐ ἰαϑοτεηι, οἱ σὑυῦϑιιβ 

ΑΡοβίο! : δι απεῖις {1115 οπατεῖϑιις ἰαθοτανὶ ; 

᾿ΐθηλ., 1. ἰανοτγίδνιις αὐτπιάαηπει5. Οὐ ᾿σΊταν ΤΠ 
Πιος δθοιΐο ἰαρθογανιῖ, πἰς νινοῖ 1πη {πθη : 48] 

γ ΓῸ ἴπ 46 }10 115. ἃς ΟἸΏΠηὶ ᾿ηθιη ρου πὰ ἀθοις, οὉ 

» Οὐχ ἄνθρωπος, δίοπ ἤοπιο. Ηος εβὲ, ποθ πόπιὸ 

δἰπιρίεα,, 56εἰ [)ειι5 ἰοπιο. 

ς ἙΘΖ 10 ΒΆ51}. οὐ Νῖ55. χρείαν ἔσχεν. ἘΜΠΠῸ γοτὸ 

Ρ 

α 

ἐξέχεε πάντων' διόπερ καὶ τιμῆς ἠγοράσθημεν. Εἰ οὖν 
ἀδελφὸς οὐ λυτροῦται, λυτρώσεται ἄνθρωπος; Εἰ δὲ 

ἄνθρωπος λυτρώσασθαι ἡμᾶς οὐ δύναται, ὃ λυτρω- 

σάμενος ἡμᾶς,οὐχ" ἄνθρωπος. Μὴ οὖν, διὰ τὸ ἐν ὁμοιώ- 
μᾶτι σαρχὸς ἁμαρτίας ἐπιδεδηυ ηκέναι ἡμῖν, ἄνθρω- 

πὸν μόνον ὑπολάθης τὸν Κύριον ἡμῶν, τὴν τῆς θεό- 

τητος δύναμιν ἀγνοήσας " ὃς οὐ “χρείαν ἔσχε δοῦναι 

τῷ Θεῷ ἐξίλασμα ἑαυτοῦ, οὐδὲ τὴν ἰδίαν ἄπολυ - 
τρώσασθαι ψυχὴν, διότι Ἁμαρτίαν οὐχ ἐποίησεν, 

οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. ᾿Εξωνήσα- 
σθαι μὲν οὖν ἑαυτὸν οὐδεὶς ἱκανὸς, ἐὰν μὴ ἔλθη ὅ 

τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ ἐπιστρέφων, οὐ μετὰ λύ- 
τρῶν, οὐδὲ μετὰ δώρων, ὡς ἐν Ἡσαΐᾳ γέγραπται, 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ “ἑαυτοῦ αἵματι. Οὗτος δὲ οὐχὶ ἀδελ- 

φοὺς ἡμᾶς ὄντας, ἀλλ᾽ ἐχθροὺς ἡμᾶς γενομένους τοῖς 
παραπτώμασιν, οὔτε ἄνθρωπος Ψιλὸς ὧν, ἀλλὰ 

ΠΡ ΘΟΝ μετὰ τὴν ἐλευθερίαν ἣν χαρίζεται ἣμῖν, καὶ 

ο Ὥυ Ω ον »} 
ΣῚ 

ὑπ 

ΓΤ Ὶ « ἈΝ Ἢ , 3 -“ 
ἡμὰς ἑαυτοῦ προσαγορεύει. ᾿Απαγγελῶ 

Ἔ ᾿ .., κ ᾿ - ξδὲελι - ε εὐ 
ὃ, ἐν ἱ, τὸ ὄνομα σου τοῖς ἀδελφοῖς μου. Ὃ οὖν 

, -“ } Ὡ χὰ πρικοών ἢ ἐπ χῇ ἐὰν μὲν τὴν φύσιν αὐτοῦ σχο-- 
- φΣ 
Θ 

π᾿ ἸΌΝ ΜΓ » οὔτε ἀδελφὸς, οὔτε ἄνθρωπος " ἐὰν δὲ τὴν ἐχ -΄ 

οὗ πρὸς ἡμᾶς συγκατάθασιν, χαὶ ἀδελ- 
φ ομάζει, χαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον χατα- 

βαίνει, ὃς ὦ δώσ σε! τῷ Θεῷ ἐξίλασμα ἑαυτοῦ, ἀλλὰ 

τοῦ χόσιου πα «Οὐ γὰρ ἱλασμοῦ δεῖται, ἀλλ᾽ αὖ- 
τός ἐστιν βασκήρον Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἘΠ 

ἀρχιερεὺ ὺς ὅσιός, ἄχαχος, ἀυΐαντος, κεχωρίσμενος 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, χαὶ διψηλότερος τῶν οὐρανῶν 

γενόμενος" ὃς οὐχ ἔχει καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγχην, ὥσπερ 
ε - - εν δι 5 ΄ς λ “Ὁ 57) ἊΝ -“ 

οἱ ἀρ; ἰξρεις, πρότερον ὑπερ τῶν ιθ'ῶν αμαρτιωὼν Χ ρ 
οοσφέρειν θυσίας, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ ἃ ζ προσφξρε σίας, ἐπεῖτα τ αου αγνοημα- 

ἀν. ᾿ῳ Ἁ 

Ε ἱ ἐχοπίασεν εἰς τὸν αἰῶνα, χαὶ 
΄' « .} Α 

ζήσεται εἰς τέλος. Ἢ αὐτοζωὴ, ἣ δύναμις, ἢ ἀχά- 
,ὕ 2 - -, 

ματος φύσις, ἐχοπίασεν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἡνίκα 
᾿ “ «ο , - 

Κεχοπιαχὼς ἐχ τῆς δδοιπορίας ἐκαθέζετο ἐπὶ τῆς 

πηγῆς. 

Ὃς οὐχ ὄψεται χαταφθορὰν, ὅταν ἴδη σοφοὺς 
ΠΣ 7 3 , λῚ ᾿: « ΄' - 
ἀποθνήσχοντας (οὐ δώσει Ὑὰρ τὸν ὅσιον αὐτοῦ ὃ 

Πατὴρ ἰδεῖν διαφθορὰν), ὅταν οἱ τὴν καταργουμένην 
, ΡΙ - 7 ς. δὰ ΄, ᾿ 

σοφίαν αὐχοῦντες ἀποθνήσχωσιν. Εἰ δὲ βούλει χαὶ 
ἌΝ - ᾿ , - λ τ ,, ,ὔ ἐπὶ ἀνθρώπων διχαίων λαόδεῖν τὰ εἰρημένα, μνή- 

-3λ δὰ 7 “ “ ΄ 
σθητ' τοῦ ᾿Ιὼδ λέγοντος, Ἄνθρωπος γεννᾶται χόπῳ" 

᾿ , ΨΨ Τ"» Ρ οἵ , Ὁ ὦ 

χαὶ πάλιν τοῦ ΤΡ ϑΟ ΣΟ ὅτι τἀ τσστον αὐτῶν 

πάντων ἐχοπίασα " καὶ τὸ, Ἔν κόποις τ περισσοτέρως. 

ὋὉ οὖν χοπιάσας ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, οὗτος ζήσε ται 

εἰς τέλος" ὃ δὲ ἐν τρυφῇ καὶ πάση ἐχλύσει διάγων, 
ας. Ν ἌΣ ΛΕ Δ ΝΆ , , 5. Ὧν ἡ 
διὰ τὸ ἁδροδίαιτον πορφύραν χαι βύσσον ἐνδυόμενος, 

Ῥαγ15. χρείαν ἔχων. 

ἃ 1τὰ φαϊπαιο Νῖ55. ἘΔῚΠ σογὸ ἐν τῷ αὐτοῦ. 

ὁ (0251. ὁ οὖν λυτρούμενος. 
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χαὶ εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λ ὥς, καὶ φεύ- ροαινόμενος χαθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς, καὶ φε 
. “-Ὁ ,ὔ 

γῶν τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς καμάτους, οὔτε ἐχοπίασεν 

ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, οὔτε ζήσεται ἐν τῷ μέλλοντι; 
Χ Αἱ - 

ἀλλὰ μακρὰν ὄψεται τὴν ζωὴν, βασανιζόμενος ἐν τῇ 

φλογὶ τῆς καμί" ὋὉ δὲ ίοις τοῖς ὑπὲρ τῇ »λογὶ τῆς χαμίνου. δὲ μυρίοις τοῖς ὑπὲρ τῆς 
3 “Ὁ 3, ἂἂ 2 οι: “ἢ Ν Δ Ἄ -«» 6 - ἀρετῆς ἀγῶσιν ἐνιδρώσας, χαὶ ὑπὲρ τοῦ ἀναλαθεῖν 
ΑΖ , ᾿ τῇ 

αὔτην ἐν χόποις περισσοτέρως ἐξετασθεὶς, οὗτός 183 
3 : ΄ , } 
ἐστιν. ὃ ζήσειν μέλλων εἰς τέλος, ὡς ὃ πολλὰ χο- 

᾿ς 5, Ψ , 

πιάσας ἐν θλίψεσι Λάζαρος" ὡς ὃ χατάχοπος γενό- 
2 -» ἊΝ δὰ 5» ͵ -᾿ -Ὁ 2 ’ μὴ -" 

μενος ἐν τοῖς πρὸς τὸν ἐναντίον ἀγῶσιν ἸἸώδ. ᾿Κχεῖ, 
᾿ λιχι ς Ἷ 3 ΄ τ ὐθ- , 

γὰρ, φησὶ, κατάχοποι ἀνεπαύσαντο. Διὸ καὶ ὃ Κύ- 
“- ν ν Ὁ 

ρίος " χαλεῖ πρὸς τὴν ἀνάπαυσιν τοὺς χοπιῶντας χαὶ 
, - » - 

πεφορτισμένους. Πῶς οὖν οἵ χοπιῶντες ἐν ἔργοις 
ΕῚ - ΄ Ἑ σ 
ἀγαθοῖς πεφορτισμένοι λέγονται ; Ὅτι Πορευόμενοι 

7 : 
ἐπορεύοντο χαὶ ἔχλαιον, βάλλοντες τὰ σπέρματα 

- - ἢ νι τ . 
αὐτῶν" ἐρχόμενοι δὲ ἥξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει, αἴροντες 

᾿ , -“Ὁ -Ὁ -», 

τὰ δράγματα αὐτῶν πεπληρωμένα καρπῶν, τῶν κατὰ 
, , ΩΣ - 

τὴν ἀναλογίαν τῶν ἐσπαρμένων ἀποφοθέντων αὐτοῖς. 
΄, Ψ ΄ ς - 

Τεφορτισμένοι οὖν λέγονται, οἵ, διὰ τὸ σπεῖραι 
5» αὐ, Βοθο, οΐ Ἀ.. σ δελ3 ῃ ᾿ , ᾿ 
ἐπ᾽ "εὐλογίαις, ἐπ᾽ εὐλογίαις χαὶ θερίζοντες, καὶ 

2 7 “ - Ὁ ὦ 

μετ᾽ εὐφροσύνης αἰωνίου τὰ τῶν πνευματιχῶν καρπῶν 
« - ΡῚ , ἂμ ἡ « ἘΣ 

ἑαυτοῖς ἐπαναθέμενοι δράγματα. Ο οὖν λυτρωθεὶς 
ἀπ σας ἐχο , “ς τὰ » 

διὰ τοῦ δεδωκότος Θεοῦ ὑπὲρ αὐτοῦ ἐξίλασμα, οὗτος 
, εἴ -- Ὁ ν - 

ἐχοπίχσε μὲν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, μετὰ δὲ ταῦτα 
΄ὔ ᾿ , - 

ζήσεται εἰς τέλος. Οὗτος καὶ Οὐχ ὄψεται χατα- 
δ᾽ ε ἕ “ἊΝ κ 

φθορὰν; ὅταν ἴδη σοφοὺς ἀποθνήσχοντας. Ὃ τὴν 
᾿ Ἂ οἵ -- ΕἾ 

στενὴν καὶ ἔγχοπον δδὸν πρὸ τῆς λείας καὶ ἀνειμένης 
. “-" - “- “ζ-:-«τωὭ - ἧς .- 
ἐχλεξάμενος, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐπισχοπῆς τοῦ Θεοῦ, 
“ Δ Ἁ - 

ἀπαγουένων εἰς τὴν αἰωνίαν χόλασιν τῶν ἀπιστη- 
͵ Α - 9 - -Ὁ ,ὔ λ 

σἄντων μὲν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ, πορευθέντων δὲ 
τ᾿ , -Ὁ-» Ἁ) Ὁ - ὦ 

ὀπίσω τῶν θελημάτων τῆς χαρδίας αὐτῶν τῆς “μα- 
, 2 χ »7 : 

ταίας, οὗτος τὴν αἰώνιον χαταφθορὰν, τὴν εἰς τὸ 
᾿ “2 

διηνεχὲς χαχοπάθειαν οὖχ ὄψεται. Σοφοὺς δὲ λέγει 
ἦτ οΝ ὃς Ψ τἂν Ἂς ἄρτι ἂἃ- 
ἴτοι τοὺς δεινοὺς ἐν πανουργίᾳ" περὶ ὧν φησι “Ἵερε- 

7 [2 Ἕ . ΩΣ 

αἱας, ὅτι Σοφοί εἰσι τοῦ χαχοποιῆσαι, τὸ δὲ χαλὸν 
-» ᾿} 

ποιῆσαι οὐ γινώσχουσιν " ἢ σοφοὺς λέγει χαὶ τοὺς 
.- ΕἸ ᾿ - - .- 

υαθητὰς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν χα- 
΄ , Ἷ Σ 

ταργουμένων, οἵτινες, Φάσχοντες εἶναι σοφοὶ, ἐμω- 
, θ: Δ , Ἣ - ,ὔ -σ͵ὅ , ,ὔ 

ράνθησαν. Διότι Ἣ σοφία τοῦ χόσμου τούτου, μωρία 
ῃ - “- ἘΡΟῚ ἘΡΤΟῚ χυνν ἊΣ 

παρὰ τῷ Θεῷ, Καὶ διὰ τὸ εἶναι μωροποιὸν τὴν 
τ "- τΞ , ἣ οἷς ᾿ κ 

σοφίαν ταύτην, ἀπολέσειν φησὶν “ὃ Θεὸς τὴν. σο- 
΄ -Ὁ» -ῸὉὋὉ7 Α Α [2 -Ὃ -ὉῸὉ 

φίαν τῶν σοφῶν, χαὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθε- 
“σειν Αἱ Ἂν» 0 , -- Η Ἃ Ἧ τήσειν. Αἱ οὖν πιθανότητες τῆς Ψευδωνύμου γνώ- 
- “ ΥΞ α “- ἣν σεως, θανάτου αἰτίαν τοῖς παραδεξαμένοις παρέ,ον- 

8. Τὰ Μ85. βορίθι. ἘΔ προσκαλεῖται. 

"»8ὶς ΒοσΙ [ογ 5, 4πᾶΡὕπ5 οἵ δοχίτιβ ΘΟ ΠΏ ἀποθιι5 

ΔΠ15 (ΘΙ ΟΡ 1π15. οἵ οὐαὶ (οἷ5]. Αἱ οπ δὲ πόππα}}} 

Ν85. διὰ τὸ σπεῖραι ἐπ᾽ εὐλογίαις, καὶ θερίζοντες. 

Ὁ Βορ. τογιϊαβ. τῶν ματαίων. ΤΟΙ ἄοπ ἴῃ ΑἸ αῖθιι5 
Δ155. Ἰοσίξαν αἰώνιον, ἱπ 41115 αἰωνίαν. 

4 Ἑητῖο Ῥαγὶ5. ὁ ἱερείας. Ποοϑὲ ἀνέϊοα]ϊις ἴῃ ΝΜ85. 
ρον 

"ΟΠ ἴθι ᾿πάειτι5. ρα ΓΡυ ἢ} οἱ ΒΥ ΘΘ.Π 7) Θ᾽ ΘΡιι- δες. 16 τὸ 

Ιλ π58 «ποι 16 ΞΡ] π 146: ἸὩΡογ βαιῖ6 Ὁ} νἱΡἐαΐθηι 

ῬΘΕΓΟΡ ΘΠ 05 {τσὶ Π5, 15. ΠΘΙΠι6 ἴῃ ΠΟ 5860 1110 ἰἃ- 

Ῥογανὶῖ,, πρήπο νῖνοῖ ἴῃ [αξιγο : 564 δι Ϊπτι5 νἹ- 

τὰ ν᾽ ἀθθ]Ὁ., ἴῃ σαι πὶ Παμπηηα οὐοϊαίι5. ΟἿ] 

ὙΘΙῸ ἱπΠῈΠΊΘΥΪ5. ΘΘΡ ΓΑ ΠΙ τι5 ῬΓῸ ὙἹΡ Γαΐ ἐ6511- 

ἄἀανιῖ, αι, αὐ Θὰ ΠῚ ἈΘϑθα θυ θίι1" 7, [Δ ΡΟΥΊΡῚ5 
ΡΙυΊθτι5. το πίδίιιβ ΓΘ υ] , ν]οιανιι8. δὲ [ἴῃ ΠΠΘΠῚ, 

ψεῖας 116 ᾿ρ56 4πὶ τυ] ται ᾿Δ θογαν τη Αἰ ΠΙΟΠΟΠ]- 

θιι5 Τιᾶζαγιιϑ ; ναὶ 116 ἴρ56 {αὶ 1π σου ΓΔ] ΠἾΡτι5 

οομΐγα Δάυθυβαυτπι 46 ἴδϑϑιιβ θϑῖ Το ιι5. 10ὲ δηΐηι, 

᾿πααῖξ, τιον γιιτι [655]. ΟΡ ΟΡΙοΡ' θἔατῃ Πο- 

ΠΉΪΠτι5 605 4π|ὶ Ἰαθον πὶ ἃ. ΟΠΘΡΔΕ ϑηΐ , 84 γο- 

«αΐοθι ἰπνιταῖ. Οποιηοάο ἰσίετ 481 1 ΒΟΠΪ5 ορο- 

οῦ- 3 17. 

Δίαιμμ. κει. 

28. 

τἸθιι5 Ια θογαηΐ, ἀϊοπηῖαν οπουύδεὶ ἢ Οὐ ΜΕ τιγιῖθ5 Ῥ5αὶ. 155. 
6. 

ἰϑαπὶ δὲ Πονϑατιὲ, πευϊιοπῖθς δθπιῖτια 5ιια : οτχιῖθτι- 

ἐδς «πίη ϑτιϊογιΐ οτιην Θαςμϊαίοπθ., ροτίατι 65 

πιαπίριεῖος βίος [νι 5. Ρ]6ΠΟΒ5., 4] ΡΓῸ γὰ- 
ΠοΠΘ. ΘΟΥΙΕΠΠῚ {τ|88 σα ΐὰ [ἜΘΙΘ , ᾿ρ515 γ6 41} διηῖ. 

Οποιδι ἴα ἀϊοπηΐαν., 48], 404 5Θ ΕΠ ΠΑΡΕΙΗΐ 

ἴῃ Ροποαϊοιοηῖθιι5., ἀθ θα ηθαἸο ΟΠ] 015 οἰ π16- 

τππ|, δ οαπὶ [6 ΕΠ {|ὰ ΒΘ Πρ του πὰ Π]ΔΠΙΡΠΟΒ 5ρ101-- 

{πᾶ} Ππππ ἔγιμο πππιΠ 51] Πρ515 τθροπιιηῖ. ΟἿἹ ΘΡ6Ὸ 

γϑάθημίιβ θϑὲ ρον Ῥθαμ , {πὶ ΡΓῸ 60 ἀθά!ὲ μ᾽ δοα- 

ΠΟΠΘΏῚ; 15 4] ἀθηι ἴῃ ΠΟΟ 5θθ α}0 ἸΔονανῖξ, ροβίθα 

γΘ’Ὸ γῖνοι 'ἱπ ἤποριῃ. Ηἰς οἵα) δοπ υἱάορτξ 

ἐη τότ ί πίη, αἰαὶ υἱἀογὶξ ἐαρίθτιῖος πιοτοτιῖθ5. Οὐ 

ἀηριβίδηι οἵ ἰδ Ου ἸΟϑὰ Π) ὙἸΔ πὴ ΡΓ85 ΡΙᾺΠᾶ ἃ 0 Π10}}1 

ἰοῦ, 1Ππ ΤΟ ΠΊΡΟΓΘ ὙἹΒΙ Δ ΠΟ Π15 οὶ, σπη Δ Ρατι- 

ορηταν δα δοῖου ΠᾺ ΠῈ ΡΟΘΠΔΙ ἢ {15 τι ΠΟΠ ΟΓΘΩ]- 

ἄουαμῖ νου ὶς Ποῖ, ἴτὰ ροϑὲ νη] 5111 σου 15 4651-- 

ἀδείᾳ ἀπ] ανθυιιπῖ., πἰς ΠΟ ν᾽ ἀθ 01 Θο θυ ΠΠΠΠῚ 

ἱπίθυϊταπὶ.. Αἰ ΠΙο Ιοπθ. ὙἹθ]τσθὲ 141} ρα ΡΡθίτο 

ἀπναῖαγαμπη. ϑα ρ᾽θηἴο5 ἀπίθιῃ ἀἸοῖῖ ἀὰξ 1Π αϑἴπι ἃ 

5.(ὕον.0.8 

δχογοϊαΐοβ,, 46 ψαῖθιι5. αἱΐ Τεγθυηϊαϑ : ϑδϑαρίθηΐδ5 7ρν. ἤ 

στιτιῖ, τιὶ ξαοίαηι πιαΐα,, ὕότι ατιΐθηι {ποόγὰ π- 

Ξοἰπιτεῖ τ αὐτὶ 5 ΡΙ ΘΠ 65 ἀ1ο1} ΘΠ ΔΤ ΡΟΥΘ πη} ΡΥ]Ώ- 

οἴριυιπ [ντιτ|5 52θ οι} ἀἸ5οΙριι08 ; 41 7) ̓οοπῖδ5 56 

6556 Ξαρϊοπέος.,, δἐτιϊεἰ ξαοίὶ διισι. γα ϑδϑαρϊοτίϊα 

μμγιι5 τατιτιαῖ σἰι{πἰα᾿ 65 αρτα ἴδόπμηι. τ ααῖὰ 

Πδρο ϑδ ρθη 1ἃ 5{π|105 [ΔΟΙΕ , Ιάθο Ὥρδιι. ρϑγαιίι-- 

ΕΠ 56 6556 ἦἸοἰς 5 ΡΙ ΘΠ 18 Π} 58 ΡΘΗ ΠΠ1Π} 5, δὲ ὈΥῖι- 

ἀδπίδη ρει θπἤτιπι ΓΘΡΡΟ ἔπι υτιΠ. Ῥουϑι Δ 5Ι0Π65 

Ἰσίταιν ᾿τι}15 5ΟἸ ΘηΕ188 150. ΠΟΙ Δἴδ8, 115, 18] Θἃ5 

οἱ ἴῃ δἀϊπίοπο Β.51. ϑδιαιπι δι Ῥαγῖβ. ἀπὸ γουθὸ 

χαλοποιῆσαι. ἙΔΙΔο γεγο ΒΆ51}. οἵ 8εὲχ Μί85. ἀπιαθιιβ 

νοοῖριι9 χαλὸν ποιῆσαι. 

ἐ 81. (ΟἹ ον πὶ ρυΐπηιβ, «αϊηΐαβ, βοχίμβ δὲ βορίϊ- 

πατ5 οαπὶ 4115 ἔγῖθιι5 ΒΘ 5115 δὲ οἴπη (ο15]. ἘΠῚ σορὸ 

οατῃ ἀπὸ ἅπΐ αἰΐονο Νῖ5. φησι τὸν Θεόν. " 

ἤρηι.1. 22. 

»: 

19- 

Οον. 3. 
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ΘΧΟΘΡΟΥΙΩΓ 5 ΠΙΟΓ 5. Οατι5 8} Αἰ ΓΘυ τι : 4118 ΠῈ Π1ΟῚ"- 

ἴθ πὶ ποη νἱ ἀθθὴῖ {τ γϑ θυηετ5 δὲ ἃ} 60, ΟἿΑ] νἸΒ11ΠῚ 

651 ἴῃ ρυδ Ἰ δ ΠΟ Π|5 5ΓΠ} ΠΠ|ἃ ΟΡ θη 65 ΒΆ] ΓΘ. 

τὰς 

6. διἰπιιῖ ἱπιοίρίθηιϑ οἱ δἐμζίιις ροτγίνιπί,, δὲ τὸ- 

{ἰπιφιιοπί αἰϊοπις εἰν ἰα5 σίας : 13. οἰ βοριιίοίγα 

δογιιπι,, ἐοπιις ἰἰϊοτγιιτι ἐπὶ αἰογπιιπα. Ταϑογτα- 

ομῖα δοτιίηι ἐπ ρτοσοπίθηι οἱ ΡΓοβ σοηίθηι, υοσανο- 
ταῖσι χιοιῖπα 51α ἐπὶ ἰδ 5. ἷτι ἘΝ ΜΕΝ. 1Π0 

ΘΘΠΘΓΆΪΙ ΠΟΙΠΉΪΠΘ 8} Θηΐ68. γοσαΥ , 7105. ΠΙΙΠῸ 

ἀϊν!άθηβ., 1Π5] 016 Π|65 αἴ]: οἱ ϑ[π|105. Ῥα]αμὴ δϑὲ 

ἸΡϑι1) 605 βαρ] 6 πο5 νοΟᾶ586 5 ΠῸΟ ΠΟΙΏ]ΠΘ ΘΧ εο- 

ΤΠ ὈΡΙΠΙΟΠΘ. τιϑῖιη]. Οἰιθη]δ πηοάτιπη δὲ πο- 

τηϊπαΐ 4605, {1| 411 ΠΟη διιηξ Παίπ γα 5, ΘΡΓΔΠ ΠῚ 

βϑαιυπιῖιβ ΘΟ Πβι 6 ΕΠ] Π 61} : [τὰ ΦΙΟΙ 116 ΘᾺ ΡΊ ΘΠ 65 , 

15] ΡΙΘπίθβ. οἵ ϑίπ]τοβ αἸΧχ 1. ΤΠ5] Ρ᾽ ΘΠ ΘΠ ΟῚ ἃ 

δία! σοσίτατο πε Ἰἰσοὶ ἀἸβεϊησιιογο. 5 αι ἄθι ἴη- 

5ΙΡΊ6 5 δὲ 41] ρυ ἀθπτῖα ᾿ΥΙν ἀ[τ|5..,. 1Π ΘΟΠΊΠΠΠΠ] - 

Ῥλ»ι5 δ. απ 15 ΓΘΡΙΙ5 ρΟυΒ ΙΧ ΠΟῚ 6ϑ:. 510 δ 

σοπηϑιιθίιο ρυιιθηΐοβ νοοδΐ 605, {1 ἴῃ ντω π6- 

ΘΌΓ155, ἀΠ|6 οἱ ποχῖθηη αἸβοθυπιηῖ: [πχίὰ (ποα Ἰ- 
οἴϊιηλ δ θὲ ἴπ Ενδησοιο : μία Χ{ ᾿ιπι}τι5 ςεδοιεὶ 

ἄπο. 16. 8. ργμθτιίοτος {{{ἰϊξ ζιιοῖς τι σοποιαἰΐοτπ σιία οιιπί. 
ΝΠ ΘΗΪΠῚ ΡΥ ἀΘ ΠΕ ΟΓΘ5 511η0 51Π|0}1Ο] 6}, 56 δὰ 

ἀδσοπάδηι Πὰπο 1Π ΟΔΥΠ6 ν]ΐδιη. Ἐπ γ 5115 δύ νη Πςὶ 189 

111 1141 {15 ρυἀθπτο5. ἀἸοιι πεν, 406] ρει ά6η-- 

[6 ὙἸϊΔ ΠῚ 5118} 1Π5{ΠπιᾶηΓ. ΡΥ 6 ΠΓ65. “πο τι6 
5Πἴ 5ΘΡῬΘ ἢ ἴ65.,) 5θοι Πα πὴ ΠΔ ΠΟ 515 Π1Π 0 ΠΟ Π ΘΠ, 
{α]ρΡ6. 41] 5101 10515 ράγϑηΐ ἰδΈ θυ, ἀΐάτιθ 'π 

ῬΘΓΙΟΙΠ15. ΟΠΠΙ τΠ0610 μ]ασὰβ σὰ Ρ1{15 Θυτθηΐ, 511|]-- 

ἴπ|5. ἀιι θη} 15 “ΠΟΙ πν, 4 ΠῸΠ Πα θοὲ θὰ, ἤιε 

51η: ΠΟΙΏΙΠ15. ΡΥΘοΙριια. Ηδθο θη} διιπξ., Ἀεὶ 
ῬδινῚ5. ΠΟΙ Πα, δὲ ὕογθὶ, οὶ δρὰΐ ἴῃ ΡΥ ποὶρίο 

ἀρὰ Τοιιμη, ἀοοῖν πὰ ἃ ΤΠ] ΟΥΊΡιι5 ἃοοορία, οἵ ἃ 
Ἴοαπ. τ. 3. φᾳΠοῖο ϑΡιΡ τα ργΟοΘθη5 {Ππ|5ΈΡΆ 100 : πᾶ Π| τη 6η-- 

ἴθ Πα θθηι., 41 Ροβϑιιπξ οτπὴ Ῥαῖ]ο ἴσου : Δ Ὸς 

απίοπι τποπΐθην Οἰτῖςιὶ παϑοπιίς. Αἰϊζατηθη Π15 
: Στοῦ 2. ψΟΟΙθτΙ5 Ὑ]ΟΙ551ΠῚ ἃ ΡΓΟΙΏΙΒΟΤΙΘ 11] 50] 6 ὲ Βου ρέτιγα, 

πἰροῖθ {1186 ᾿ΠΠΡΙατ γοσθὶ ᾿ἱπϑὶ θ᾽ θηΐθ μη, νἹά611- 

σοὲ Ιοοο 1Π|ο, 72 αἰ ἱπιδίρίθπς ἐπὶ σογἶ6 σιο., οπι 

δε: Τοῖς. Ἐκ τουιιι 14, φαοά νἰζο ποοοῖ, ἔα πη 

ΠΟΙ ΪΠδΓ ; (ΘΔ ἀπηοά τιπὶ ΑΡΟβίο] τι 46 115 41] 1 

ἤονι.τ. 81. ΘΟ ΠΟΙ ΙΒΟΘ [85 5{π|{ὰ5. δὲ ΠΟχΙὰ5 ἱποϊάϊπηϊι. Ηος 

". 7 ωπ.6.9. ἈΠ ΖΘ. ρᾶοῖο Π5] 0165 δἰ ϑἐα! τι5. ἀδίθγαπειν δά 

Ῥεαὶ. 13... 

[Τὰ Μ85. βοχ. ἘΜ ΠῚ ἄνους χαλεῖ. 

8. ΑΕ τὸ βλαδερὸν χαὶ ὠφέλιμον. Τιοσιξαι σοῖο ἴῃ 
56χ δῖδβ. ᾿πύου80 ογάϊπο τὸ ὠφέλιμον χαὶ βλαθερόν. 

ἘΔΜΠῚ ἐν σαρχί. Αἴ Μ85. τλ} 

ΡΊΠ]α, καὶ ἡ τοῦ ἐν ἀρχῇ ὄντος 

παραδοχὴ, 5ῖ. νογίοναι ἸπίουρΥΘΒ : 

τῇ ἐν σαρχί. 

πρὸς τὸν Θεὸν Λόγου 

7ιεπὶ 77 εγδὲ, φιιοεὶ 

ἐπ ρυϊποεῖρίο ογαὶ ἀριεἰ ἤλεδιιι, ἀδδιιπεῖο. δε νὸχ 

ἀϑϑιιγεῖῖο νἶδα οϑὲ ΟΟΙθ 510 στομίου, οὐ {τ ἴπ- 

ΒΑΘ ΟΕΒΆΑΒΕΙ͂, ΘΟΑΡΡΑΏΌΟΟ. 

Ε 

1 

ΒΡ 

ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ε, 2 

ται" ὄντινα θάνατον οὐκ ὄψεται ὃ λυτρωθεὶς ὑπὸ 

τοῦ εὐδοχήσαντος ἐν τῇ μωρία τοῦ χηρύγματος σὼ- 

σαι τοὺς πιστεύοντας: 

Ἔ δὰ ἧς νον δ τ ΕἸ - ᾿ 
πὶ τὸ αὐτό αφρὼν Χχαὶ ἄνους ἀπολοῦνται, χαι 

χαταλείψουσιν ἀλλοτρίοις τὸν πλοῦτον αὐτῶν. 

Καὶ οἵ 
, - 

Σχηνώματα αὐτῶν εἰς γενεὰν χαὶ γενεάν. Ἔπε- 

τάφοι αὐτῶν, οἰχίχι αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα. 

χαλέσαντο τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐπὶ τῶν γαιῶν. Ἄνω 

ἑνὶ ὀνόματι τῷ ἐπνοο- προσηγόρευσε σοφοὺς, οὺς 

νῦν ἀρτ τον ἄφρονδξ χαὶ ἄνους "λέγει. Δῆλον, 

ὅτ! σηφοὺς μὲν αὐτοὺς πρτῳ ἀπὸ τῆς οἰήσεως τῆς 

ἐχείνων συ γχρησάμενος τῷ ὀνόματι. Ὡς χαὶ θεοὺς 

ὀνομάζει τοὺς μὴ φύσει ὄντας, τῇ συνηθείᾳ τῶν 

ἠπατημένων ἑπόμενος: οὕτω χαὶ σοφοὺς εἶπε τοὺς 

κε ὐ πῃ χαὶ ἀνοήτους. Δυνατὸν οὖν τῇ ἐπινοίᾳ 

διε ὃν ἄφρονα ἀπὸ τοῦ ἀνοήτου. Ἄφρων μὲν 

Ἵ Ἴ-: ἐερημένος φρονήσεως, καὶ ὃ πρὸς τὰ 

χοινὰ χαὶ τς τ διορατιχῶς μὴ ἔχων. Οὕτω 

χαὶ ἣ συνήθεια φρονίμους χαλεῖ τοὺς ἐν τοῖς κατὰ 

τὸν βίον πράγμασι ὅ τὸ ὠφέλιμον καὶ βλαδερὸν 

διακρίνοντα χαθὸ εἴρηται καὶ ἐν τῷ Ἐδαγγελίρε 

τι οἵ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ 

τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἷς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν 

ἐγ ῦ γὰρ ἁπλῶς φρονιμώτ εροι, ἀλλ᾽ εἷς τὴν 

τὴν ες γὴν τῆς ζωῆς ταύτης τῆς “ἐν τῇ σαρχί. Οὗτοι 

χαὶ οἰκονόμοι ἀδιχίας λέγονται; διὰ τὸ φρόνιμον 

περὶ τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομίας. Κατὰ τοῦτο τὸ 

ΚΑΒ στ μ φρόνιμοί εἰσιν χαὶ οἱ ὄφεις, καταδύ-- 
Ὥ » , {, ῥα ἂν -7 

σεις ἡμράς εὐτρεπίζοντες, χαὶ ἐν τοῖς χινδύνοις 
Α ΕΔ" Ἁ Α Ἂ ἥ ΨΨ ,ὔ 

παντ τρόπῳ τὰς ἐπὶ τὴν χεφαλὴν πληγὰς ἀποφεύ- 
δι λό τσ τς ν ΛΩΝ ΙΒΕΝΣ ἐν Ἄνους δὲ λέγεται ὃ οὐχ ἔχων τὰ τοῦ ἀνθρώ- 

που ἐξαίρετα. 'Γαῦτα ᾿ ὃν ἔστιν. Θεοῦ Πατρὸς χατα- 

νόησις, "ἀρχῇ ὄντος πρὸς τὸν Θεὸν 

Λόγου παραδοχή" χαὶ ὃ παρὰ τοῦ ἁγίου Πνεύμα- 
τος ἐγγινόμενος πωτισρῦος ὅντινα νοῦν ἔχουσιν 

οἱ δυνάμενοι μετὰ Παύλου λέγειν Ἡμεῖς δὲ νοῦν 
Χριστοῦ ἔχομεν. Κέχρηται ! μέντοι χαὶ ἐνηλλαγμέ- 
γως τοῖς ῥήμασι τούτοις ἣ συνήθεια τῆς Γραφῆς, 

ἄθεον ἀφρίνα λέγουσα ἐν τῷ, Εἶπεν 
χαρδίαᾳ αὐτοῦ, οὖχ ἔστι Θεός" χαὶ πάλιν 

χαὶ ἣ τοῦ ἐν 

τὸν μὲν 

ἄφρων ἐν 
Ν ν ᾿ 

τὸ περὶ τὴν ζωὴν βλαύδερὸν ἀνόητον ὀνομάζουσα. 
ε “ΣΥΝ ἦν ὑτῦ πος , Α. γϑξς 
ὡς ὃ ἀπόστολος περὶ τῶν ἐμπιπτόντων εἰς ἐπιθυ- 

ς μἱας ἀνοήτους χαὶ βλαδεράς. Οὕτως “ μέντοι ὃ 

ἐερυοίασι πηα]αϊς, ΚΖ ενϑὶ ἱπ ρνυϊποὶρίο ἀρμα 7) ειιπι 

ἐααίιῖο εἰ {.165. Ν τα γοσαθ1}} 51 βρθοΐθπηιβ, παάρα- 

δοχὴ ργορτῖε εὐὶξ σιδοερείο Κ᾽ εὐ δὶ : ν 6] μοί ἀοοίτσϊπα, 

4πᾶτηῃ ἃ πηὰ ΟΣ θῈ5 46 Ν ΟΡΡΙ σειδσορίϊομδ. ἈΘΟΘΡΙτη5. 

ς ἘἙΠΠΠο Ῥατῖδ. οαπι 4αϊηάπὸ πὶ 5ὸχ Νῖθ5. οὗτος 

μέντοι. (015]. οὗτος μὲν οὖν ἄφρων. ἘΔΜΙΓΟ γεγο Β851]. 

εἰ Βοριὶ ἩΑΜΝΝ τῷ οἱ βοχίαϑ οσὴ (0}}». ΡσΊπηο οὕτως, 

πο ττι5. 



ΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ῬΒΑΙΜΌΝ ΧΙΗΨΠΠΠ- 

“ ν᾿ Μ ἈᾺ “ἉὉἋὁ Χ Ἁ “ ’ 

ἄφρων χαὶϊ ὃ ἄνους πρὸς ἕν χοινὸν τέλος τὴν ἀπώ- 
γ᾿ ,ὔ , "» 

ειαν χαταφέρονται. Δύναται δέ τις εἰπεῖν, ἄφρονα 
ι - ΄, ᾿ - -“ρ-ὠ - ΕῚ Η Η 

μὲν ὠνομάσθαι τὸν ἐθνιχῶς ζῶντα, ἄνουν δὲ τὸν 
τὸ πὰ ᾿ ΗΠ ἢ - 
ἰουδαϊκῶς κατὰ τὴν ψιλὴν τοῦ νόμου τήρησιν πο- 

, ΄ " «αν  Ὰ 
λιτευόμενον. Τούτῳ γὰρ τῷ ἄφρονι εἶπεν ὃ Θεὸς, 

᾿ Χ 3 , « πδ “5 , Ε} 3 
διὰ τὴν ἐνυπάρχουσαν αὐτῷ ἀθεότητα - Ἄφρον, ἐν 

, τ ᾿ ΩΣ -Ὁ 

ταύτη τῇ νυχτὶ τὴν ψυχήν σου ἅ ἀφαιροῦσιν ἀπὸ σοῦ. 
Ε, ᾿ Ν᾿ Α , } Ἄνους δὲ, ὃ χατὰ σάρχα ᾿Ισραὴλ ὠνόμασται χατὰ 

Ν ΓΙ Ω͂ ΠΧ ΣΝ Κ. . ε 
τὸν προφήτην, ὃς φησι" Καὶ ἦν ᾿Εφραΐμ. ὡς περι- 

-» Ν 

στερὰ ἄνους" Αἴγυπτον “ ἐπεχαλεῖτο. καὶ εἰς Ἄσσυ- 
, ΕἸ ΄, ΄ » ΦΩ͂ τον τὸν -φ 557 

ρίους ἐπορεύετο. Τούτων οὖν χοινὴ ὑπὸ τῆς ἰδίας 
- , , ε - ΦΥ͂ “ὦ 
ἀγνοίας συντριδομένων, ἡμεῖς οἵ ἀλλότριοι αὐτῶν 

λ ; Ὁ πλούτου ἴ γινόμεθα. ἫἩ μῶν γὰρ αἵ χληρονόμοι τοῦ πλούτου ἦ γινόμεθα. Ἣ μῶν γὰρ αἱ 
Ἐ᾿ , 16 ὑμξον ς ὩΝ ΩΝ Ὁ ἐν 5 ᾿Ξ 
ἐντολαὶ, ἡμέτεροι οἱ προφῆται, ἡμῶν οἱ πατριάρχαι 

« ον] 9.» Ὁ, ς - ἴω Χ τ 

οἱ ξάπ᾿ αἰῶνος δίκαιοι. Ἣμιν χατέλιπον τὸν πλοῦτον 

ἑαυτῶν οἱ ἐν τῇ ἀφροσύνη ἑαυτῶν ἀπολλύμενοι. 
Ἂ ,, -«-ν Ἁ -ὦἢ͵ ͵ 

Τούτων δὲ αἱ οἰχίαι, τοῦ ἄφρονος, καὶ τοῦ ἀνοήτου, 
, Χ - ὯΙ Α -- 

τάφοι εἰσὶν εἰς τὸν αἰῶνα. Ὧν γὰρ ὃ βίος νεχρῶν 
᾿ -Ὁ ͵ ἫΝ ,ὔ 

ἔργων τῶν ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας πεπλήρωται, τού- 
,ὔ το πο Δ 3 ᾿ Ὁ ε ῃ 

τῶν τάφοι εἰσὶν αἵ οἰχίαι εἰς τὸν αἰῶνα. Ὃ γὰρ νε- 
, » ’, , - 

χρὸς γενόμενος τοῖς παραπτώμασιν, οὐχ οἰκίαν οἰχεῖ, 

ἀλλὰ τάφον, τῆς ἑαυτοῦ Ψυχῆς νενε ένης. Οἰχία λὰ τάφον, τῆς ἑαυτοῦ Ψυχῆς νενεκρωμένης. Οἰχίαν 
λ ν Ν ΤΥ ᾿ . Χ 

μὲν γὰρ οἰχεῖ ὃ ἄδολος τὸ ἦθος χαὶ ἁπλοῦς Ἰαχὼδ, περὶ 
τολέψν ἃ Ἔτι Ὁ “ ΓΕῚ ᾿ 

οὗ γέγραπται; ὅτι ἦν Ἄνθρωπος ἀπλαστοςχαὶ ἀγαθὸς, 
"οὕ ὌΧ [2 ͵ δι τι ἴ Ὴ 4 Ἁ 

οἰχῶν οἰκίαν. ᾿Γάφον δὲ οἰχεῖ ὃ παμπόνηρος, μηδὲ Ε 
, - 

θεμέλιον μετανοίας χαταδαλλόμενος ἀπὸ νεχρῶν 
, ’ Α, ἢ ἔργων, ἀλλὰ παρομοιάζων τάφῳ χεχονιαμένῳ " ἢ ὃς 184 

ΕΝ ΕΝ 9 ΜΡ ΚΞ " ἈΝΤ Ὶ ὙΡΕΕ 
ἔξωθεν μὲν ἅ ἐμῳ ανὴς ὦν, ἔσωθεν δὲ γέμων ὀστέων 

ἀ ψροο8 ἀπὸ σοῦ “οδιπὲ ἰπ 5ὸχ Νῖ55. οἱ ἴῃ δἀιοπο 

451]. 

Ὁ (ΟἸΒΟΡ ΠΣ ῬΥΙΤητ5., βοχίπβ δ βοριιπητι5 σπτὰ ἦπο- 

Βὲι5 Ἀδβ 115 ἐπεχαλέσατο. ΤΙ ἀΘπὶ ΘΠ οἵ πη] 0 ρᾶῖ5 
Μϑ85. ἐπορεύετο. ΑΠ| φαυϊάατῃ Ν85. ἐπορεύοντο. 1 ΧΧ 

4αοατι6. ΠΙΟΤῸ ΤῈ] 11 1115. τι51 βαηΐ, ἐπορεύθησαν. 

ΓΟΟΙΡ. βερίίμητιβ γενόμεθα. Β 65. 5θοιιπ τι γινώμεθα. 

Ησο ἴρ80 ἴῃ Ἰἰοοο βερίοπι Ν55. ἡμῖν γάρ. ἘδτΠ γοτὸ 

απ ππὸ ἃπΐ 4] !6τὸ Νῖ5. ἡμῶν γάρ. 

8 Τὰ Ἰορτέαν τη δαϊίίοπε Ῥαγῖβ. οἱ 
53 δι τω ΄ Ν - ε 

αἰῶνος ὀίχαιοι μὰν. κατέλιπον τὸν πλοῦτον ἑαυτῶν, καὶ οἱ 

᾽ 
αι. 0 πατριάρχ, ἀπ 

᾿ 

ἐν τῇ οἵο., τη {αῖθιι5 Ὑ11] ΔΠΦα] ἴπο586 οοπβίαξ, Ρυ1- 

ΠΉΠΙΠ., γΟΟο5 δίκαιοι ἡμῖν 5ἴπητ] σΟπἸ πΠστιπ τ, {|| 

δγαπΐ [ἀπη6ῃ Ριιποῖο (15]ππσοπδ : ἀοῖπάθ, ΘΟ] ποῖ] 

χαὶ τὰ ἱπορίε εἶσ ρομίζιν, αὐ ἀρϑιν απ δἀτηοάιϊμη 

βθπθηἑϊατῃ οἰποϊαξ. Ηοο δπῖπη ἀϊἸσογεῖ ΒΒ 5115, ἔ1Π} 65 

411 ἃ βθθοιι!ο [1511 [πογθ, ἔὰπὶ 605 4{| ἴπ ἃ βἔ μι! 11 

ῬΟΡΊΘΡΘ,, 8115 ΠΟΡ15. “Ἰ γ1{15 ῬΑΥΙΟΓ ΘΙ 1556 : {ποά 

ἴάτηθη οἱ πθ ἴῃ τηθηΐθπ {π] 6 πὶ γθηΐθβο ραῖο. ΒΑ511 

Ἰϑιταγ γ σθὰ ᾿ξὰ Ἰπ ουριιπ 51 ἀθθθμ!, απ ᾿πὲουρ προ πα 

αἰχίμηιιβ : ἀοἰπθ νοου]δηι χαὶ 6 ’Ιοθο {ποῖ πχαδ οο- 

οπραΐ, ΡΟ μἾἴτι5 ἀπ ΟΥ̓ΘΕῚ ΟΡΘΙο ὈΓΘ πῇ 6δξ. Πος ροβίΐο, 

γ τὰ ΒΆΒ1}1 510 Τη ογΡ οἴ ΠΟΘΙ: “͵οσίγα δηῖπε συμ 

ΡΙ«δεοορία, ποσίν ρ»ορΠείορ, ποσίν ραίνϊανοῆιεθ, ποσί νὰ 

201 

{πΠ τ} ΘΟΠΊΠἼ1ΠΠΘΠ] ἢ ΠΟ], ΡΟΥΘ Π θη ν] θ] σοι. 

Ῥοβδῖὲ θεϊδηι {1||5. ἀἸσθΡΘ, ᾿πϑὶρίθπίθ πη) «απ θι 
ἈΡΡΘΙ] ΑΓ 6556. ΘΙ1ΠῚ 7, {{π|1 ΠΊΟΥΘ ὙΙΥΤ ΦΘΠΕΙ ΠῚ : 
5{{Π|Π|Π} ὙΘΙῸ ΘΕ}, 41] ΤΟ Τπάἀαϊοο βθοιπήτιΠ 
Πυιἀ πὴ 6615. ΟΡΒΘΡ ΔΓ ΟΠΘ ΠῚ σἱΐαηι ἄθριι. Ἡτΐο 
ΘΠ]ΠῚ 1Π5] 16 ΗΠ ΑἸΧῚΕ Τ)θιι5., ΟΡ ΘΠ {1|8 'π 1050 
δΡδξ 1] Θίθηι : Πγισίρίοης, Πας τιοοῖθ ἐμαπι αἰι- 
πιαπὶ απ οτ τι ὦ ἴ6. Ἰ5ΥᾺ 6] δι 6 Πη, {|| 56 οι τι 
ΟΔΡΠΘΙῺΩ 681, ὙΟΟΘΔΙα5. δὲ β[8] π|5.,. πιχία ΡΙΌΡΠΟ- 

ἴλπη ἀἸοθηΐθηι : ΕῚ ἐγαΐὶ Ἐρμγαϊηι φιιαςὲ οοἰμπιϑα 
δια : ΖΞ 5 ρίιπη ἱπν οοαναΐϊ, οἱ αα .15ς:γτἨκῖος ἱναί. 

ΗΙ5 ᾿ΙσΊ αν} ΡΘΡ 5118} ᾿ρΘΟΥ ΠῚ [501 18} 5111] ΓΟ - 

ΕἸ Π15... Δ16Π1 ΠΟ5 ΕἸ] ΠΥ ΘΔ ΓΈ ΠῚ ΠρΟΡ 65 οἵ- 

Ποἴτηιιν. ΝΟϑίγα ΘΠ] ϑι1Πη1 ργθοθρία,, ΠΟΒ[Ὶ ρΓῸ- 

Ρμϑίεβ., ΠΟΘΕῚ ῬΑ ΡΙ ΓΟ : ΠΟΒΕῚ ϑιπὶ {πὶ ἃ 
ΒΌΘΟ.]0. [511 {ΘΓ 6. ὅϑ1ιὰ5. Π0}} 15 αἰ ν 85. γ ]!{π|ο- 

Ὁ ΡΌΠΐ {ΠΠ1Π΄ 5118 ᾿Π5] ΡΘΗ ΠΠἃ ΡΕΡΊΘΓΘ. ἨΟΓΙΙΠῚ Δα ΘΠ 

ἀἰοΠητι5., ᾿Π5]ΡΊΘΠΕ5. οἱ δ[Ὰ}Ὲ1, ΒΘΡΌΪΟΓα διπέ [πὶ 

Θϑἴθυ πτιΠ. ΟἸΙΟΥ ΠῚ ΘΠ1Π} νἹΐα ΠΟΡ 115. ΟΡΘΥΙΡτι5 

ΘΧ ΟΠΠΠΪ ρΘοοαῖο ϑοαϊ ΘΠ 115 γορ]θίὰ οϑὲ, μΠο- 

ΡΠ “ΠῚ 115 ΒΘΡΌΪΟΓἃ 511Π| 1Π Φοἴθυ Πτιπ. ΟἿ ΘΠ]ΠῚ 

τΠΟΥ ἔτππ|5 οϑὶ ΡῸΡ Ῥϑοσαΐα , ΠΟῸῚ ἀοπλιμ ΠαθΙΐαΐ, 

5641 ΘΘΡ.ΕΠΟΡΙΠῊ 7). ΟἸΠΠῚ ΔΠΙΠ1ἃ 6115 ΤΠΟΓ πὰ δ᾽ ἔ, ΝᾺ ΠῚ 

ἀουητιπι Πα Ια ΠΙΟΓΙΙΠῚ 1ΠΈΘΘΘΙ" ἃ 51 ΠΡ ]6Χ {800}, 
46 41|ὸ 5ουιρίμππ) οϑὲ, {ποὰ ογὰΐ ἤοπιο δἰ βοθγι 5 

αο ϑοπῖιβ, μαδίζαπε ἀοηϊπι : 5ΘΡΌΠΟ ἢ) γοῖῸ 

Πα ἴτας 155 {11 ΟΠ ΠΙΠῸ ΠΊΔ]1|5 Θ5[, αἴσιιθ Π6 ρα ηϊ- 

το ητ166 4] ἀθηὶ {πη δηπθπίιπι (6 τπογ 15. ΟΡ Ϊ- 

ψιοίγιιοϊ α 5εδοι!ῖο }ιι5ϊ [μδγ 6. διιας χιοδὶς εἰν ας γε ἴ- 

ψιθ γι “ιιὶ ἐπι δια ἱποιρίοπίϊα ροΓίο 6 : 

ΟΡΓπλ6. ΘΟ ΟΡΟΡΟ ΠΘΙΠΟ, ΟΡΙΠΟΡ, ποϑαθιΐ. Ἐχ {πὸ ἴπ- 

16] πστίαι πῖο 6Π]ΠΠρϑ1π 6556. ὑοοῖ5 ἡμῶν, ἀπί γοοῖβ ἡμέ- 

4 1πΐεδν 58 

- ] ἐλ ο 7 Ρ τ .« τ ε 3. ων 5 ΠΞ δι 

᾽ ΒΟ 486 5ῈΡΡ ΟΤῚ ΘΠΟΌΘΙΟ, Ὑμῶν οἱ π αἰῶνος ι- 

Ε 
οἱ, χαιοι, ἃππι, ἡμέτεροι οἱ εἴς. Οτιοά 51 φαϊβριαπι 1184 

4πο4 πόσοπὶ πατριάρχαι ΡΓΟΧῖ πη 56 π1ξπ|, ἰΘσ Ρ πιὰ- 

10 οατ ἀοοθηΐι 5᾽ση]} εἴ ΒρΡΙΓΙΐι, οἵ, ἀποῖου οἱ 51 Πὶ 

αἰ τὰ νογίαὶ : οσενὶ ραίΡίανοἶνεθ, ψαὶ αὶ δεθοιμῖο 7ιδιὶ 

Μιόγιμιι. δε πιϑβοῖο 4αοπιοο ῥ]δοιτξ τΩ]Π}1 τηᾶσὶϑ 

ῬΥΙ͂ΟΡ 17 Τπέουργοίαπ αι! γαῖο : δοσίσιὶ ψιιοίψιιοί ἃ 56- 

ομἶο {εν ιεῖ. Αδοραῖς εἰΐαπι, 4ποα οὗ σππὶ ἀοοοπίιι 

51τ2 1} εἴ βρίντται Ἰοσῖσβθ πϑαυαπι πὸ Π]ΘΙΪ πὶ. (εεῖο- 

Τιιπ, ΠΘ {4π|5 πὸ5 φοπ]θοίασα ἀποῖοβ {α] ἀπ ἔδοῖσβο 

βαρ  σθῖτι, τόπο ΡῈ ἡπνὰΐ γοοο5 δίκαιοι ἡμῖν ραποῖο ἴπ 

οαϊοπο ΒΑΒΉοθμβὶ αἸ5] πηΡῚ : τΐθιη., Θομ] ΠΟ ΘΟ ΠΟΤῚ 

χαὶ ἴῃ μας ἴρβὰ βὐϊοπο τι ἃ6 ἴπ ποβίυ 5 ΠΟΥΘΙῚ 

Μ55. ἄξοββο. Γι ριταν 4αϊο πὶ Ῥάι]0 Δ]1Γ6 πη (015]., 

πΘΡ6 Βοος πιοήο, οἱ τοῦ αἰῶνος δίκαιοι πλούσιοι ἡμῖν 

χατέλειπον τὸν πλοῦτον ἑαυτῶν, οἱ ἐν τῇ οἴς., 564] π1}}}} 

ἵπᾶς ἈΠ] απηθ πε δα 6} 5 ἸοοἹ ἐΧΡ] απ Π] Ομ 6.) ἀβδγίατν. 

Ἐ ΓἘογϑβᾶπ βου θη απ εϑὲ ὡς. 

ἃ 51ῖς διὸ Βα451]. εἰ φαϊπάιο Δῖδβ. Αἴ βάτο Ραυΐβ. 
οὐαὶ ἄποθριβ απ {ὙἸ0τι5 Νῖ55, εὐφανής. 

{ιις.12.20. 

Οεεεη.1. 

Ρεςρσαῖο- 

ΤΠ 0 Π1118 

Βορυΐογα 
Βα, 

Οεη. χὅὉ. 
37: 



Δ7, ει}. 43. 
5): 

Ὁ ΤΣ τῆ: 
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Ῥὺι5 Ἰδοῖὲ : 564] ϑ᾽}}}15. ΘΘρι] ον ἀ θα] αῖο ο[Π- 
οἰτπαν φιο «πἰάθπι [ΟΡ Πβθοιι5. ΘΟΠΒΡΙ ἴα 1 ΠῚ δῇ, 

ΠΕ 56 οῖ5. ΨΘΙῸ ΠΊΟΥΓΙΟΓΊΠΠῚ Ο551} 115. Οὐ ΠΟΙ 5416 

50. Πρ 1ι5 ΓΘ ἔι!} θϑῖ. ΟἸδΟὈ τὴ ἔ4}15. ἄπιπ 10-- 

(α ἔπι, ΠΟῚ Ο5 ΔρΡΘΡΙΓ γ ΡΡῸ 61, 564] ΘΘΡΪΟΓ ΠῚ 
Ππὰ]06 1 ἀρ Ρ 1. 5. 51{π|ΠῚ 50 1166. σιιτ. 51 {{π|5 ἰσὶ- 
τ 1 ΟΠ γἸδέιιπη ογθάθηβ., δοίίοπθϑ δ Πα οὶ πῸΠ 

ΘΟΠΘΘΠΙΔΠΘΔ8 ,, 15 ΡΓΟΡἐθύθἃ «πο ρΙᾶνὰ αἰζοπάο- 

τς ἀορτηδία , ΒΟΡΙρ ΠΡΟ 16 ῬΟΡ νυ ΤΟΥ ΒΘ ΏΒαΠ, 

1 ρϑίγᾶ 5101 [056 5θρι λα) ποῖ 1. 

7. Ταθονπαομία δυρμηι ἐπ ργοσθηΐθηι οἱ ργοσο- 

γιίθηι; ἴθ Θδῖ, βθριυ γα ἀοηλλ5. ΘΟΓΙἢΙ διιηΐ [ἢ 

ΘΓ παι. Το  η6. ΘΧ ΙΔ ΠΔΠ5 εἰ6 {01} 1151π|6 }Π αἱ 

ΒΘΡ᾿ ΠΟΥ 55 1 56 (6 ΘοΡῬΟΥ 115 ΒΘΓΠΊΟΠΘΙ ΠᾺΡ ΓῸ 
οβίθπααϊ, ᾿η {τ} 0115. ἈΠ Π186 θ61 ΠΟΘΙ ΓΙ ΠῚ ΠΊΟΡ 180 

1ηΠᾺ ]ἅπ|, Δα ΠΧ}: ἰρ515, Τ αϑογηαοιῖα δογιίηι 
ἐπ, ργοσοπίθηιν δὲ ῥ᾽ σθηΐθην : {ππ|ρ 06 ὁχ οοηϑιῖιθ-- 

{61 Πη 6, Παιμηὰ πα ΘΟΥΡΟΥὰ 56 ΠΊΡ6 1" [ΟΡ πδοια 

ἀΡΡΘΙαπέιν. Ηΐ ἁπΐθιη νοοληΐ “τ 4τ|6 ΠΟΙΠΪΠἃ 

5118 1Π [6 Υ}]5. ΝΌΠ ΘΗΪ]Π) ΠΡ] ΠΟΙΘΠ 50 ΓΙ ΙΓ’ 

1π ΠΡΓῸ νἱν θη πη}, ΠΘΊ 16. ΠιιΠΘ ἴτι" οἴιπὶ Ἐο-- 

Οἰθϑία ῬΥΙΠΠΟσΘ ΠΙΓΟΥ ΠῚ {11 ΠΙΙΠ]ΘΡ Δ ΠΕ [ἢ ΟΡ 151 

5606," φιοά {Γὰ Πϑ! τον πὶ Πὰπο δὲ ὈΡΘΥ 6 ΠῚ να πὴ [ὰ-- 

ΒΟΉ ΔΟΙ]15 οἴου" 5. ΡΥ ΘΓ] ον πη , ΠΟΙΪΠἃ ἰρϑΟΓΙΙΠῚ 

1 ΤΘΡΡᾷ ρου πὰ πθηΐ, ΝῸΠ ν᾽ 465 605 {|| Σ ΠΠοὰπὶ 

1ῃ τ} Ὀ}] 115 ἴον ἃς συηηηδϑὶα, Θχϑίριι πη ΠΙΟΡΠΪἃ, 

ἀ4αΘΡ πιοπι5 ΘΟ ϑ γι, “ΟΠ 0 ΘΟΓΙΠῚ ΠΟΠΙΪ ἃ 

1115 [θυ 6 Π15. 1Π6Π{ὰ 51π0 26 ἀ1ΠΠ| 115 ὃ [πὰ σοῸ Ποη- 

1111, ΠΟΙΏΪΠΘ 5110 ἈΡΙΠΘΠ 15. ΘΕΆ ΠῚ Θ] ΠΟΥ ἵπηρο- 

5110). Πα ΠἸΧΘΓΘ. [π΄ ΔΠΙΠ111, τἋ ἴῃ ΙΟΠρτιπ νἰ 

[ΘΠῚΡι15 5118 Τ᾿ ΒΟΥ ΠῚ) ΠΙΘΠΙΟΥΪὰ ΘΧ ΤΟ Π θυ θίτ ; {ππ 

Θυϊατη πη] ΠΟΘ ἢ τὰ 1 ΒΘ ριον 15. Οϑίθ δα, ΤΟ Π11- 

ΠΊΘΠ 5. ΠΟΙΏΪηἃ 811ἃ 150. ρϑθυιης. ΗΙ 51 η} {|| 

ΘΙ ΓΘ πᾶ 580 1πιπΐ, ΘΓ ῬΡΘ ΘΒ ἢ θη. σ]ΟυἸαπ ἃ ΠΟΙ ]-- 

πὴ ΓΘΟΟΡ ΔΙΙΟΠΘΏῚ 510] δα [6] ]οἸ ταΐθι δα 5. 6556 

ΘΧΙΒΠ δ ηξ. Οτιοα 51 46} οἰΐατη ν θυ 5 ΘΟΡΠῚ, 

4] ΟΡ [α]δὶ ποι ΠἾ5. 5ΟΙ ΘΠ Δ 5 ρου πΐ, οἱ 
ῬΓΑν 15. (544 π| «ΟστηΑ  ] 115. 556 {{π|Π|π||, ἃς 

ἰοθο ΠΟΙ η15 ΟΠ Ἰ5Ε| 815, ἃ]0 τπὸ ΔΠΠτ|0 Πδο ϑίαν- 

ὁΠὰἃ 5101 ΠΟΙΏΘΗ ἀϑοϊβοιηΐ, Ραΐα ἃ Μαγοίοπθ, πὶ 

γα]οπίηο, πὲ ἃ]» ]!τι0 ΘΟ πὶ {τ Θχ ἱσποιβ 

ΠΠΠΟ ΘΟΠΒΡΙ Ομ διιηΐ : ν 6] 1 πὶ ΠΟΥΘΡ 5 ΠῸ5 “πη 16 

5πᾶἃ ΠΟΙ γΟΟᾶ586. 1ῃ [ΟΡ ΕΪ55 τιῦ {|| ΠΟΙ  ΠΙ θτι5 
ΘΟΥΡΕ5 ἃ0 Ῥ]ΆΠ6 [ΘΡΓΘ 5 5656 ΔἸ χθυὶηΐξ. 

8. Ειμοπιο οτἰπὶπ Ομ ΓΟ 655οῖ, τιοτι ἱμιοἰϊοχίξ: 

"Τα Μϑ85. βορίθιν. ἘΜΈ ἐπὶ βίόλω. 
ς ἘΜΠῚ οἰμηὶ Βορ. {πὰνίο μεγοαλοφρονούντων. Αἰ Μϑ5. 

οοἴο μεγαφρονούντων. 

ἀ δῖ. Μ85. οοίο, ἃ {π|} 115. πο ΠἸΠοσιιμῈ οα{11, αἱοὶ 

5. ΒΑΡ ΟΑΒΑ ΒΕ, ΘΑΡΡΑΏΌΟΟ. 

Ρ 

ν 

Ὁ 

ἈΒΟΘΗΙΕΡ. 

- κι , - , ,ὔ Ὁ 
νεχρῶν χαὶ πάσης ἀχαθαρσίας. Διόπερ ὃ τοιοῦτος 

, Ἦ Ὑινν, , - ἔ , τ 5 }] φθεγγόμενος, οὐχὶ στόμα ἀνοίγει λόγῳ Θεοῦ, ἀλλὰ 

τάφον ἔχει ἀνεωγμένον τὸν λάρυγγα αὐτοῦ. ΕΤ τις 

οὖν εἰς Χριστὸν πιστεύων, μὴ ἀκολούθως τῇ πίστει 
ῃ » ΕΙ 78, χὰ ΝΙΝ Ν - 

τὰς πράξεις ἀποδίδωσιν, οὗτος διὰ τὸ μοχθηροῖς 

δόγμασι προσεσχηχέναι, καὶ διὰ τὸ παρεχδέχεσθαι τὸ 
βούλημα τῆς Γραφῆς, λατομεῖ ἑαυτῷ ἐν τῇ πέτρᾳ 
μνημεῖον. 

- λ᾿ ζι, ἐ ’ Σχηνώματα αὐτῶν εἰς γενεὰν χαὶ γενεάν᾽ τουτέ-- 
,ὔ - - δον 

στιν, οἵ τάφοι οἰκίαι αὐτῶν εἰσιν εἰς τὸν αἰῶνα. [“}-- 
ς ἢ , , ᾿᾿ , Π ΝΣ 

τὰ ἑρμηνεύων τίνας βούλεται εἰναι τάφους, ἵνα δείξη 
-“ , , - ΝΨΝ , 

ὅτι περὶ τῶν σωμάτων λέγει, οἷς αἱ διὰ τὴν πονηρίαν 
- ΩΣ , 3 

ἐναπονεχρωθεῖσαι Ψυχαὶ ἐνοιχοῦσι, προσέθηχεν αὖ- 
» 2. ὦ - " Α Α 

τοῖς, Σχηνώματα αὐτῶν εἰς γενεὰν χαὶ γενεὰν, 
τὦ Ἷ, 

χατὰ τὴν συνήθειαν, σχηνωμάτων τῶν ἀνθρωπίνων 
τ ᾿ εἶ - 

σωμάτων ἀεὶ λεγομένων. Οὗτοι δὲ χαὶ ἐπικαλοῦν- 
τ ῃ τω “- Η͂ 

ται τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐπὶ τῶν γαιῶν. Οὐ γὰρ ἐγ- 
οτω ᾽,“' ᾿κ Α 

γράφεται ἀσεθοῦς ὄνομα " ἐν βίόλῳ ζώντων, οὐδὲ 
» τὼ Ἢ , - , 

ἀριθμεῖται μετὰ τῆς ᾿Εχχλησίας τῶν προτοτόχων 
- ΕἸ ΄ » πω. δ τ Ὁ 5 ὦ 

τῶν ἀριθμουμένων ἐν οὐρανοῖς " ἀλλὰ τῇ γῇ αὐτῶν 
3 "» ἘΦ ΌΤΡΥ ΠΣ ἣΝ ,ὔ ἐναπομένει τὰ ὀνόματα, διότι τὴν παροδικὴν ταύ- 
τὴν ζωὴν χαὶ ὀλιγοχρόνιον τῶν αἰωνίων σχηνῶν 

.- " - -» 

προετίμησαν. Οὐχ δρᾶς τοὺς οἰκοδομοῦντας ἐν ταῖς 
" , ͵ τὩἉ 

πόλεσιν ἀγορὰς χαὶ γυμνάσια, τείχη ἀνιστῶντας, 

ὑδραγωγοὺς ἐπισχευάζοντας, πῶς τὰ ὀνόματα αὐτῶν 
- .-" , 

τούτοις ἐπιχέλληται τοῖς γηΐνοις χατασχευάσμασιν ; 
᾿ - 

"Ηδη δέ τινες καὶ ἀγέλαις ὕππων τὰς ἑαυτῶν προσ-- 
5 ᾿ Ἀ -Ὁ 

ἡγορίας ἐνσημνηνάμενοι, ἐπὶ πολὺ συμπαραταθῆ- 
Ὁ ον , 

ναι τῷ βίῳ τὴν μνήμην ἑαυτῶν ἐπενόησαν" χαὶ 
,ὔ - ΄.- «Ὁ τῶν ΄ 

ἐν τάφοις δὲ μεγαλουργίαν ἐπιδειζάμενοι, τοῖς μνή- 
ΓΘ τ Η Φ , 

μασιν ἑαυτῶν ἐναφῆχαν τὰ ὀνόματα. Οὗτοί εἰσιν 
ς δ - ὙΠ τς ὃθ δόξ 

οἵ τὰ γήϊνα φρονοῦντες, καὶ τὴν ἐνταῦθα δόξαν, 
- , ,ὔ “ 

χαὶ τὸ παρὰ τοῖς ἀνθρώποις μνημονεύεσθαι αὔταρ- 
δ ὅν ἐῴ- παν δ ΚῸ ΩΣ λονιξζό Κἂν ὃ χες ἑαυτοῖς εἰς μαχαριότητα λογιζόμενοι. Κἂν ἴδης 

ΝΞ τῶ ταρς ὙΡΣ τς οὐ , Ἐς ΠΤ, 
δέ τινα τῶν ἐπὶ ψΨευδωνύμῳ γνώσει “ μέγα φρονούν 

, κ δ 
των, καὶ προσνεμόντων ἑαυτοὺς ἅ μοχθηρῶν τινῶν 

Ἶ Ἁ τῶν 2. Ὁ δογμάτων συγχαταθέσεσι, χαὶ ἀντὶ τοῦ ὀνόματος 
-Ὁ - , τω ε 

τῶν Χριστιανῶν, ἀφ᾽ ἕνός τινος τῶν -αἵρεσιαρχη- 
, « λ 3 ΄ , ἉὯΔλ Δ ϑ 

σάντων ἑαυτοὺς ὀνομάζοντας, Μαρχίωνος, ἢ Οὐα- 
-" ῸὩν » ,ὔ ᾿ , 

λεντίνου, ἢ τῶν νῦν ἐπιπολαζόντων τινὸς, γίνωσχε 
ΣΦ , 7ὔ .- 

ὅτι χαὶ οὗτοι ἐπεχαλέσαντο τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐπὶ 
τὭω -Ὁ - , ᾿ τ “" 

τῶν γαιῶν, φθαρτοῖς ἀνθρώποις χαὶ τὸ ὅλον γηΐνοις 
Ἀ Ἅ 

ἑαυτοὺς προσνείμαντες. 
 ἋἍἋ τἫ 

Καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὦν, οὐ συνῆχε " παρασυνε- 

{πο ργὸ μοχθηρῶν Παβοατε πονηρῶν. ΑἹ τὴ Βορ. ἰον- 

{10 510 Ἰοσιίαν,, προσνευιόντων ἑαυτοῖς πονηρῶν τινῶν 

δογυάτων συγκαταθέσεις. 
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δοτηραιαἴτι5 δ5ὲ [πιοηιῖς ἐπεί ριθπεϑιι5, οἱ οἰ πιϊίϊς 
ἤποιεις ὁδὶ {{Ππ| 5. Παο υἷα {ἰογιισι βοαιιαζιια 

ΒΕ ἰροὶδ : δὲ μοβξέθα ἱπ οΥ6 5ὸ σοπιρίαοοδιπί. Δαρθα 

165. ΠοΟμΟ., δὲ ργοοβισα. {αἰ ἀἀδμη. ΥἹΝ ΤΩ]5611-- 

0γ5, αἰ αἴθ Ἔχ ο ΘΠ ΕΠ Δμ 416 ΤΠ ΠΔΕαΆ}] δὰ 

ΘοΟπβίγποοπα πὰ θ6 π5. Οὐ] θη] πὶ ἃ] πτ 6Χ 115 4τ|85 

ἴπ ἴουγὰ δαπί, ἃ (οπάϊτου5. ἱπηαϑοίποιη [ἀοίτ 

εβὲ ὃ Οἱ ρεϊποῖραίτιϑ δὲ ροιοϑιαϑ 1πΠ Ομ Π]ὰ ἈΠ] Π]ᾶ-- ὥθπ. 1.27. 

11ὰ ἔπ θυ Ρ ϑίνία, ἔπιτὴ ἀ]ι 114, [πὶ ἃ υθὰ Θ0η-- γριά. ν 58. 

οὐδϑὰ εἰ δε ἡυϊάθιη. ρᾶμ]ο ἸΠ ον Ιου ΔΠΘ96]|15 Ρεαὶ. 8. 6. 

ἀϊσηϊίαίθ, Ο}0 5ιιὰ πη ΟἸΙ ΠῚ [ΟΡ ΡΕβἐ Ὁ] σΟΡΡΟΡῸ Θ0η- 

Ϊπποίοηθηι : {ρΡ6 ποιηίπθηι ἔθοϊς ἐδ ἴθῦγα, Εὲ ὅεπ. 3. 7. 

ΠΟΜΙΠΠΑ ΙΝ ΡΘΑΘΜΌΜ ΧΗΥΠΠ.- 

Θλήθη τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, χαὶ ὡμοιώθη 

αὐτοῖς. Αὕτη ἣ δδὸς αὐτῶν σχάνδαλον αὐτοῖς" χαὶ 

μετὰ ταῦτα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν εὐδοχήσουσι. 
Μέγα ἄνθρωπος, χαὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων, τὸ τί-- 
μιον ἐν τῇ φυσιχὴ χατασχευὴ ἔχων. Τί γὰρ τῶν 
ἐπὶ γὴς ἄλλο κατ᾽ εἰκόνα τοῦ χτίσαντος γέγονε; Τίνι 
ἣ χατὰ “πάντων ἀρχὴ καὶ ἐξουσία τῶν τε χερ- 

σαίων καὶ ἐνύδρων χαὶ ἐναερίων ζώων χεχάρισται; 

Βραχὺ μὲν ὑποδέδηχε τὴν τῶν ἀγγέλων ἀξίαν, διὰ 
τὴν πρὸς τὸ γεῶδες σῶμα συνάφειαν. Τὸν μὲν οὖν 
ἄνθρωπον ἐποίησεν ἀπὸ τῆς γῆς, χαὶ τοὺς λειτουρ- 

γοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ὅγε τοῦ νοεῖν 
Ξ τὰ ᾿Ξ ΠΕ Στ ΕΝ τιν Ποῦ. 1. ἢ- 

χαὶ συνιέναι τὸν ἑαυτῶν χτίστην καὶ δημιουργὸν πΠιϊτιίδΙΓ05 5105 Πὰπιυπιάτη, ἰσπῖς. ΑἹ ΘΟΥΘ ΥἹΒ 1η- 1 

δύναμις χαὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχει. ᾿Ἐνεφύ- 16 ΠΠσ 6 η 4] οἱ σος ποβοθηἦϊ σοπ ΟΡ ΘῺῚ οἱ ΟΡΙΠοΘ ἢ 
ν ', 

σησεῖ γὰρ εἷς τὸ πρόσωπον' τουτέστι; μοῖράν τινα δ1{|} 1Π658 ΘΕΠΔΠ]1η Ποι  ηΙθ115. {τι οτ {{ἀνῖὶξ οπῖπι ἐπ 3.7. 

τῆς ἰδίας χάριτος ἐναπέθετο τῷ ἀνθρώπῳ, ἵνα τῷ 185 ἐπι [αοἴθπι ; τος δϑὲ, ΔΙ Ἁ 1 ΘΡΑΓ86 ΡΙΌΡΡΙ ρᾶγ- 

Α τρη ἴῃ ΠΟΠΙΪ ΠΟΙ. ἱπη }ϊϑι ἢ, τὶ 5116 ῬΘΥ 511}116 

οοσηοβοαΐῖ. Ατδιηθη σα [ἢ τἀ πο δϑϑθὲ ΠΟ 6, 

6Χ 680 4ποἀ δά (οῃά τον 15 ᾿ππϑΊΠ ἢ ΘΟΠΕ {π|8 65-- 

56ῖ, Π]8 9 ]58. Ο8510, ΤΠ 515 5016, Πη 515. 516} } 11} 

διιοίῳ ἐπιγινώσχηῃ τὸ ὅμοιον. Ἀλλ᾽ ὅαως ἐν τιμῇ ὧν 
τηλικαύτη, ἐχ τοῦ δεδημιουργῆσθαι κατ᾽ εἰχόνα τοῦ 

χτίσαντος, ὑπὲρ οὐρανὸν, ὑπὲρ ἥλιον, ὑπὲρ τὰς 
τῶν ἀστέρων χορείας τετιμημένος (τίς γὰρ τῶν 

ἙΠοροὶβ Ποπούαίτι5 ( δοχιιος ΘηΪπῚ ΘΙ ΟΡιι ἢ} πη 50 

Τ6ἱ αἰ εἰϑϑίτηὶ ἀϊοίπι ἢ δὲ ὃ τι Θ ΘΔ ΠῚ 1 ΡῚ ΠΘῊῚ 

ΘΟΠ ΠΟΥ 5 581 βοῦν αΐ 50] ὃ ααϊα Πππὰ ὃ (τΠ6 γο τις 

5[6}128 ἢ σοῦ ρου ἃ ἱπδπὶηηαΐα 4146 Π δὲ ΘΧ τηδιθυϊὰ 

σοπϑίδητα ἃ6 501π|Π0| ΡΘΠ πο  ἀὰ 50 1 {26,. 1η ΦΈΙΡτι5 

ΠΕ] ΔΤ ΠΊΘΠ5 65[, ΠΟῚ γοἸ ΠΑ 71} ὨΟἶτι5, ΠΟῊ [1- 

Ῥογια δι [τ πιὰ ; 5641 ϑουνιππὶ που 6 11 π6- 

ΘΘββ [1], ΡΘῚ 4τιλ ΠῚ 56 ΠΡΟ. ΠΟ 6115 ᾿πηπλτ ΠΡ τι5 
εἶτοα ϑδάθμη γϑυϑαηΐαν)} : ΠΟΠΙΟ, ᾿Π 618 Π}7 ΠΔ 915 

πἰς Πποπογαῖιιθ, πη ᾿Πἰ6]]6χὶϊ, 56, Ζαοα δι 

56 41|, δὲ (ΟΠ ΙΓΟΥῚ 51Π}}}15 ΠΘΡῚ Πρ] οχὶξ, ΒΘ Ρντι5 

εἰδοῖτ5 σα ρΙ αἰ πὴ σαν Π15, (ὐοτηραναῖτι5 65 7.- 

πιοιίὶς ἱπιδὶριοτιιδιι5, δὲ οἰμηυϊ ἐς ἐαοίτι5 65ὲ {{{15. 

Ναπο αυϊάθι ἰδ πδηι Θά {ππ|5 ΔΙΊΟΡ [ΓΘῊ5 ἴ8-- 7ε». 5.8. 

οὐρανῶν εἰκὼν εἴρηται τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ποίαν 
ὃὲ 

τί οἱ λοιποὶ ἀστέρες; ἄψυχα μὲν καὶ ὑλικὰ,, δια-- 

φανῇ δὲ μόνον τὰ σώματα χεχτημένοι, ἐν οἷς 

οὐδαμοῦ διάνοια, οὐ προαιρετιχαὶ χινήσεις, οὖχ 
αὐτεξουσιότητος 

[0] 

[τᾷ ,ὔ - 
ἥλιος εἰχόνα σώζει τοῦ χτίσαντος ; τί ἣ σελήνη ; 

ἐλευθερία. ἀλλὰ δοῦλά ἐστι τῆς 
Σ ΄ ΕῚ ,ὔ 4: ἃ, - ΦΥ͂ --.«Ἀ 

ἐπιχειμένης ἀνάγκης, χαθ’ ἣν ἀπαραλλάχτως ἀεὶ 
Π Ξ ο Ξ 

περὶ τὰ αὐτὰ ἀναστρέφεται) " ὑπὲρ οὖν ταῦτα ταῖς Β 
Ἂξ , « - 

τιμαῖς προηγμένος ὃ ἄνθρωπος, οὐ συνῆιχεν, ἀλλὰ 
Ὰ ΝΠ, - Ὁ τ -- 

χαταλιπὼν τὸ ἕπεσθαι Θεῷ, χαὶ ὁμοιοῦσθαι τῷ 
, ο ον -ῸὉἑ ι 

χτίσαντι, δοῦλος γενόμενος τῶν παθῶν τῆς σαρχὸς, 
7, -“ » 

Παρασυνεόλήθη τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, χαὶ 
Ἷ -» - 

ὡμοιώθη αὐτοῖς" νῦν μὲν ὡς ἵππος θηλυμανὴς χρε- 

μετίζων ἐπὶ τὴν γυναῖχα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ̓  νῦν ξ ΡΣ: ΜΕ ΡΟ : 
ΠΥ ΠῚ, ἈΦ] ΠΗ] ῬΡΟΧΊΠΗΪ 511] ἸΧΟΥῚ : ΠΕ ὙΘΙῸ κ- ρει ᾽ Επεοε]ιοί. 

τὰ] πᾶ} [π|ρτι5 ΓᾺΡ ᾶΧ Δ|16 015 1η516185 σἰγα : 1Πη-- 33. 27 

ἰογάτη ον Δ θα. δάγνογϑιιβ ἔΓαΐγθη ἀΟ] 1}... ΣΕ σθοῖι, 13. 
. . . , Λ 

ψουβι 168 γᾺ]Ρ 15 ἀϑϑ] αἴαν. Ἐδὲ τιῖθη Ομ Πλπ}π|5 1: 
ΦΩ͂Σ , ΐ 5 Τυιο. 15... 

δα ΠΕ 155 εἰ ἀδιηθη τε. οαπο 6] ΠπΠ1Π 88... Θιμη} {π|] 

ΘΟΠα 5 οϑὲ δά θαῖουβ ἱπησΊ ΠΟΙ, ΠΘΙ16 Ρι]- 

ΠΙΔΤΏ 5118 Π| ΠΟΠΒΓ ΠῚ Ο ΠΟ ΡΘΡΟΙΡΕΙῸ, ΠΘΩτ6 ἰοῦ 

Χ ͵ Ψ » 

δὲ ὡς λύχος ἅρπαξ ἐφεδρεύων τοῖς ἀλλοτρίοις - ἄλ-- 
} -“ 5 - λοτε " δὲ, διὰ τοῦ πρὸς τὸν ἀδελφὸν δόλου, τῇ παν-- 

,ὔ ΩΣ Ὁ , » 

ουργίᾳ τὴς ἀλώπεχος εἰχαζόμενος. Ὑπερδολὴ δὲ 
τ 32 , λ τω ᾽ 3 , ὡς τὴς ἀνοίας χαὶ τῆς χτηνώδους ἀλογίας τῷ ὄντι, 

͵ Ὁ “Κ᾽ . - -η 

μήτε τῆς ἐξ ἀρχῆς ἑαυτοῦ χατασχευῆς ἐπαισθά- 

νεσθαι, δημιουργηθέντα κατ᾽ εἰχόνα τοῦ χτίσαντος, 
ἧ Ξ 

μήτε τὰς τηλικαύτας ὑπὲρ αὐτοῦ γενομένας οἴχονο-- 
, τζ 7 ἜΣ ἕ . - . 

μίας νοεῖν “ βούλεσθαι, χαὶ ἀπ᾽ ἐκείνων γοῦν ἕαυ- ἃς ἰλπΐα ΡΓῸ 56 ἀἰδρθηϑαῖα τηυϑίθυϊα 1Π.6Π5 6 γ6 

“ΟΝ ’ ,’ . . - τ - . 

ο ἘΜ πάντα. Οεἴο γοτοὸ Νίβ9ς. πάντων. Νὸς ἴΐὰ φιιὶδ Θτεῖπτε ΘΟγ άπ “ει ἐπ οἰδῖο ϑιιεὶ, εἰ ἰοίιι5 65ὲ ἱπιαθῸ εἴο. 

τ]ὸ Ροβὶ ἄπο Μ85. πρὸς τὸ γαιῶδες. 

ΓΈ γάρ φησιν. Τ)δαβὲ φησὶν ἴῃ φαΐϊπαας Ν58. 

ἃ 510 (ΙΒ Γ 1ΠῚ «πϊπέτ5, βοχίτιβ οἱ βδριϊπατι5. ΘΌ ΠῚ 
ἀποθιι5 ἈορΊ5 οὗ οπὶ οἀἸτοπς Β451]. ἘΔ τεο νονὸ Ρὰ- 

τὶβ. τί γὰρ τῶν οὐρανίων. Ζ᾿οχιια δπΐπι δα οεοἰεοιι- 

τι εἴς. ἃ 4αιθ 5 ὁπ ηῖθιι5 πο ρᾶτι αἸβϑι οἱ (01. 

«πϊπῖτ5, ἴθ 400 510 Ἰορτίαν, τίς γὰρ τῶν ἐν οὐρανῷ, 77ε- 

γ ευθα 11 {πὸ τηὸχ βθ πη, ποίαν δὲ εἴο., εο οτ- 

ἄϊπς Ἰεσαπίιν τη Νῖ55. 480 δα ϊπλτ5 : 566 ΠῚ τη 

ἐαπ|5 ἀἰβροπαπίμν, ὙἸ 0 Π1οθ Ὁ Ποο χηοάο : ποίαν δὲ εἰ- 

χύνα. σώζει ὁ ἥλιος τοῦ κτίσαντος. 

» Πρεβὶ δὲ ἴῃ Μί85. ποῖ βαιπιοῖβ. 

ς Τὰ δα οαπὰ 5010 (010. βορίιπηο. Αἴ 4Ππι ἀσοοπι 

Μ55. νοεῖν βουλυθείς. Ν 
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ν 6116, δὲ π6 δχ 1115 {πϊάθην αἰ σπἰ τα θη ϑιι8η} 60-- 

ΒΠΟΒΟΘΙῸ : 566} ᾿Π]ΠἸΘ ΠΟΙ ΘΗ 6556, {π|04] ἃ] οἴὰ 
ΤΟΣ ΘΏΘΙ65115 ᾿Π]Δ 1 Π 6, ΓΘῚ [ΟΡ ΓΘΠ 88 ̓ ΠΔ 9] ΠΘΠῚ 511Π|-- 
5ου1ζ. ΑἸΖ16 τιῦ ΠΘ1η ρθοοαΐο ρορπιᾶπθαΐ, ΡΡΟΡίον 

“0απ.κ.τά. οι. ΚΣ γϑιιην οαΤῸ ζαοίμτι 65ΐ, οἱ πανίζανῖε ἐπὶ τιο- 

δὶ5, οἵ τιβάιιθ ἃάθο 56 ἰρϑίιτὴ ἐἀθριοϑϑὶί, τὶ [ἀοίτιθ 

Τλδὴ».3.8. αἰν Οὐ δάϊονα τισι αεἶ πϊοτίθηι, πιονίθτι ατιΐθηι 
οΥ οἷς. ῬΥΙΠδ6 ἔπι ΟΥἸΘῚ Π]5 51 ΤΠΘΙΠΟΙ ΠΟῊ 68, ΘΧ 
ῬΘύβο 0 ΡΓῸ [6 ῬΓΘΕΪΟ (τι! ποι ητι6 αἰ σα [Δ {15 
{πιὸ ΠΟΙΟΠΘΗῚ ἃ6ΟΙρ6 ; δά ρνθίϊπηι {ΠΠπι4 {πιο οομι- 

ΠλαιΓ{τ|5 65 ΚἜΘΡ166, {πᾺ ΠΠ 116 ἀσΉ 506 ΕἸσηἸΓαἴθ ἢ. 

5. 

ἘΡΠΛ 15 65 Ῥ ΘΕ] β΄ 55:10 (ΠΡ Ἰ511 5 Πσιη6 : ΡΘΟΟΔΠ 

Ὧ6 [1ὰ5 5θύντιβ. [Π|6]]Π1σ6 ἔπ πὴ ΡΓοοδί ἢ Δ 1, τι ΠΘ 

Δι Π 115. 15] ΡΊ ΘΠ ΕΠ] ιι5. ἀϑϑι μου 15. τή. ἤΖο νία 

ΘοΥ 1, δοατιααέμηι ἱρ5ῖ5. Οὐ γ65 ποϑίγαβ πιοάογα- 

{π|’ Π)6ῖι5, Ο 5151 ΠΟΙΟῚ5 ῬΘΙ τ Δ] 1180 νίαπι ἱποθάθη-- 

ΠΠ|0115, Οὔ θη Ἰ οι] δὲ ᾿π ρα! πηθπία οἱ] οἴ θη, τ ἃ 

Ὑἱτὰ ῬΑΓΙΟΠΪβ. ΘΧ ΡΟΥΘ γ 5 16 η 65, Ροβίοα ἴῃ ΠΟϑ[Ὸ 
ἤν. 10. ΟΓΘ (ΟΠ ]ΔΟΘΆΠλτ5, τ᾽] σοΡ 6 αυϊάθην οὐ Ἰ ἀον]- 
γν 115. Δ] {π|5}1{|ᾶτὲ, ΟΥΘ ὙΘΙῸ ΘΟΠ 655] Ππουίμηιις αὐ 
ει. 8. 3. Βα] αἴθ. Ῥουβθατθαίι" Ῥαιῦ]τ5, ἀοναβίαραι Εὸ- 

οἸθϑίαμη ΟΠ Ι511,. δύιπιπὰ ἃ ΠΘΩ ΕΠ π οἰϑιιμ ἀ0-- 

ΟΘΙΘγαν : ἀθίηθ ἴῃ ΟΥ̓. 5110 ΟΠ] οι, οἴμηὴ 

“11. 9. 23. ΔΠΠΙΙΠΕαΡοἱ ἴῃ ϑυπᾶρορίβ, ΟμοΩ λΐς 65. ΟΠ ίδιις. 

τὸ. ν. 9- ϑἱοιε ονθ5 ἵπ ἵπίογπο ροβτιεῖξ, πιοῦς ἀορακοοΐ 
605. Οιτουμη 16. ἀτιθν ΠΟΙ απ] διιπὲ ἃς οοπηραὰ-- 
ΡΤ ἤΠιΘΘ 51011{15 ρΘοΟν Ρι15., σα] πα! ον 5. Πθάτιο ἰη-- 
[6] Θοίπι πο άτι6 ἀο μά θηάήϊ 56 [ἀου]ταίθπι Βα θοη- 
ἴ65, 15. 41 δ) σαρεν! τα θη γὰρ , οαιλε ἐπ ΠΏ] Οτ5 51, 

Τλορι.ὅ. τά. Κᾶνη. ἴῃ διιλη} ᾿ρϑ1τ|5 ἀγοθηι ΘΟΠ] Θοξ, ἀο ποῦ ἔνὰ-- 
ἀ161: ραβοθηο5. ΠΤ ραβοοθθαξ Θηΐη ΠΟ 5 ἃ Αἀλμὶ 

“ραν «το. 8Δ(Σ πΒΏπ6 Δογϑὶθ Δ πὴ} Πἰ5 γα] Ομ, ἄοπθο νϑηϊΐ 
τι, γ ΘΙ 18 Ρ 5101", {1] ϑι μα] ἃ ΠΙ ΠῚ Δ ΡΓῸ ΟΥ̓ 115 Ροϑιπε, 

5016 Θὰ5. βθοῖη Θχοϊαϊαϑ, οἵ ΘΧχ [πίοι ἢ ΘΑΓΟΟΙῸ 
ἃ ΚΓ ΘΒ ΡΘΟΙΟΠΙ5 τ ΔΓ Πτι πὶ δ πιοῖαβ, γϑοῖϊα {γὰ- 
ἀἰάτι, πος δι, ϑ ποῖα 0115 ΔΏ96|15, Θὰ 5 τι ρᾶϑοθ- 
γΘηΓ. 11 ἀοηιί πα ειτείτι" δογιίτη, τοί ἰπὶ τι αἰπιζϊπο. 

8πὴ σαῖφαο ΟΠ] 6. Θηΐπι [6] 1τπὶ οϑὲ Δηρα 5. Δ] πποίιϑ, 
ἀμ τἀν αὶ ἀἰβθΠτι5 ὁδί, {αὶ αἰ νουβαηΐθηι ἴπ ο80 115. ΡΔΙΓΘΙῺ 

ἃς 

4 Τὰ 56χ ΝΙἴβ85. ἘΔ νοτὸ μιὴ γίνῃ. 

ὁ (ΟἸΒΟΡ ΙΗ ρυτηῖι5 οἱ βοχίιιβ δρομιόν, ὃν ἐπὶ τὴν πο- 
νηρίαν ἔτρεχε : 4πο4 «αΐπ εχ ἅΠΠ{πὸ Ρ]οβθοιπαΐθ. ἴῃ 
τοχίτι πὴ ΡΟ ρβουιξ, ποπ “θ1ΐο. 

ΓΑρυά ΤΙΧΧ ργὸ ἔθετο, ροσιειίι, Ἰερίεαν ἔθεντο, ρο- 
δἰ διιεῖ, τπιθο ἃ οἷ5 “Ἰδβοπε Υ υ]ραία. ΘΥμτηΔ Πιι5, 
81 ΝΌΡΗΙΟ [465 αθεαξαν 7 ἴα ᾿πίορργοΐαϊιιβ οϑί, ὡς 
βοσκήμιατο. ἅδου ἔταξεν αὐτούς, (ϑιίοιι Ρέοονα ἱπξενπὶ 
οογιδΥζ{ε: 605. δὲ [Δ 0116 οΥθἸἀουῖτα δἰὰπα {Ἀ]]], αἴςιιο 
Ρτὸ ἔταξεν αὐτοὺς Ἰεροηιιπι 6556 ἔταξαν ἑαυτοὺς, (ο:-- 
δείψαιθγ πε 56 ἴρδο5. Νὴ Ἰΐᾷ 50 υ ρ5ῖ55 δ. ΠΟΙ ΠῚ 
Ἰοουθ] οἴ Ἰβθῖγη (οϑίο5. ἘΠβοτι5. οἱ ἘΠοοαογοίαβ Πἰζουὶς 

ΒΑΡ ΟΕΒΑΒΕΙΞ ΘΟΑΡΡΑΘΒΟΟ. 
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ΔΑ 

ἈΒΔΘΗΠΙΡ, 

τοῦ γνωρίζειν τὸ τίμιον - ἀλλ᾽ ἀμνημονεῖν ὅτι ἀπο-- 

δαλὼν τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου, ἀνέλαδε τὴν 

εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ. Καὶ ἵνα μὴ ἐναπομείνη τῇ ἅμαρ- 
τίᾳ, δι’ αὐτὸν Ὃ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, χαὶ ἐσκή-- 

νωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἑαυτὸν ἐταπείνω- 

σεν, ὥστε γενέσθαι Ὑ πήχοος μέχρι θανάτου, θα-- 
νάτου δὲ σταυροῦ. Εἰ μὴ τῆς πρώτης σεαυτοῦ 

γενέσεως μέμνησαι, ἐκ τῆς καταδληθείσης ὑπὲρ 
σοὺ τιμῆς λάδε τοῦ ἀξιώματος ἔννοιαν ἀπόθλεψόν 

σου πρὸς τὸ ἀντάλλαγμα, καὶ γνῶθι σεαυτοῦ τὴν 

ἀξίαν. Τ ᾧ πολυτιμήτῳ αἵματι τοῦ Χριστοῦ ἦγο- 

ράσθης" μὴ “γίνου δοῦλος τῆς ἁμαρτίας. Σύνες σεαυ- 

τοῦ τῆς τιμῆς, ἵνα μὴ παρειχασθῆς τοῖς ἀνοήτοις 

τήνεσιν. Αὕτη ἣ δδὸς αὐτῶν, σκάνδαλον αὐτοῖς. 

ὋὉ οἰχονομῶν τὰ ἡμέτερα Θεὸς ἐμποδίζει ἡμῖν διὰ 

τῆς χαχίας βαδίζουσιν, προσχόμματα ἡμῖν καὶ 

χωλύματα τιθεὶς, ἵνα ἀποστάντες τῆς χατὰ ἀλογίαν 
ζωῆς, μετὰ ταῦτα ἐν τῷ στόματι ἡμῶν εὐδοχή-- 

σωμεν͵, καρδίᾳ μὲν πιστευσάντων εἷς δικαιοσύνην, 
στόματι δὲ διολογησάντων εἰς σωτηρίαν. ᾿Εδίωχε 
Παῦλος, ἐπόρθει τὴν ᾿Εχχλησίαν τοῦ Χριστοῦ, 

ἐνῆχεν αὐτοῦ τὸν “ δρόμον τὸν ἐπὶ τὴν πονηρίαν "με- 

τὰ ταῦτα ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ εὐδόκησε, καταγγέλ- 

λων ἐν ταῖς συναγωγαῖς, Ὅτι οὗτός ἐστιν δΧριστός. 

Ὡς πρόδατα ἐν ἅδη ἔθετο, θάνατος ποιμανεῖ 
αὐτούς. 'Γοὺς δὲ χτηνώδεις χαὶ παρασυμύληθέντας 

τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, ὡς πρόδατα οὔτε σύνε-- 

σιν ἔχοντα, οὔτε τὴν πρὸς τὸ ἀμύνασθαι δύναμιν, 

ὃ διαρπάζων εἰς τὴν αἰχυαλωσίαν, ἐχθρὸς ὧν, ἤδη 

χατξέθαλεν εἰς τὸ ἴδιον αὐτοῦ ὀχύρωμα, χαὶ παρέ- 
δωχς τῷ θανάτῳ ὃ ποιμαίνειν. ᾿Ιποίμαινε γὰρ ὃ 
θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ, μέχρι τῆς χατὰ Μωῦσέα πολι-- 
τείας, ἕως οὗ ἦλθεν ὁ ἀληθινὸς ποιμὴν, ὃ θεὶς τὴν 

ἑαυτοῦ Ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προύάτων, χαὶ οὕτως ἕαυ-- 

τῷ συναναστήσας χαὶ ἐξαγαγὼν ἐκ τῆς φυλαχῆς 
τοῦ ἅδου εἰς τὴν τῆς ἀναστάσεως πρωΐαν, παρέ-- 

δωχε τοῖς εὐθέσι, τουτέστι, τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ἀγ- 

γέλοις, εἰς τὸ ποιμαίνειν αὐτούς. Καὶ χαταχυριεύ.- 

σουσιν αὐτῶν οἱ εὐθεῖς "ἢ τὸ προΐ. ᾿Ἑχάστῳ γὰρ 
τῶν πιστῶν ἐστιν ἄγγελος παρεζευγμένος, ἄξιος 

ΡγοαΙ Δονηΐ. 

4 Τῃ οάϊπιίοης Ῥαγῖβ. τὰ δἀϊέπηι Τπυομέν τῷ θανάτω 
οις 

, ἱ 
ποιμαίνειν. Και καταχλυρ!ε 

1 ἀοπιεϊπανϑιείι" δογιγι ΓΘ οι ἐπὶ πιαϊιπο. 86 11, 

, ΠΡ» “σῇ, Ὁ ᾿ , 
σουσιν αὑτῶν οἱ εὐθεῖς τὸ προν, 

χαὶ κατοαχυριεύσουσιν οἴο., ἴῃ Νῖδ5. ἀεϑι γάτα. ΝΘ 

γα ]46 ἁὐτηοάτιπι “π1Γἀπητι5, {πὲ μος, οἵ ἀἰτὰ τησ]α, 

ὁ ῬΙΡΠ15 οοπίοχία ἃ {π]θυβάδπι ΠΡ αν 15 αα]θοΐα 5ἴηξ, 

δοάτι6 τηᾶρῖ5., {πο 6] 5ΟΓΙΟ πὶ ΟΥΑΓΙΟΠ15. Ἰπ[ογοΙ ἤθγα υἱ- 

ἀεαηίαν. (ὐιᾶτο τρ5α ο]οτ βαιατ5 Φαχίηλι5. Ηοο ἰγ050 

ἴῃ Ιοοο 61] ἐποίμανε γάρ. Αἱ Μδ85. ἐποίμιαινε. 

» 51. Μ85. 4πάξιον. ἘΦ οὐπὶ ἤθρ. φοχίο τῷ ἤροωΐ, 



ΠΌΜΠΙΛΔ ΙΝ ῬΒΆΤΜΟΝ 

-Ὁ Ἂ ᾿ , ἈΝ 5 - π᾿ »" 

τοῦ βλέπειν τὸν Πατέρα τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

Οὗτοι οὖν οἱ εὐθεῖς χαταχυριεύσουσιν αὐτῶν ἐχ 
- Τὰ ,, πὶ 7, Χ 

τῆς πιχροτάτης δουλείας ἐλευθερωθέντων, καὶ 

χἀταχυριεύσουσι τῶν “ γενομένων ἐν τῇ πρωΐα᾽ 
7ὔ -» Ψ ΩΣ 

τουτέστι, τῶν ὑπελθόντων τὴν ἀνατολὴν τοῦ 

φωτός. Θέασαι πάντα τὸν εἱρμὸν τῶν γραφικῶν 
δημάτων. Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὧν, οὐ συνῆχε" παρα- 

συνεδλήθη τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις. Ὃ διὰ μὲν 
δ ᾿ “ Χ 7 ἢ ὯΝ ᾿ ΕῚ 

τὴν χατασχευὴν ἔχων τὸ τίμιον, διὰ δὲ τὴν ἐνοι- 

χοῦσαν ἐν αὐτῷ ἁμαρτίαν οὐχ αἰσθανόμενος ἑαυτοῦ, 

οὗτος παρασυνεύλήθη τοῖς χτήνεσιν. [τα διὰ τὸ 

ἀλλοτριῶσαι ἑαυτὸν τοῦ ὦ Θεοῦ λόγου, γενόμενον 
“ ε "» Η ᾽, ς 5 ν ͵΄ ἄλογον, ὡς πρόόδατον ἀποίμαντον ὃ ἐχθρὸς διαρπά- 

ϑ -- ον 5 Α ἊΝ Ἶ -Ὁ “4 

σας ἐν τῷ ἅδη ἔθετο, χαὶ παρεδωχε τῷ θανάτῳ 
΄ }} ΩΝ - -Ὁ- ποιμαίνειν. Διὰ τοῦτο ὃ ἐχεῖθεν ῥυσθεὶς, χαὶ τοῦ 
τὋ , ΄ 

πονηροῦ ποιμένος ἀπαλλαγεὶς, λέγει τὸ, Κύριος 
, δ Ἂ 

ποιμαίνει με. Καὶ οὐκέτι θάνατος, ἀλλὰ ζωή: 
ον ἢ - τὶ ΡΨ ΚΑ [ὰ - τον Ἃ ῸΝ 

οὐχέτι πτῶσις, ἀλλ᾽ ἀνάστασις" οὐκέτι τὸ ψεῦδος, 
ΑΝ τς - 

ἀλλ᾽ ἣ ἀλήθεια. Καὶ ἣ βοήθεια αὐτῶν παλαιω-- 

θήσεται ἐν τῷ ἅδη. Ητοι περὶ τοῦ θανάτου λέ- 
- κ ἈΝ ΄ Α ΄ ἂδ- τῷ 

γὙει.,) τοῦ μὴ δυνηθέντος μετὰ πάσης αὐτοῦ 

τῆς βοηθείας ἀντισχέσθαι τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ ποι- 

μαινομένων, διὰ τὸν χαταλύοντα τὸν τὸ χράτος 
γ, - ΄ τ φ᾿ ς 7ὔ εἶ 
ἔχοντα τοῦ θανάτου: ὧν πᾶσα ἣ βοήθεια παλαιὰ 

χαὶ ἀσθενής. Καὶ τότε ἐξελεγχθήσεται ἣ βοήθεια 

τῶν ἀνθρώπων "τῶν “ ἠπατημένων τῇ διανοία, τῷ 

λού ὶ δόξ: ὶ δυναστείᾳ μέ ἥντων πλούτῳ, καὶ δόξῃ, καὶ δυναστείᾳ μέγα φρονούντων. 
32 ἢ οτἫ “Ὸ Ἦ ,, 3. " ὔ ΕῚ τὋ 

Ἐν τῷ ἅδη παλαιωθήσεται, ἐλεγχομένης αὐτῶν 

τὴς ἀσθενείας. Ἢ μήποτε ἣ βοήθεια τῶν διχαίων 

τῶν λυτρωθέντων παρὰ Κυρίου παραταθήσεται ἐν 
- ΩΝ Οὔ Ἁ “ ,ὔ -Ξ Αἱ 3 ελί τῷ ἅδη. Οὔπω γὰρ ἐχομίσαντο τὰς ἐπαγγελίας, 

τοῦ Θεοῦ ' περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προδλεψαμένου, 

ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν οἵ προειληφότες. 

Πλὴν ὃ Θεὸς λυτρώσεται τὴν ψυχήν μου ἐχ χειρὸς 
ΥΌΝ [᾿} λ Ὃ6Δι., Η͂ ἡ ᾿ «Ὁ ἡ, ΞΡ ΐ Δὶ ὦ 

ἅδου, ὅταν λαμόάνη με. Σαφῶς προφητεύε' τὴν τοῦ 

8 Κυρίου κάθοδον εἰς ἄδου, ὃς μετὰ τῶν ἄλλων χαὶ 

αὐτοῦ λυτρώσεται τοῦ προφήτου τὴν ψυχὴν, ὡς μὴ 

ἐναπομεῖναι ἐχεῖ. 

Μὴ φοδοῦ, ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, ἢ ὅταν 

πληθυνθῇ ἣ δόξα τοῦ οἴκου αὐτοῦ. Μὴ φοδοῦ, 
ἢ ᾿ [ λ δὴ ΕΙ 3 Η - 
φησὶν, ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος. Ἀναγκαῖον 

χαὶ τοῦτο τὸ κήρυγμα τοῖς τὴν οἰχουμένην χα- 

τοιχοῦσι, τοῖς τε γηγενέσι, χαὶ τοῖς υἱοῖς τῶν 

6 (ΟἸΡΟΡΠΩΙ ῥυῖπητι5 οἱ βεχίαβ οαπῃ Ἀθρ.. ἴογ 1 τοὺς 

γενομένους . .- « - τοὺς ὑπελθόντας. Αὐ 41π Νῖβ5. ποῖ 

Ῥᾶποὶ οαπὶ 6115 τπιῦ ἴῃ ἰσχία. 

ἅ Ἄρρ, [ογίτ18 θείου λόγου, α ν6}}ο αἰϊνῖπο. 

6]. (Ο]Ροντηὶ Ῥυϊμηιι5, {ππηἴτ18, δοχίτι. οἵ β6ρι1- 

πλι15, Ρουηἦθ αἴψιιο ἈΘΡΙ [ορί1τι5. δὲ {πᾶγίι5, Τὰ 1 

οαπὶ ΠΘΡΊ5 βδθοιιηήο οἱ βοχίο ἠπατημιένῃ. 

ΓΉΠΙ, περὶ ἡμῶν, ἀθο5: ἃ «πδίπον Μ585. 

ΧΕΙ. 20 Ὁ 

ν᾽ άθαι. ΗΙ ᾿σὶ ταν ΓΘ ΟΠ οἰ5. ΘΧ ἈΠ ΔΥΙ551η18 56 ΡΥ {6 

ΠΡ γα 5. ἀουη! παριιηΐι, οἱ ἀμ] ΠΑ τ Πῖτιν 10.515 

σΟΠϑΕ [15 ᾽πὶ πηα απὸ; πος οϑί, δά [ποῖ θχοῦ-- 

{πηῚ ἀοσθ θη θι5. (Οπϑιἀθυα ΟΠ ΠΟΙ ψ ΘΙ ΠΟΓΙΙΠῚ 

ΒΟΡΙΡ 85 ΘΟ ΡΊΘΠὴ : ΠἤοηιῸ Οἴει ἴηι ΠΟΤΊΟΤΘ 6556ΐ, 

ποτὶ ἐπί ἰοαϊξ ; σοηπιραγαίιις 65ὲ ἐιπιοτις ἱτιδῖ- 

Ρίοπιῖδιις. Οὐ Οχ 51ιὰ σοη 0 π6 μαθοὲ αἰ ηΐα-- 

ἴθ, δὲ ῬυΌΡ ον ᾿Π ΠΟ] Δ 5 1ἢ 1050 ᾿Θοσατι 11, ΠΟΠ 

ΘΟσΠΟβο]: 56. ᾿ρ511, 15 ΠΠΠΠ ΘΠ [15 ΘΟΠΙ ΑΓ ἴτι5 δϑῖ. 

Ῥεῖη46 σαοά ἃ νοῦ ΠΕ] 5656 Δα] πανιῖ, οἰε- 

οἴῃ Ὀυ ἴα πι, γ θ᾽ τ ΟΥ̓ 6 ΠῚ ραϑίογο αἰ Θϑ ΕΓ 1η1-- 

Πΐοτι5. ἈΡΌΥΙΡαΪ , ροβιπαιιθ ἴῃ ᾿ΠίοΓΠΟ, δὲ ΠΟΥ 

τρ 1410 ραβοθπάτιμη. ΟἸΔΡΙΌΡ ΟΡ ̓ π46 ΘΧθιητ8, 

οἵ ἃ ΠΏΔΠΡῊΟ ραβίονθ ΠΠΡΘγαι5, δῖ : Ζ)οηηηι5. ᾿ς αἱ.55... 

Ραβοῖϊξ τηθ, οἴ ΠῚ ΔΠΊΡ]1π|5 ΠΊΟΥ5, 566 ΥἹΐἃ : ΠΟΠ 

ΔΙΏΡ 5. οᾶϑιι5, 564 ΓΕΒΠΡΓΘΟΙΪΟ ἢ ΠῸΠ ΔΠΊΡΪΠΙΒ 

᾿ηϑηάήδοιιμ, 564 νουϊίαβ. ΕῈ ατιχίζπιτη, δΘοτιιὶ ὑε-- 

ον ΄αξοεὶ ἐπ ἱπίογπο. Ατπὶ]οαυαν 46 τοῦθ, {1188 

οἴιπι ΟὨΙΠΪ 5110 ᾿ ΓΘ ϑ᾽ ἀ10. 605, {π|Ὸ5 ραϑοθθαΐῖ, 46- 
{ποθ ΠΟῚ Ροία , ΡΙΌΡίον {Ππ|πὶ ἃ {πὸ ἀΘϑβινιιοῖτιβ 

65. 15. 4] την 5 Πα] ας  ἸΠΊΡΘΥ ΠῚ ; (ΠΙΟΓΊΙηῚ Ποὐν.». τή. 

ΟΙΠΘ ΔΌΧΊ ΠῚ νϑίτϑ δὲ ᾿ΠΠΡΠλπ οϑι. Τιποήτι6 

Ῥϑἀαγστιθῖι. ἀπχ πη. ΠΟΠΉ ΠΤ ΘΟΙῚ1ΠῚ, 6] 

πιθηΐθ ἀθοθρῖϊ, Ο} εἰν 1185 σ] ον Ἰατητι6 δὲ ροίθ- 

ϑἴδίθιη 56 1051 πη] πη} οἰ θυτιη τ. γι ἐπι ζθγτιο ϑί6-- 

τα δοοὶ ἴπτη, οἴιπὴ {ππΘυ] Θουτιὶ 1060 1}}1{85 ἀδρτο- 

Πϑηϑα. Απὶ [ΟΡ 6 ΔΙ Χ  ΠΠτπ 1 510 Ὑ11Π} {1105 ΓΘ μη] 

Τοιηΐπτιϑ5; ἴῃ πἴουπο ργοϊθπάθειν. ΝΟΠά πὶ ΘΠ1ΠῈ 

ΔΟΟΘΡΟυ ἢ ῬΓΟ 551 0π65. {πο Πδὰ5 46 ΠΌΒΙΒ ἥεῆκ τς 

16] 1π|5 {ἃ ργονιἀθγαῖ; ΠΘ 1 {τ ΡΥφινθραηΐ, 4ο. 

5176 ΠΟΡῚ5 σΟΠϑ ΓΘ ἴα. τό. Κ ΘΓ 16 7ι 

εις τϑάϊπηϑὲ απίηιατηι τιθατη εἶδ πχατιι ἐπι οτὶ, 

οτπηι ποσορογὶξ πὶ. Ῥαϊατη ΡΡ Θά 101: ΤΟΙΏΙΠΙ δά 

᾿πίοιοβ ἀΘβοθηβι1η1, {1 τΠὰ Οἴι 1 ἃ 1115 Πρ511|5 ΘΕᾺ ΠῚ 

ΡΙΟΡοίδ ἀπίπηδηι ΠΡ 1, τ  π6 116 Τοηληθδῖ. 

το. 1 {ἱππτιογὶς, οτιηι εἰν 5 ζασέιις {ιονὶς Πο-- ὖ. τη. 
πιο, νοΐ οἵη, πιιιἰεἰρίϊοαία {ογὶ. οἱοτία «ἰοηιτι5 

ὁ1πι5. [6 {ἰπιπιοτὶς, ᾿πι τα, στιτη εἶν 65 Γαοίτι5 {πι6-- 
τὶς ποπιο. ΝΝοθϑϑανία οϑὲ οἵ ᾿πδθο ΡΥ ἸοΔΈ10 115 ἀπὶ 

οὔθ Ππαθιϊαπτ, [ΘΙ σΘ Π]5 16 0 ἢΠ1Π15 ΠΟ ΠπιῊ]; 

5. Βερ. ἰογίϊαβ τοῦ χριστοῦ χαάθοδον. ΙΒ] ἄοπη ΘΠ 0 
Ῥατῖβ. τὴν εἰς ἄδου. Τλοο85: τὴν ἴῃ 115. {ττο5. σι Ἰπηῖ8. (ο- 

ἀἸοῖθιι5 οὐ ἴῃ δα ποπο Β851]. 
᾿ ΠΙᾺ, μιὴ φοθοῦ, φησὶν, ὅταιν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, 4ε- 

5ιπῖ 4αϊάοτι ἴῃ θα 118. οἱ ἴῃ ()01}. βορϊηο : 564 1ο- 

σαμάύαν ἴῃ ἈΟρΙ5. ρυΐπιο, βθοιηο, ἰογιϊο, «πᾶγίο οἵ 

βοχίο, ἱπάπο (ΠΟ ἴπ15 ρυῖσλο, «απο οἵ βοχίο. 51ὰ- 
τπὶ Πορ. ἰογίιι5 ἔτ' καὶ τοῖς υἱοῖς. ᾿ 
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αἰν 1} υιβήτι6 ϑἰην! δὲ ραι ρον 5. 6 {ἱπιμοτὶς., 
οἵαν 65 [ποίτις {μον ὶε πόπιο. (ον νἸ θυ 5, 1Πη- 

«πππ, Ἰη] αϑπηι αἀἸ οβοθπ 6}; }π|5[ππ} ΨῈΡῸ ΘΒ ΘΗ ΘῺῚ; 
Π6 {ἰπηθὰ5 ρι ΘΠ] Πρ 51 ; ΠΟ ΘΟΠΒΓΘΡΠΘΙῚ5 Δ}1- 

1110.,. ΤΠ τ|8 }} 51 Πτιβ πιὰ] 51: ρυουἹθηπα οἱ, 

{{|88 [65 Βυυηδ ΠᾺ5 ᾿Π5Ρ] Οἷα ς ἃ 51 Τα] 6} [Ὁ ΓΑ 5515 
ΠΆΡΘΟΙ ἀἸν πὰ 5 564. δὰ ΠΟΙ Δ] Δ ΠῚ ἃ ἔθ υ Γ ΘΒ ΓΘ ΠῚ 
Ἰοοῖι ρου ησαῖ,, δέῖθο τιῖ Γ65 {πο άτι6 ποϑβίγαβ 1η-- 
{πο πιν ; ΘΙΘΠ]ΠῚ 51 θϑϑοὲ ργου  θηιἃ 5, πῃ] οι! π|6 

«ΠἸ5 υΠ] ΓΘ ΡΡΟΡ Ια, 516 αὐ ἀἰντῖο5 Φα  ἀθη} θϑϑθηΐ 
7511, 411 αἰ ν 1115 ἘΠῚ 5ΘΟΙ ΡΘΗ: ῬΑ ΠΡΘΙ 5 ὙΘΓῸ Θϑϑθηϊ 

118 }}.. ΤΌ] 115. αἰ ν 185. ΤἸΠ5 ΓΘ ἢ τι} [ὈΡΘηΣ 5118 

ἸΡΞΟΡαΙ ΠῚ 1Π] (118 15. τιμὴ ᾿σ] ππ| Π} 1} 1 511 1Π|οΥ 56 Π- 

[65 ἀἴαιιθ [ΟΡ Ισ Ὁ Πἃ5., {|| [ἀ}1ὰ δα τη, Πα. {π6 

ῬΙΓΟΡΙΟΙ ΔΡΡαγθηΐθι 1περ π|4}1{ 6} «ΠΝ. 1] 110 15 

ΘΙ ἃ 6] ν [Δ } ΡΘΡ ΓΙ ΠΘΉΓ 11}, πηι τιμὴ ΕἸΓΡὰ ΡΓῸ- 

νἸ θη 8} ΓΟΟῚ 5150 10 ΠΕ ; ΠῸ5 ΘΟΙΏ 6] 56. Π10, 

ΠΡ τι Πτπιπ ἸΡΒΟΥΙΠ} ΠΊΟ 111} ΘΟΘΙ ΌΘΠΒ : 405 ἴρ050 

δἰἴαμ ᾿η1τ10 δ διὸ πήα ἀοσιηαΐα ἰην!αθαϊ. Απὶ 

δἰἴδπι ΡΥ να μη δἰ 50] ΡαΤ ΡΟ. 15 ρΟυβΟπδ ἢ Οὐ ἃ- 

ΠΟΉΘΗῚ ΘΟΠΥ ΟΡ, ἀἸσθηβ : 7,6 ἐΐηθας, οτίμι εἶν δ 5 

5. ΒΑΘ ΟΕΈΒΛΕΚΕΙ͂, 

[πειι5 {ιορὶς μόοηνο. ἨΪ Θμτμ} ν 6] πα χίπηθ ἱπάἰσοπὶ 

ΘΟΠΒΟΪΔΕΟΠΘ., Π6 ΡΟΐΘΠ ΟΡ 65 ΓΘ Ονἤθης. ΝΆΠ|ἃ 
ΘΗ 7 ᾿ΠΖ10, τ {1188 Θὲ αἰν Εἰ μην ΘΠ Εἶν οἴ Πὶ ΠΟ 

{θὰ} 56οῖμ Δι Ὅν ΡῸ αἰ ν 1185 2 {π| 50 1 Π6 6} 1ἃ δχ θὰ-- 

ΥἼ1}} ῬΟΒΘΘΘΘΙΟΠΘ [ππῸΓΆ ΓΠ15. 510 50} τ}, {πο6] ᾿ρϑῖτιϑ 
ΔΠΙΠΙδ 1π ᾿ς νὰ ἃ] Δα] ΟΣ} τι5. θθαῖα ργθθα]- 
οαἴα 510. ὙΘΥΛΠ ΟἿ} ὨΊΟΥ τ}, ΠΟῚ ἀϑϑιτηθί,, 1π- 

{4{π|4 ΟΠ ΠΘΙῚ Πᾶπο ρα ο πεν : ναχ Ἱπαππηηθηἔμ 

ΔΟοΙρΙθῖ, {πὸ ρμυιάθπάδ 6715 ἰοσαπειν, ᾿{τ|6, 5ἱ 

νἰβῖιη [ΘΡῚ Ὁ (ἈΠ.1115. Πρ 511} Δι οἰ ΘΠ 115. ΒΘΠΘ 
ΟΠ} 60 Δοίπιπι [ΟΡ Ὶ , 51 ΘΧ στιὰ πη ἔθ ΤΆΤ 50. Πα ἔπ}, 

ΘΔΙΠΊΠΠ1Θ 1051 ἃ [ἘΠΟΡῚ5. σα ΡΤ τι5 ἀαἴαπι ΟὉ σοπι-- 

ΠΝ ΒΘ ΔΙΟΉ ΘΙ : 41] ΟἹ Ἰ5ΕΠ 85. ̓ γρϑία πε, ΟΡ σομη- 

1115 ΠΤ ΔΤ 86. Πα ἔτι 86 ΓΕΥΘΙ ΘΠ ΠῚ, ΠΟΙ Οἱ περ 

ἸὰΡ ΟΊ 65, 5648. Πυιμηλ Π  ΠῚ Παΐπγα ἢ ΠΟΠΟΡῈ αἰ ἢ- 

οἰθηΐθϑ, ῬυΟΪΠἀδ. ΠΘ 515 ΡῈ 5110 ἃπίμηο οἶνοα Ργ80- 

56 ΠΠ8 : 5864 ὀχϑρθοία ᾿βοδίδτῃ 1ΠΔη} δὲ Ῥρθρθίτπα μη 
νἸΐδηι. Τιιπο ΘΠ]ΠῚ νἹ 6 }}15, ραπρονίαΐθηι, δἱ ᾿σπο- 
ΜΠ] 18 5. Θὲ (Θ᾽ Ἰοἰρτι πη ΡΕ ἸΔΈ] ΟΠ ὴῚ οἱ {|| {π|ϑῖτιβ 

δὲ θθπθ οθέθγθ. Ἐξ πθ΄ ΘΟ ΠΕ] 15 ΠππιπῸ ΡΙΌΡίον 
Θὰ 4185 μιυια τι ΒΟΠᾶ 9 [ἀπ πὰ 1Π 1516 δἰ πΐ α1- 
νἱβᾶ. Αἰ 165 θα «πουηοο ἀϊσθίιν αἰν!] «α]-- 

ἄθμι : Ποοορίβιὶ ϑοπα ἔπ ἱπὶ νίία ἑμα; ραιιρουῖ 

γΘ)Ὸ, πο ΔΟΟΘΡΘΡΙΣ πιαΐα 1ῃ υἱΐα δῖα, Οαᾶρνο- 

Ῥΐου αἰ ἢϊο 7} 6 ἃ ΤΠΘΡΙΪῸ ΓΘΡΟΡΙ ΟΠ ΒΟ] ΑΠΌ ΠΘΠῚ, 

ὁ δῖ. ΒΟΡῚ Ῥυΐπηιβ, βθοσηάιι5, [ου ἶι5 δὲ βοχίαβ, 

ΠΘ ἢ 5665 ἃς (ΟἸΒΟΡ ΩΙ (ον, «αϊηΐι5. δὲ ΒΘΡ ΓΙ Πητι5 

δαὰπὶ οατίοπς Βαβι]θοηβὶ. ἘΠῚ νοντὸ Ραγὶβ. επὰπὶ (]}. 

ΘΑΡΡΑΌΟΟ. 

157 

Α 

ι͵, 

ἈΒΟΘΗΙΕΡ. 

κΣ ΔτΣ 7 , Ὁ , 
τῶν ἀνθρώπων, πλουσίοις τε ὁμοῦ χαὶ πένησι. 
Νὴ φούοῦ, ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος. “Ὅταν ἴδης, 

φησὶν, ἄδιχον μὲν πλουτοῦντα, δίχαιον δὲ πενό- 
μενον, μὴ φοδηθῆῇς κατὰ σεαυτόν" μὴ πτοηθῆς τῇ 

διανοίᾳ, ὡς ἄρα οὐδαμοῦ ἐστι πρόνοια Θεοῦ ἐπι- 

σχοποῦσα τὰ ἀνθρώπινα: ἢ ἔστι μέν που τάχα ἣ 

θεία ἐπισχοπὴ, οὐ μὴν καὶ πρὸς τὸν περίγειον τό- 
, Ψ ἢ Χ ΄, 3 Φ-- 2 λ πον φθάνει, ὥστε καὶ τὰ ἡμέτερα ἐφορᾶν. Εἰ γὰρ 

ἌΕΡ « ΞΩ “ ΄ 

πρόνοια ἦν, ἕχάστῳ μερίζουσα τὰ οἰχεῖα,. ὥστε 

πλουτεῖν μὲν τοὺς δικαίους, τοὺς ἐπισταμένους τῷ 
΄, ΄ ΄ ΄ μν Χ Ν Χ 

πλούτῳ χρήσασθαι" πένεσθαι δὲ τοὺς πονηροὺς τοὺς 

ἃ ἔχοντας ὄργανον τῆς οἰχείας πονηρίας τὸν πλοὺ-- 

τον. ᾿Επεὶ οὖν πολλοί εἶσιν ἐν τοῖς ἔθνεσι χαὶ τοῖς 
τ οω Α 

γηγενέσιν οἱ τὰ τοιαῦτα φρονοῦντες, χαὶ διὰ τὴν 

φαινομένην ἀνωμαλίαν τοῦ ἐπιμερισμοὺ τῶν βιω- 

τιχῶν πραγμάτων, ἀπρονόητον εἶναι τὸν χόσμον 
« λ 6 , ἘΝ ᾿- , Ν λέ ὃ λ , ν" ὑπολαμῥάνοντες" τούτοις διαλέγεται ὃ λόγος, χὰ 

, ἣν τῷ “ ͵ “ ΩΝ ᾿ 
ταστέλλων αὐτῶν τὴν ἀπαίδευτον χίνησιν᾽ οὺς χαὶ 

ἐν προοιμίοις ἐπὶ τὴν ἀχρόασιν τῶν διδαγμάτων 
Ψ᾽ ἤ Υ Ἁ ἈΝ , 5) ᾿ ’ 

ἐχάλει. Ἤπου χαὶ πρὸς μόνον ἰδίως τὸ πρόσωπον 
Ὡ ’, “ , “-᾿ 

τοῦ πένητος ἀποτείνεται λέγων: Μὴ φοδοῦ, 

πλουτήσῃ ἄνθρωπος. Οὗτοι γὰρ χαὶ μάλιστα 
τοὺς 

ὑπερέχοντας. Οὐδὲν γὰρ, φησὶν, ὄφελος τῷ πλου-- 
, 2 Ἂς ’ ὉὃΡ ’ » ἣν τὩἅἠ σίῳ ἀποθνήσχοντι, μὴ δυναμένῳ λαδεῖν τὸν πλοῦ -- 

, ἊΜ τὰ Ἁ δι Ὁῳ , 

ραμυθιας δέονται, πρὸς τὸ μὴ ὑποπτήσσειν 

ἣ ΄ [2 τω αἱ ἈΝ -Ό᾽ ΕῚ , τον σὺν ἑαυτῷ" ὅς γε τοσοῦτον ἀπὸ τῆς ἀπολαύσεως 

ἐχέρδαινε μόνον, ὅσον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν" τῇ ζωῇ 
- - - Η 

ταύτη παρὰ τῶν χολάχων μαχαρισθῆναι. ᾿Εν δὲ 
«ὦ κ- , 
τῷ ἀποθνήσχειν, οὗ λήψετα:, φησὶ, πᾶσαν ταύτην 

τὴν περιόολήν᾽ μόλις ἔνδυμα λήψεται καλύπτον 

αὐτοῦ τὰ ἀσχήμονα" καὶ τοῦτο, ἐὰν δόξη τῶν οἶχε- 
τῶν τοῖς περιστέλλουσιν. Ἀγαπητὸν αὐτῷ, γῆς 
5.5} - ᾿ ΄ ΦΧ, ᾿Ν Δ 
ὀλίγης λαχεῖν: χαὶ ταύτης δι’ οἶχτον διδομένης 

-Ὁ - οἱ το κ' 

αὐτῷ παρὰ τῶν χηδευόντων, ὀΐτινες αὐτῷ παρέ-- 
τ - τ -- , 

χονται ταῦτα, αἰδοῖ τῆς χοινῆς “ χαὶ ἀνθρωπίνης 

φύσεως, οὐχ αὐτῷ χαριζόμενοι, ἀλλὰ τιμῶντες τὴν 
4 Ξ: ᾿ ἦ 
ἀνθρωπότητα. Μὴ μικροψύχει οὖν περὶ τὰ παρόν-- 

Ὁ τ Ὁ ον ᾿ ῃ ΑΝ ὁ ἐνὸς τος ᾿ ι τα, ἀλλὰ ἀνάμενε τὴν μακαρίαν ἐχείνην ζωὴν χαὶ : ἌΣ 
ἀπέραντον. Ὄρψει γὰρ τότε, ὅτι πρὸς χαλοῦ γί- 

. ᾿κ 

νεται τῷ διχαίῳ ἣ πενία, χαὶ ἣ ἀδοξία, καὶ ἡ 
τ - 3, ω, Ὸωα 

στέρησις τῆς τρυφῆς. Καὶ μὴ ταραχθῆς νῦν ἐπὶ 

τοῖς νοιμιζομένοις ἀγαθοῖς, ὡς ἀδίχως μεριζομένοις. 

᾿Ἀχούση γὰρ πῶς τῷ υὑὲν πλουσίῳ λεχθήσεται" Ἢ ΓΝ ὶ χη 
- ΩΣ τ» ’ ᾿Ἀπέλαδες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου" τῷ δὲ πέ- 

.“ - , ΔῚ Α 5 τ τ΄ “ τω ’, νητι, ὅτι ἀπέχει τὰ χαχὰ ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. Διόπερ 
, « - « .- 

ἀχολούθως ὃ μὲν παραχαλεῖται, ὃ δὲ ὀδυνᾶται, ᾽ 

βοχίο τοὺς μιὴ ἔχοντας, ποῃ εἰποπάαΐο. 

» Ἔρος. [ογίϊι5 ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. 

ὁ δῖ. 4αϊπαιιο ΝΊ55, Προ. χαὶ ἴῃ δ 115, 



ἨΟΜΙΠΠΔΟ ΙΝ ῬΒΑΙΜΌΜ ΧΗΝΠΙ. 

᾿Εξομολογήσεταί σοι, ὅταν ἀγαθύνης αὐτῷ. Περὶ 
τοῦ ὐρθα ἀνθρώπου χαὶ Εγάθα: γομέζονεθε εἰναι 

μόνα τὰ τοῦ βίου τούτου προτερήματα, πλοῦτον, 

χαὶ ὑγιείαν, καὶ δυναστείαν, περὶ τούτου φησὶν, 
ὅτι ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ, ὅ ἀγαθύνηται " τ μολογήσεται τῷ Θεῷ, ὅταν ἀγαθύνη 
ἐν δὲ τοῖς περιστατιχοῖς πᾶσαν ἀφίησι δυσφημίαν. 

Καταλιπὼν γὰρ τὸν πένητα, πρὸς τὸν Θεὸν ἤδη 

ποιεῖται τὸν λόγον" ἐν “ χατηγορίο. τῇ τοῦ πλούτου 

παραλαμόάνων χαὶ τὸ ἐν τῇ εὐθηνίᾳ μόνη εὐχαρι- 
στεῖν τῷ Θεῷ, σχυθρωποτέρων δέ τινων περίστάν- 

τῶν, μηχέτι τὸν αὐτὸν διαμένειν, Τοιοῦτον γάρ 

ἐστι χαὶ τὸ τοῦ διαδόλου εἰς κατηγορίαν ἴ προσφε- 
ρόμενον τῷ ᾿Ιὼδ, ὅτι οὐ δωρεὰν σέῤφεται ᾿Ιὼ6 τὸν 
Κύριον, ἀλλὰ μισθὸν ἔχει τῆς εὐσεδείας, τὸν πλοῦ-- 

᾿ ΄ ᾿" εἶ 32 2 σιν τ τω τω 

τον" χαὶ τὰ λοιπά. Διὸ χαὶ εἰς ἀπόδειξιν τῆς τοῦ 

ἀνδρὸς ἀρετῆς ἐγύμνωσεν αὐτὸν ὃ Θεὸς ὧν εἶχεν, 

ἵγα διὰ πάντων διαφανῇ τὸ πρὸς Θεὸν εὐχάριστον 

τοῦ ἀνθρώπου. 

5 Ἰυἰσελεύση ἕως γενεᾶς πατέρων αὐτοῦ. Οἶμαι 
᾽ὔ Χ τὰ «ἴΞ - “ τω 5 [4 188 

λέγειν περὶ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὅτι τοσοῦτον ἐπιγινώ- ᾿ 
σχει ἃ Θεὸν, ὅσον ἣ τῶν πατέρων αὐτοῦ συνήθεια 

τῇ δὲ 

οὐδὲν πλέον προσχτᾶται, 

ὮΝ»: ῳ ῃ, ἣ .- - ΄ 

παραδέδωχε οἰκείᾳ τοῦ φρονεῖν δυνάμει 

οὐδὲ προστίθησιν ἑαυτῷ 
Ὁ 7ὕ . ΠΥ 

εἰς τὴν τὴς ἀληθείας ἐπίγνωσιν. Τοσοῦτον οὖν, 
"δ δι τ , Ἅ φησὶ, παραγίνη σὺ, ὃ Θεὸς, καὶ τοσαύτη ἐστὶν ἐν 

- -ο [2 -ῸὉὖἪ -- - 

αὐτῷ ἣ περὶ σοῦ ἔννοια, ὅση ἐν τὴ γενεᾷ τῶν πα- 
, - -- ς Ὁ Νρν Ὁ» ἈΚ Ἁ Ν 

τέρων αὐτοῦ ὑπῆρχεν. Καὶ ἐνταῦθα τὸ ἀργὸν πολὺ 
Ὁ ᾿ὴ “᾿ Ὶ "ἃ ΠΣ 

τῆς διανοίας χαὶ ὅλον γήϊνον χαὶ φιλόσαρχον τοῦ 
- , 

ἐν πλούτῳ καὶ τρυφῇ χυλιομένου παρίστησιν, χαὶ 
-- - τ “ , 

τοῦ ὑπὲρ τῶν βιωτικῶν μεριμνῶν χαταπεπνιγμιένον 
Ν ωο “ Ἅ' ΩΝ Ω͂ "Ὁ τ' Μ 

τὸν νοῦν ἔχοντος. Διὰ τοῦτο ἕως αἰῶνος οὖκ ὄψεται Β 
“ - Ὰ 

φῶς. Οἱ γὰρ τυφλοῖς διδασχάλοις τὴν δὸηγίαν ἕαυ- 
“ . -- - 

τῶν ἐπιτρέψαντες, ἐστέρησαν ἑαυτοὺς τῆς τοῦ φω- 
- ΩΝ Ὁ ᾿ Ὁ -» 

τὸς ἀπολαύσεως. [Ἔχει " δὲ χαί τινα τοιοῦτον νοῦν 
Ὰ ο- 7 .Ὁ γ ’, 

τὸ, Εἰσελεύση ἕως γενεᾶς πατέρων αὐτοῦ. Τουτέ- 

ἃ 51. Μ85. οοἴο οἵα οἠϊοπο Ἀομηαπα. ἘΔΙΠ γ γῸ 

οὐ (0}}». βοχίαβ ἀγαθύνῃς αὐτόν. Μίοχ (ΟἸΒΕΡΙΙἱ βθχίιιβ 
οὐ ββρεμηιβ οαπὶ Β 65. τοῦίϊο ἐξομολογήσεται. 

ε ἘΔ οαηὶ Μ85. ποι ῥϑιιοῖβ ἐν χατηγορίᾳ τὰ τοῦ 

πλούτου. Αἴ (ο15]. ἐν κατηγορίᾳ τῇ τοῦ πλούτου. (οπι- 

Πεἤβιι5. ἐσ (ὐαΐθμα Ἰοσοπάτιμ οθηδοῖ ἐν τῇ κατηγορίᾳ 

τοῦ πλούτου : ἃ 4πὰ οου]θοίανα (οέοχ (ὑο15]. ποῖ πλι} 

τὰπν ΔὈ] τι. ΤΡΙάδι οα1{| οὐ Μ85. ποθ ηι}}}1 χαὶ τὸ ἐν 

τῇ. ΑἸΙ φυϊάατῃ Νί558. καὶ τοῦτο ἐν τῇ. Ἀδρ. «ααγίιι5 
καὶ τοῦτο τὸ ἐν τῇ. 

Γοάοχ Οοτηθοῖ. οἰιπὶ (151. προφερό 

«παπΐο ροβί (0100. Ῥυίμηι τὸν θεόν. 
6. ΠΕΡῚ βθοιηήιιβ, [ΘΡ 18 ἢ βοχίιμβ οἵ β10 Β851]. 

εἰσελεύσῃ, ἐπί οἱδιὶς : 4πὰπη βουιρί γάτα δὲ ἢἱ ἔτος ο- 

ἀἴσο5 οὐ θάϊε1ο Β4511. τῇ ἀπο ι18 ]0Ο15 βο πο πε 115 σοπ- 

βίδηϊον. ὀχ μι θοπ!. Ἐπ τα 5ου ρ5ῖ556. Βαβι ΠΠπιπὶ ἔοία ογὰ - 

μενον τῷ. ΑΙ1- 

{1015 56 171605 ἀρουῦία οβίοπε!!. [{ὰ “ποίτιθ οἱτπι ἰοσοΡαὰ- 
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[τὰ 116 ἀο]ονο οντιοίδειιν. 9. Οοπ γί εοὑ ει" εἰ δὶ, οἴιτη, 

δοηιθ θοογὶς οἱ. Τιοχυίτιν 46 ΠΟ Π6. ἴΟΡΡΟ ΠΟ, δὲ 

411 ΒοΠὰ 6556 θα] βεϊηηαΐ 50185 ν τα Πτιτι5 ΡΓργορα- 

{ἰν 8.» ΟΡ65, 5δη} θη τι6 δὲ ροϊοπείαμη. 6. μος 

ἰδέο «οἱ, {06} )θο φοπ το ται"... οἴη) {πϑυὶς αἵ- 
[δοῖτι5 μα θείη ον : 1ῃ δΔάνθυβὶϑ αἰϊεδίά ΟἸΏΠΘΙῚ ΡΓῸ- 

(ρας Ὀ] ΒΡ Θ ποΐαπη. πη ΓΘ] οἴο ρᾶιιρονθ, ῬΘΙΙΠῚ 

ἼΔΩ ΔΙΠΟσαϊζν : ἴῃ ΡΘΕ σι ΘΠ 15 ἀἰν 1115 δἐϊατ Πος 

Δα ΠΙ]Π 65 5 4πιοα ἀἶνο5 ἴπ 5ο]α ορυ!θπεῖὰ Ῥ)60 ἀραὶ 

ΒΡΔΠΔ5.. Π6Ο ΔΠΊρΡΙΙτι5. 146 ΠῚ ῬΟΥ Δ Ππθαΐ, {0 ] γῸ5 

ΔΠ6τ88 ΕἸ5ΈΠ ΤΡ 5. ΔοοΙ ἀουῖηῖ, Ταΐο θη μὴ δϑὲ ΘΕ Δ ΠῚ 

1Ππ4 ἀ14 001}, ἴῃ ΟΥ̓ ηἰ5. Ιοοο ΟΠ ]θοΐιιηι 1000, 
«ποἀ 410}0 ποη ο, 115 σο]αὶ Πθοχηΐητιμι,, 56 ἀϊν]- 

ΕἰᾺ5 ΤηθΡοθ θη μ᾽ θία 5 ΟΡ πθαξ, δὲ ν πᾶ. 16- 

ΕἾΡΟΟ ΘΔ} ἃ οϑιθη θη 81 ΥἹΡῚ γἱΡπ [6 1, ΘΊΠΠῚ [15 

{1128 Ροβϑι ἀθθαῦ ρυῖναν! Π6ῖ15, τι ἴῃ Ομ θτι5 ον ἃ- 

ἴπ5 ΠΟ Ϊ 15 ἴῃ ΠΘιιμ Δ Πη115 ἱπΠΠοίοϑοθγοί. 

11. “πε οἱ δὲς 5 τι6 ἼΣ Ρ͵ΙῸΘ σοηΐθ5 ραϊΐτι ἰρδίιεις. 

ΑΥ̓ΡΙΠΡῸΡ δαὶ ποὺ 46. ρϑοοαίονθ ἴσον, χαρά 

ἰδ Πίθιη) ΘΟ  ΠΟΒ5ΟΙ: ΤΠ ιιμη 5 {π|4  ἔπ|ΠῈ ῬΑ ΕΓ ΙΓΠῚ [Ρ511|5 

ΘΟΠϑιιθίιο ΓΡ 11 ; ρΡΟρ Ια γθιῸ βαρί 6 Π4] ἰδοι]- 

ἴθ 81] ΔΗ ΠΠπ5 Δοα 1, ποήιθ ράᾶγαὰΐ 510] 
ας τδπ} ἃ νου τα τς ἈσΠἸ ΠΟΠ μη. ΤΠ τι 1σΊτιι, 

1Π6{1}. ΔΟσΘΉ15 ἔπ, Πδιι5., οἱ ἰαπΐὰ οἱ ἐδ ἴθ ᾿ἱποϑὲ 

116 Πρ η τα, απ ᾿π ΘΟ ΠΟΥ ΠΟΠ6 ῬΑ νι ἰρ51τι5 

δχϑααε. ΕΠ τσ ἀηϊππιτ να] δ ̓πουΐθη δὲ [Οἴ1ΠῚ 

[ΘΥΡΘΏΤΠ ἃ 0 ΟΔΡΏ] Δ Ἰοίπτη ΘΧ ὨΙρεΐ 6715, «{ 1ῃ 

ἀἰν 1115. ἀ 6] βατι6. ψο]είαῖτν, ἀο πιοπίθηιν πᾶ θρθὲ 
[νπ]7τι5. ν 1 86 ΟἹ}15 5ΠΠοοαίαπι. Ομ αρτΟρί τ᾽ τι5 416 ἐπ 

ἐδίογτιτειι τιοτὲ υἱαοῦϊε πιπιθη. Οὐ] ΘΏ]Π 56. οςοΙ5 

ἀοοίουνιι5 ἀποθπάος 5ϑηλοί-- 

0505 [το] τιδῖι ΘΥΙγανθιτπηῖ, Οὐ οἵ ἰα]θηὶ 

«πιθιμ Δ π| 86 πϑίιηλ Παϊγοὲ ΠΠπ||, Πιΐγοϊ ὶς τπιδατι6 

ἦτε ργοσοπὶθ5 ραίτγιιπι ἰρδίτι5. ΘΟ εϑὲ., 605, 

ΘΟΠΊ ΒΟΥ ΪΠ 

πι ἀρ ἰγτὸ8 Τηουργοΐθβ, δποίοτα ῬΠποοδονοίο. Αἱ 

ΟΟἸΒΟΡΕΩΙ βοχέιβ δὲ βοριϊπη8, δ ἤθρ. “παγέιβ, οἱ 

Οἷῖν. εἰ ΤΟΧΧ εἐ δάπο Ραυί5. εἰσελεύσεται, ἐπενοῖιι. 

ὍΡΙι ποίαπάιτιπῃ, [ἴὺ «πα! θπν ἴῃ ἉΠΠπῖ5. {υἸ ιι5. Οοή!- 

ΟἸθιι5. Ἰορὶ εἰσελεύσεται : 564. 1Τηΐτὰ ἴῃ 1566 πὰ 5616] 

τ τόσ ατη ἸΘοὶ εἰσελεύσῃ. 

υε 

4. Αἷὸό (ομηθοῆβιις Ἰορὶ [ ἄο ουτοσα 1π (ὑαΐεπα, τος 

σοῦτον ἐπιγινώσχε: ὁ Θεὸς, 14 {πο 1ἴὰ τεά 41 Οονάε- 

ΥἼ115, φιιοεῖ ἐαπίμιτι οος ποδοαΐ πηι ἤλειις εἴς. Ἦοο 

ἄδην ρΡϑοραΐαπῃ οἱ ἴῃ δ Ποπὲ ΒΔ511. δὲ ἴῃ ΒΘ ρτ5 56- 

οαπ60, [Γ10 εὐ {πᾶτίο τος ττοτος 5ες τη 

ΒΟΡΙρΡ ἃ ΠῚ ΨΟΓΆΙΩ, τοσοῦτον ἐπιγινώσχει Θεὸν, ἔπδη ἔα" 

ἔπιπὰ ΟἸ1ο ῬΑυΊ5᾽ 6 π55, ἔαπὶ (ΟἸ ΒΟΡ 1Π1 «ππ]ητιι5, βοχίτιβ 

οὗ βερίϊμηιιβ. ἔθ᾽ ἄθια δά π10 Β851}. οἱ ἈΘσΙ βεοπηάιι, 

[οΡ 15 οἱ {παγέιβ οτιτη (ο15]. ὅτι τῇ τῶν πατέρων αὐτοῦ 

συνηθεία παραδέδοται. 

» δὶς Μϑς, βορίοια. Αθοβί δὲ ἃ οὶ 

“ον. ι 

20, 



7]Ὰ4{{]᾿. 8. 

12. 

Π]1εὖ». 2. 7. 

9. 

Ῥιον. 20.6. 
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«ἰ ἴπ πιαΐα νἱΐα οἱ ἀοριηδιη]ιιθ μα θυ 5. {|- 

ἄθηι, 5ϑ ἃ ρίθίαιθ δ]16 15, ἀθρυθηθηϑὶ διπῃ; 

ΠΟῸΠ τοἰβοουὶβ ποάο,, 564 διιοίογοϑ θΠἀπὴ ΡΡἃ- 

νόου ἀοστηδίιπη [Π{{|0}15. Αἴάιιθ Ποο οβέ αιιοά 
ἀἸοῖπαν : Πιϊγοὶνὶ5 τιδητι6 ἐπι ργοσοπῖθς ραΐγιιτι 

ἱρδίιι5. ΝΟῊ ΘΠΪΠῚ 50}π|π} ἀπ|1 ρΡᾶν 6 6 60 β6ῃηῃΐ, 

γ6Ὲ5 δϑί : 564] βδιηη 4{| 4115 δὰ πᾶπο θυ "ΠΟΤ 6 ΠῚ 

ΡΓρῖνιΕ. ἘΪ βηηοα] διιΐθηι διπξ Θὲ 4] πη] ΟΡ 
τ] ]Π 5] αἴ 6} 5 5ΟΘΡΕΙῈ : 41π|8, 4πο4 ἀϊτι]ηὰ οοη- 

βαθειά ϊηθ. σΟΡΓΟοΥαΐα θϑί,, δ] τὶ νἱχ ροϊοϑί. ἔ75- 

7τι6 ἐπ᾿ οἰθγπιπι τοι υἱάοῦϊε ἐπιπῖθτι. ΜΕΠΓταΠ παν 

ΘηΪπηὶ 71π| ἰοπεῦτας Θαίθγίογ 5, πὶ οτὶϊ ἤθίτις οἱ 

σἰρί ον εἰθτιίίπιηι ; Ἰάπ6 1510 Το 7 Ἰοῖο ραϊπιη- 

ταῦ, οἴη ἴπΠ Πδο νἱΐα πέρι πια]ὰ ραϊνα πα οὐ ογηΐ 

᾿ππ]6Π. 21, ἤοπιο στιηι ἐπὶ ΠΟ, ΟΥ̓ 655θΐ, ποτὶ ἱτι-- 

ἰοἰ]6χὶξ; σοπιραταίτι5 6εϊ1 7ιπιοτιῖς ἐπιδίριθτίνιις, 

οἱ εἰπιϊἰς [αοίτι5 651 {{{15. ΝΠ5ΘΡΑ 1115 νοχ. Ποιηο, 

Ράᾶι]ο ἈΠ56}15 πίον], 46 {πὸ δὲ βϑομηοη 16: 

Μαρπῖηι {448 η 65. ΠΟΠ]Ο., δὲ Γ65 Ῥγθίϊοϑα ψἱν 
Π]ΙΒΘΡΙΟΟΥ5. : ΠΟ 1ρ56., 60 404 ΡΓΟΡΓΔΠῚ. ΠΟ 

ΡΘΙΌΘΡΙ: ἀἰσηϊζαίθπι,, 86 Θὰ Π5. Οὐ ρ] ΠΕ} 15 

ϑισσιθι:, (οπιραγαίιι5 65. }πιϑτῖς ἐπιοίριοτῖ- 

θιι5, Θὲ εἰπεῖ ὶς ξαοίπις 65ὶ {{{15. 

ς ἘΠ ΠΠο Βα51]. οὐ φαδίπον Μ55. χαταλειφθέντας, Ἐπ1- 

το σόρο Ῥατῖβ. οἴπὶ (0}}. φαϊηΐο οἵ οὶ Βοος. βεχίο 

καταληφθέντας. 

5, ΒΛΑΘΠῚῚ ΟΥΒΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΘΌΟΟ. 

σ 

Η) 

ΔΒΆΘΠΙΕΡ. 

στι, τοὺς ἐν πονηρῷ βίῳ χαὶ δόγμασι πατρίοις 

μὲν͵, ἀλλοτρίως δὲ ἔχουσι πρὸς τὴν εὐσέῤειαν, 
“ χαταληφθέντας, οὖχ αὐτοὺς ἐχδιχεῖς μόνον, ἀλλὰ 

χαὶ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν μοχθηρῶν διδαγυάτων ἐπι- 

ζητεῖς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ “ λεγόμενον" ἜΪἰσελεύσῃ 
ἕως γενεᾶς πατέρων αὐτοῦ. Οὐ γὰρ μόνον ὃ πονη- 

ρὰς ἔχων περὶ Θεοῦ ἐννοίας, ὑπαίτιος, ἀλλὰ χαὶ ὃ 

τούτων πρὸς τὴν ἀπώλειαν ταύτην χαθηγησάμενος. 
γ - μυ [Φ , Ἁ , , ,, 

Γοιοῦτοι δὲ οἱ χαὶ τὴν προγόνων χαχίαν διαδεξά-- 
δ. ὅν, , - Ὶ Ἅ , Ε μενοι, καὶ δυσέχνιπτον ἔχοντες, διὰ τὸ χρονίῳ ἔθει 

βεδαιωθῆναι. Ἕως αἰῶνος οὖχ ὄψεται φῶς. Πέμ- 

πονται γὰρ Εἷς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ἐχεῖ ἔσται 

ὃ χλαυθυὸς καὶ ὃ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων ᾽" χαὶ τοῦτο 

χατὰ τὴν δικαίαν χρίσιν τοῦ Θεοῦ ὑπομένουσιν ; 
ἐπειδὴ ἐν τῷ βίῳ τούτῳ διὰ“ τοῦ τὰ φαῦλα πράσ- 

ΦΟ Ν ᾿ - ε - 3 

σειν ἐμίσουν τὸ φῶς. Ανθρωπος ἐν τιμῇ ὧν, οὐ 

συνῆκε" παρασυνεύθλήθη τοῖς χτήνετι τοῖς ἀνοήτοις, 

καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς. Σχετλιαστικὴ ἣ φωνή. Ἄν- 

θρωπος, ὃ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἐλαττωθεὶς, 

περὶ οὗ χαὶ ὃ Σολοικών φησι Μέγα ἄνθρωπος, 
χαὶ τίαι ΞοῸΝ δλεή ὙΕΎΓ(: διὰ τὲ ὰ ἰσθ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων οὗτος διὰ τὸ μὴ αἰσθαν- 
ΩΣ ὠ 59 , “» ἡ "ἥπἰ 5». , « 
θῆναι τοῦ οἰκείου ἀξιώματος, ἀλλ᾽ ὑποχύψαι τοῖς 

πάθεσι τῆς σαρχὸς, Παρασυνεδλήθη τοῖς χτήνεσι 

τοῖς ἀνοήτοις, χαὶ ὡιοιώθη αὐτοῖς. 

ἀ ΠΘΡῚ Γογ 15 εἴ 4αάτίιβ λεγόμενον ὅτι. Θέαίιπη Βορ. 

τοστπι5 ἀλλὰ χαὶ ὁ τούτου. ἘΠῚ δὲ τα} 55. τούτων. 

6 Βερ. [ογπ5 διὰ τὸ τὰ φαῦλα. 

ἘῚΝ ΡΒΑΙΝῸΝ 11Χ. 

τ. (ὑπ νϑϑίγαῃ) δα διιἀϊθπάήϊτι Δἰδου Γαδ], 

ΤΘΑΡ 16 ψΊΡ πιτὴ 6} 1ἀΐθ 1 ᾿πί ΘΟ... 511η11-- 

[40 ῬΈΘΙΙ Οὐ} 518 1} Δ ΠΙΠη11Π} 5101} : ΦαΪ Ζα] 6 ΠῚ 

78Π| ΤΟ ΌΒΕΟΥ δϑῖ, πϑοάπμῃ ἰδ πη η ἃ ἰδοΐθ 46ρ8]- 

5115 {ὉΠῚ7 56] τηλίθυ ΠΔ ΠῚ Π]ΔΗΜ]Π] Τὴ 85 ΠΗ Π11- 

ἰαΐθ θχϑιοοαίαμη ἀϊνοχαΐ : ΟἿ] μηδ ί6 1", ΘΠ Δ ΠῚ 51] 516- 

005 ἰΔ0 115 (ὉΠῖ65. Πα ΟΡ 6. 56 δϑητδΐ, {π|ἃ δ ΠΊΘΠ 

{Γ Π1 ΠΡ δἵ 0 1ρ50 ψ ] Πα ἴπ1, ΠΑ ΠῚ ΠῚΔ ΠῚ ΡΟΥΡΙΟῚΙ; 

ΠΟΙ τιῖ παι ρας ΤΠ. Πίθ., 564 τιῦ Ἰρϑῖαπ 6] [8 η-- 

ΓΈΛΙΠο Ῥατῖβ. τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν νθ. ψαλμόν, εἰς τὸ 

τέλος τοῖς ἀλλοιωθησομένοις ἔτι εἰς - στηλογραφίαν τῷ Δαρὶδ 
, 5 

εἰς διδαχὴν, ὁπότε ἐνεπύρισε τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας, 
Α 

χαὶ τὴν Συρίαν Σοδὰ, χαὶ ἐπέστρεψεν ἰωὰό, χαὶ ἐπάταξε 

τὸν ἐδὸμ, ἐν τῇ φάραγγι: τῶν ἁλῶν, δώδεκα χιλιάδας. 1π 

Πίπεπι ἰδ ψιιὶ ἱπιτπιια ιγείιι" ; αὐ ἤιιο ἐσὲ εἰτεϊ ἱπδονῖ- 

ρμίίοποπι ἱροὶ ])αντα ἐπ οεἰίπαπι, οειηι σιορο πεῖ 77ε-- 

σοροίαπιίανι, ϑγγίω, εἰ ϑγγίανι δονα, οἱ οοπνεγ ει 

“οαν, εἰ ρμεοιοιιδοῖ! 1 ἄοηι ἰλι α'αἰΐε δ' αἰζιαχιινι, αἰιο-- 

Ε 

ΓΕΙΣ ΤῸΝ ΝΘ΄. ΨΑΛΝΟΝ. 

Ἁ ὦ , “-Ὃ- το τ 

Πρὸς τὸ πρόθυμον ἀφορῶντα τῆς ὑμετέρας ἀχοῆς, 
Ἁ " - » -ψ«»-“ΝΝ , 2 εἾ ς.« οὖ ΄, ’ 

καὶ τὸ τῆς ἐμαυτοῦ δυνάμεως ἀσθενὲς, ὑπῆλθέ μέ 

εἰχὼν παιδίου νεανιχωτέρου λοιπὸν, οὕτω μέν- 

ἦ λαχτισμέ διοχλοῦ 8 δὲ τὴ τοι ἀπογεγαλαχτισμένου, διοχλοῦντος ὅ δὲ τὴν μη-᾿ 
᾿ ὡς 

τρῴαν θηλὴν ὑπ᾽ ἀῤῥωστίας κατεψυγμένην" ᾧ χἂν 
ἢ ΕᾺ } -Ὸ 

αἰσθάνηται ἣ μήτηρ ξηρὰς ἔχουσα τὰς πηγὰς τοῦ 
- ΄, τ 

γάλαχτος, ἑλχομένη χαὶ σπαρασσομένη παρ᾽ αὐτοῦ 
᾿" ΄λ 3 ΠΝ 5 ὩΣ [᾿ Ψ »" ΄ 

τὸν μαζὸν ἐπιδίδωσιν οὐχ ἵνα θρέψη τὸ νήπιον, 
͵ ,ὔ 

ἀλλ᾽ ἵνα παύσῃ χλαυθμυριζόμενον. ΚΚαὶ τοίνυν εἰ 

εἰεεῖπι πειϊα. τα ἀγα] τι5. ποτα τπ ποβί 5. ἀπ 60 1ΠῈ 

Μ55. πεήάιθ ἴῃ δ Ἰοπο ΒΒ] ἜΘ ΗΒ: τ ρευιπν, Τἀοἶγοο 

ἀαΐοπι Δ αἸζτιπὴ οἰιπ {1π|556. ἃ ἔὙΡΟσΤΑΡΠἶ5 ρυΐαπηιιβ., 

4πο4 1πιοῖ5 4 ]Π14014ϊ ΒΑΚ] απο ἜΧΡΙ απαίίομὶ ἁβθσγο υἱ- 

ἄραϊατγ. ' 

ἘΓ ρίοσοια ἈὺπΠΊη1 γουβιοποπι Πτι]τι5 ΠΟ 1Π1 [,α{1- 
πᾶ πη ̓να 065 1ηΐτὰ ἱ, 2, ». 112---τ΄ 4.1 

5 Τὰ ΒΟΡῚ βοοιπάιιβ, ἔθγελπι5 δ {πιὰ γει5, ΤΠ οοβὲ δὲ ἴπ 

τα} {15 1115 Ν55. οἵ ἴῃ 6115. 
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ι ᾿ , , - Ξ. ΠΕ 
χαὶ τὰ ἡμέτερα χατεξηραμυένα τῇ νᾶαχρα ταυτὴ 

ῬΒΑΙΜΌΜ ΠἈὈΆΧ. 209 

ἴθ} 56 46ὁι. ἘῈ {π! 46 πὶ ἰαπηοίϑι ν1γῸ5 Ποϑίνεθ Ιοησὰ 

χαὶ ποικίλη τοῦ σώματος ἀῤῥωστίᾳ, ὅμως πρόκει-- 189 πΠὰ0 ἃ ψανΐα ΘΟΡΡΟΥῚ5. θυ 4] 86. Θχανπιθυιηξ,, 
» Ἂ " ται ὑμῖν, οὐχ ἀπόλαυσιν ἀξιόλογον, ἀλλὰ πληρο- 

φορίαν τινὰ παρεχόμενα, διότι τῆς ἀγάπης ὑμῶν 
- -- Ὁ Ὁ ΓᾺΔ.) 

τὸ ὑπερθάλλον ἀρχεῖται χαὶ μόνῃ τῇ φωνῇ τὸν ἅ ἐφ 
»Ἥ - ,ὔ 

ἡμῖν πόθον καταπραῦναι. Προσειρήσθω τοίνυν ἣ 
-ω τὦο θην , Δ ΩΝ ,ὔ ’, [ 

τοῦ Θεοῦ ᾿Πκχλησία, καὶ διδασχέσθω λέγειν ὅπερ 

ἀρτίως ἐλέγομεν: Δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐχ θλίψεως, 
αὐτὰ, ἡ τὰ 

χαὶ ματαία σωτηρία ἀνθρώπου. “Ὥστε τάχα οὐδὲ τὸ 

προφασίζεσθαι ἀῤῥωστίαν ἡμῖν ἣ τοῦ Ψαλμοῦ διά- 
» ΕῚ « 0 η ᾿ ͵ὕὔ {4 

νοια συγχωρεῖ, εἴπερ ἣ θλίψις βοηθείας πρόξενος, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀσθενείας ἐστὶν ἀφορμή. Τοῖς οὖν ἀπω- 

σμένοις διὰ τὰς ἁμαρτίας, εἶτα ἢ διὰ φιλανθρωπίαν 

Θεοῦ πάλιν προσδεχθεῖσιν εὔκαιρον λέγειν" Ὃ Θεὸς, 
" ΄ ΓΥΨΎΣΝ λ Ῥ “- ἥπερ 7 ᾿ 
ἀπώσω ἡἣμᾶς, χαὶ χαθεῖλες ἡμᾶς" ὠργίσθης, καὶ 

ᾧχτείρησας ἡμᾶς. Μᾶλλον δὲ, ἐπειδὴ εἰς ἀκολουθίαν 

ὃ λόγος τῆς τοῦ ψαλμοῦ διανοίας ἐνέπεσε, δεῦρο 

μετρίως ἁψώμεθα αὐτοῦ τῆς ἐξηγήσεως. 

Ἢ ἱστορία τοῦ προχειμένου ψαλμοῦ, αὐτολεξεὶ 
μὲν, κατὰ τὴν ἐπιγραφὴν, οὐδέπω χαὶ νῦν εὕρηταί 

που κειμένη τῶν θεοπνεύστων ἱστοριῶν. Τὰ μέντοι 

ἰσοδυναμοῦντα αὐτῇ τοῖς φιλοπόνως ἐρευνῶσιν ἐν 

τῇ δευτέρα βίόλῳ τῶν Βασιλειῶν εὑρεθήσεται, ἐν ἡ 

γέγραπται: Καὶ ἐπάταξε Δαδὶδ τὸν ᾿Αδραζὰρ “ υἱὸν 

Ῥαὰό, βασιλέα Σωδᾷ, πορευομένου αὐτοῦ ἐπιστῆ- 

σαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν 1υὐφροάτην. 
Καὶ προχατελάδετο Δαόδὶὸ τῶν αὐτοῦ χίλια ἅρμα- 

δ ἰῷ Α Ν « ἴῳ ᾿ “ Δ δ 

τα, χαὶ ἑπτὰ χιλιάδας ἱππέων, καὶ εἴκοσι χιλιάδας 
ἀνδρῶν πεζῶν. Καὶ παρέλυσε Δαδὶδ πάντα τὰ ἅρ-- 

μᾶτα, καὶ ὑπελείπετο ἐξ αὐτῶν ἑκατὸν ἅρματα. 

Καὶ μετὰ βραχέα λέγει: Καὶ “ ἐδασίλευσε Δαδὶδ 
ἐπὶ Ἰσραὴλ, καὶ ἦν Δαδὶδ ποιῶν χρίμα καὶ δικαιο- 

΄, νςς Χ6 [2 Ἂ" . ΦΡΩΝ --- -- 
σύνην., χαὶ Ἰωὰό υἱὸς Σαρουΐας ἐπὶ τῆς στρατιᾶς. 
Καὶ μετ᾽ ὀλίγα - Καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ ᾿Αμμὼν, 
χαὶ ἐμισθώσαντο τὴν Συρίαν “ Ῥοὼδ, χαὶ τὴν Συ- 
ρίαν Σωδὰ εἴχοσι χιλιάδας ἀνδρῶν: χαὶ εἶδεν 
- Χό [τ 3 ΄ »: ΕἾ 9 , ἸΙωὰό, ὅτι ἐγενήθη πρὸς αὐτὸν ἀντιπρόσωπον 
τοὺ πολέμου, χαὶ ἦ ἐπέλεξεν ἐχ πάντων τῶν υἱδὴν 

« ἘΜ ΠΠ1ο 451}. οἱ ἈΘΡῚ βθοιπάτιβ, [θυ 1τ|5. οἷ βοχίιβ 

οαιπὶ (010. (ονίιο τὸν ἐφ᾽ ὑμῖν πόθον. ἘΔΙο Ῥατῖ5. εἱ 
τα 1111 4111 Ν55. τὸν ἐφ᾽ ἡμῖν πόθον. 

»Π]|α, διὰ φιλανθρωπίαν Θεοῦ, 7απηἀπιπτὰ ἀπποίανις 

Τθαοτιιβ οχ πιο. οἵ Οἷιν. δάδιία {π|556. Απποίανα 

ποβίσιμη δϑΐ, πος 1ἀδπ οὗ ἴῃ ποβίτ5 4ποχας (σα οΙθιι5 

1ΠΥΘΠΙΙ, [ηἴγὰ ῥγὸ ἐξηγήσεως Ἰοσίταν ἴῃ Βοσ. ἐογίϊο 
διηγήσεως. 

ς ἘΔ ηο Ῥατίβ. υἱὸν Ῥαάθ. ἘΠ ο Β451]. οἵ ἔτος Ν95. 

υἱὸν Ῥαάφ. Αὐ Οοᾶθχ (οιμθεῖ. οὲ. 4111 86ὸχ Ν85. υἱὸν 

Μωδϑ. ΠΡΙ ἤθη θ1| οὲ (01}». Ξβερυϊτηιϊι5 βασιλέως Σωξᾷ. 

Δ ΙΒ ομεΐπτι5 Ἰδιη θη Ρ δοϑίο δι ηΐ ν 15. ΠΟῚ ΠΏ] Π]- 

βίγα ποθ. ἀ6]1ο]ὰ5. ΘΧ] 185, 564 σιοα ποις τι 
γΟΒῚ5. δ [ἰϑίϑοθυθ ροϑϑιῖ : {ΠΕΡ 6. ΔΠΊΟΥΙ5. ν ΘΒ] 

ΠΊ ΔΘ 61] 58 115 θϑῖ, 51 γ6] βοία γοοθ ἀ6ϑ᾽ «θυ τιμὴ 
1π 16 ψοβίγιιη) ᾿θπιαίτιν, ϑα]αΐθιαν ᾿σλταν ὍΘΙ 

ἘοοΙεβία,, ἂο ἐΐοθρα ἐἰβοαὶ {πο πιοάο Ἰἰοροβρὰ-- 
ΠΉ15 : 12. 7)4 ποὶς αταϊίϊιηι ὁ ἐγιθιεαϊϊοτι : οἱ 

ναπα 5αἶις5 Ποπιίτιῖς. Οτιαῦθ [Οὐ ἴα5515 ΠΘ. Οδ 58 Ὁ] 

4 α]ἀθηη ἢ ΠΡ Ὠ] αἴθ 51πη18ὲ Ῥϑδίμη] ϑδϑηϊθηῖᾶ : 

5] θη Αἰ ΠΙΟΟ., πὸπ Ἂἰ6 1] 1115. ῬΥοιθχ τ|5. ἡ [Ππσεῖδ ἀὰ- 

Δα Χ τι. ΟΡΘμ ]πι6 ΘΟΠΟΙΙΙδΐ. 

ΓΘΡ 51 00 ρϑοσαΐα., δο ἀθιπάθ 61 τη]βθυ ον ἃ 

ῬΈ5115 ΔΕ ΠΠ1551 5, 115 [ΠΟΥ  ΟΡΡΟΥΠτ1Π} ἀἸσου : 3. 

Ἰϑιις., τορι δῖ πος, οἱ ἀθδίγι αἰ βιὶ το : ἰγαίτι5 
65, Θὲ πιίδογῖτι5 65 τιοϑδὶτὶ. ὙῸΙ ΡΟ Ππ5.,. ΦΠΟΠ ΙΔ. 
46 Ῥϑδ τη] βθη οπίϊα ἱποῖ 1 56ΡΠ10, 96, ΘΧΡρΟϑι1- 

{ΟΠ 61} 67 115 ΑἸ ππΐθπτιθ Αἰ ΕΠ ΠΡ Πη115. 

2. ἨΙβίουια ΡΥ 5 Θ ἢ 15 ΘΔ ]1η1, ἃ νου θτι πὴ {|1-- 
ἄ6η1, ϑϑοιπάιτι ᾿Π5ΟΡΙΡ ΠΌΠΟΙ, Πιιϑή πιὰ πη ΠΟ 

[ΘΠΊΡΟΓΘ 1Π ΓΔΕ 1{15 ΕἸ ν  Π ἴτι5. ΠἸβίουἢ]5. Ἰηγ Θη {}. 

Αἰτδηηθη ἈΠΙ{πᾶ τς ΠΟῚ ᾿Π]ρᾶ γα ἃ} 115 411 4]1-- 

σθ ΓΘ Παρ ηΐ, 1Π 5ΒΘο πΠ0 ἈΘρπουῖηι ΠΡΟ τ6-- 

ΡΘΥΙΘη τι, 1ἢ 410 βου! ρίπηι εϑὲ : Εὲ ρμογοιι551ι 

])ωυϊά “ἀγαξαν πἰμιηι κα, γόροπι δοῦρα, οἰἰπι 

ἰροΐ ἴρ5δθ αὐ ἱπιροτιοπείατη, πιατυῖτη, 5τιτι 5106 

ἤιιηιοτι Ετπιρμγαίοτι. ΕἸ οοριὶ ])ανια εἰ τοῦτ 6715 
πηι 6 ΟΙΥΤι5. δὲ δορίθην τεϊζἰϊα δῳ τεζτιτι, οἱ οἱ-- 

δἱπεὶται τα οἱτοτιιτ ροα τίη. Ε1 ἀϊ55οἰυϊε Π)αυϊά 

Οπιπθ5 ΟἸΓΤΙ5, οἱ ἀοτ οἰ ἰφτῖξ δα δἰς ΟΘγιίτίην ΟἸΓΤΊΙ5. 

ἘῚ ρᾶι]ο ροϑὲ ἀἰοῖῦ : Ἐξ στορπαυϊί ])αυϊαά 5ιρ6τ' 

1ογαοῖ, θὲ ὁγαὶ 1)ανὶὦ [αοίθτις γι ϊοίμιην οἱ γιι5{1- 

ἐΐαηι, δὲ Ψοαὺ Πἰίις ϑαγυῖθ διιρο" Θα θη οἐίτεηη, 

ἐγαῖ. Ν6ο γηα]ἴο ροϑὲ : 1 Ὲ πιϊδογιτι {{ἰ .4΄πιπιοτι, 

δἰ πιογοθο οοπαάμαοτγιτΐ δγτίαπι Ποοῦ, οἱ 5.-- 

τίαπι ϑοῦα υἱοίπεϊ πιϊΐ αι ἰιοτγείτιιιηι : δὲ υἱάϊε 

“οαν, χιιοί 65561 αὐ 56 εοτιίγαγῖα αοῖθ5 ρῥτιοίϊ; θὲ 

οἰοοῖξ δὰ οπιτῖδιι5 Πἰϊῖ5 Ιογαθὶ, δὲ ει γι Γι 

δε4 ΟἸ᾽ν. εὐ Απρῖο. οἰ 4115 ἄδθοθμ Νί55. βασιλέα 

Σωρᾷ. 

ἀ Τα Νί55. βερίοπι. ἘΜ ΠῚ ἐδασίλευε. ΠΡΙάοπι οατεο 

Ῥανῖβ. ἐπὶ πάντα ἰσροιήλ. 564. «απ ἔπους οχ ΒΙΡ]1Π5 

Δα]οοία νὸχ πάντα, ἀπ] "1 Ὑἷχ ῬΌβ56. ἈΓΡΙΓΓΆΠΊΙ,, 

οαπὰ οἱ πὶ οἀϊίίοπο Βα51], εἴ ἴῃ ποϑίσ5 ππάθοϊτη Νῖ55. 

Ῥαγιίον (6810. 

ὁ ἘΔ Ῥατί5. ϑαάθ. Αὖ ΝΜ55. ἔγοβ οαπῃ ΤΧΧ Ῥοώδ. 

Γ Ἑάδιεῖο Β4511. εἰ ΝΜΙ55. βορίοηιν ἐπέλεξεν. Εάτεο Ρὰ- 

τἶβ. οαπὶ ΒΙΡ1115 ἐπελέξατο. Ἀερ. βεοιιπάτι ἐπέλεξαν. 

χΧΊ Ια τε. 
Οὐ! εἸρῸ ϑ5:ηΐ γωμ-. 

5. ς5.8.3. 
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ἀοίοηι ας αὐνενθὸ ϑγτίω. ΕῈ υἱάονισι φονυὶ 

«Ζ1«γ»ατατῖ',, ψιιοά οοοἰ ἀονιπΐ ἀπίὸ 1 «ταδί, οἱ ἐτατι [- 
δοτιπὶ αὐ Πςταοῖ, οἱ 56 υἱοτιιγιί οἷ5. ΤΉΒΟΡῚΡ ΠΟ ΠΘΙῚ 

ῬϑΆΪΩΙ παῖ [γα σιηθ πο ΠΙ βου δ. ΓΘ ΡΘΙΙ Πλ115 60η-- 

ν ΘΠ] 6, Πἶδὶ {πο 6] {6} Πππ]τ|5 15 ΡΠ 1 ἔθη ρτι5 

βρθοῖαί, {πὸ αν ΟΡ γῈ5. θ6]10 [γον σοϑίδβ, 

Τα} {0 ΟΡ 551 1015 ΟΡ Ὁ ἃ 0 1{Ππ|5}]5511}1|5. ΟἾΔ ΓΘ θᾶ 

[ἸΘΡῚΓ ΠΙΟΓΘΓΘ., {πὲ γΠῸΠ6 ἃ [πιοίιι δὲ ᾿ἉΠ] ΘΠ ΕἸ5 
ΟΡ Ια ἔπ’, σα πη Ἰρϑιιπλ Ὁ ΡΥ ΘΘΟΙ αν (ΔΟΙ ΠΟΥ ρ6.- 

ἸὩθἔπιη 6556 Ορουίουθῖ ἀὸ γα! ἀθ ΠΠ] ρθη. ΑἸ] ΘΠ] ΠῚ 

5:1π| [ϑϑίιιῃ) αἸ ΘΠ ἀρ ΘΠ 1] νΟΟ 65, [186 {ΓΙ {{π|1}}. 

ἘΡΙΠΙοΙὰ δια θ} ἈΥΘῚ ΘΠ {111} 511} ΘΟ ΠῚ ΠΉ11Π15 66- 

ἸΘθν τα 118, ΠΟῚ ΤΠ] 110 115 5011}, 566 ΘΕ πη ἈΘΤΊΟΟ - 

[15 δὲ πθΡο ΤΟΥ 115 δὲ ἀΡ ΠΟΙ} 115, ΘΕ ΟΠ. Π 115. {|| 

ΒΟΠΟΡΙἢ ΡΔΟΙ5. ρά ΡΠ ΟΙΡ65 ἤπιπξ. Οποιηο 60 ἰρσίειν, 

7)6ιι5, Τοριεἐϊειὶ πος, οἱ εἰφε τι αἰςιϊ πος ὃ ΑἸ] 605 

οἰθοθναὶ νἱοίογοβ. Οποιηοάο . ἀπθη ἀδϑίνιχι, 

4105 60 ἰοοτιρ]οίαν!, ἰΓὰ 465 ᾿ρ515 ἀν Πηὰ, Θἔ σαν- 

γἴ15, ΘΕ Θά τι05, Θἵ 51} 1105; Δ0 ΓΘΘΊΟΠΘΠΙ γ ΟΠ σ] 61, 

ΑΥΆΡΙ ΠῚ. ΟΠ Π6 ἢ], ῬΠοσπίοθη), ΜΙ βορο διη]διὴ ὃ 

Ναι “ὙΠ ιὴ ἃἰ πιο πον ατ 1 ΔΠΙΤηΪ νυ] ἃ ἰ5ΕΠ|860 

ΡΓῶ 56 [να ηΐ, βεῖ ΓΘ ΟΡ δο ΓΘ πη} Θϑῖ. ΟἿ] ΘΏ ΠῚ 

5, ΒΑΒΙΠΠ ΟΙΟΒΑΒΕΞ 

ὈΥΪ 5. Λα νᾶζαν Ροσθη 50})ὰ νυ, ΘΙ {π|6 ΘΓ 
Π21}16 ΘΡΊ ρα, οἱ 5ορ θη μΏ}}}1ὰ Θααα πη}, οἵ ν]ρὶ πε 

ὨΉΠ]ΠΠ1ὰ ῬΘαΠτιιπ, 416 τι 5115 5. Υἷδ6 ΓΘ ἰᾶ 050 

ΒῸΡΡΘΙα5 ΓΘρθη ἴθ ΓΘ θοὴ ἴἢ 5 νυ ἐΓπΐθη}, [Θοϊ ἔτι6 

ψΟΟΙσ ]Θ 1}, ἃς πῃ τΠ0 [ΘΠ ΟΡ 5 τη ΟΠ  Πἴο νἱρὶητὶ 

ἄτιο μλ1}Π1ὰ ᾿ρϑῖτι5. ὁοοϊἀἰξ, δὲ του τα νἱοίογία ΠΠ1Ὸ5 

ΑΠΊΠΊΟΗ , {{π| ΔΟΙΘ ἢ. ̓ πδ[χθρηΐ 1χέα οἰ ν α 15 

ΡΟοΡίδ 1, θ6 {08]} Θχθροῖτι5. ἀπισθιὴ ἀθνίοϊξ, «πὶ 

ὙΠΡΊ 115. 51:15 1π ἀτιὰ8 ραν θ5 εἶν 515, 4115 συ θη 

ΟΟΟαΡΡΙΣ ἃ ΓΡΟΠίθ, ἃ]105 γΘΓῸ ἃ ἴθ υσο Δ ον ἔτι5 5106- 

δια: φαοπιοάο μοϑβὲ δ] βιη αὶ βιγθπτιὰ [δοΐα, αθοὸ 

{ὑἸδίϊα ἂς πηοῦδία ΡΓΟΙΟΡΕ, ἀϊοθηβ : δ διι5, τορι κε 

γ105. δὲ εἰδοίγμαϊὶδιὶ πος : ἱγαΐι5 65, οἱ πιῖβοι-- 

ἔιι5. 65 τιοϑίγὶ ὃ ῬΟΥΡῸ ἰθηριι5. Ζυϊάθην ἰΠ50}}- 

ΡΠ ΟΠΙ5. ΕΠ Ὰ}1. 1ΠΠπι] δραΐ, {πὸ οργθοῖα [Δοϊ ΠοΡὰ 

ῬδΡρδίγαν: γὶ8 ὙΘΡῸ ΘΟΕ {1|86 50] ρ[ἃ διιηΐ, δα 
ἤθη ῬΘίδυ τς ΘΙΙΠῚ ἁτιθη ἢ π6η} ἀἸοἰζ, 41 ἴπ 

Β6ΘΟΙΠ]ΟΓΙΙΠῚ ΘΟΠΒ1 ΠῚ) [ΟΠ 6 ΘΥ ΘΠ ΠΡ5 Θϑῖ. Οπὰ- 

ΒΙΟΡΊΟΙ οἱ 1155 41] πη τι } τι ἴπ||", ΒΟΥ Ρ πὴ Ῥ581- 

Π11} 6556 (Ἰο]ῖ. Ῥοίδϑὲ ἁπιΐθη 1 ἸΠ 16 }Π0] (6 Ομ πὶ 

ὉΠΊΏΪΠῸ ΠΟΙ] ΠΤ) ΘΘΠΘΡΘ, «πο ἃ ΟὨ 65. Πιι]}115 

ὃ (οΥνΊσοη Δτιη 6556 πιπο Ἰοοιτη εχ ΟἸῖν. οἱ ΑπρπΠο. 

Ῥυταΐ Πλοεοιιβ, αἰΐψαο ρΡὸ παρέταξαντο ἰορ ΘΠ πὶ 6550 

παρετάξατο. δι οἴπη νυ]ραίΐαπι Ἰοο]!οποπὶ εἰ Ν585. 

ὨΟΒΓΓῚ ΟΠ Π65 Οἱ ΠΙΧΧ οχ πὸ {ποαπίαν, παῖ }}1} τηπο- 

ψΔΠ1Π} ΘΟΠΒΕΠ 1115. 

᾿" ἙΜΙΗ τῇ προκοπῇ. Ατ ΟἸῖν. οἵ ΑἩρΡΊῖο, οπα Ὠοβ ας 

ἀποάδοιπι δῖδ55. τῇ περιχοπῇ, 6 πο. 

1 δῖο ἄπο Β451]. οἴη 56ὸχ Νῖ55. Εδιο νοῦ Ῥαν15. 

ΘΟΑΡΡΑΌΟΓ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

Ἰσραὴλ, καὶ δ παρετάξαντο ἐξεναντίας Συρίας. Καὶ 

εἶδον οἱ δοῦλοι Ἀδραζὰρ, ὅτι ἔπταισαν ἀπέναντι 

Ἰσραὴλ, καὶ ηὐτουόλησαν ἐπὶ Ἰσραὴλ, καὶ ἐδού-- 

λευσαν αὐτοῖς. Ταύτῃ τῇ " περιχοπὴ τῆς ἱστορίας 
εὑρίσκομεν τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ ψαλμοῦ συμδαίνου- 
σαν " πλήν γε ὅτι ὃ χρόνος ἐστὶ τὴς στηλογραφίας 
ταύτης, χαθ᾽ ὃν λαμπρότατος ἑαυτοῦ καὶ περιφα- 

νέστατος ἦν ἐν τοῖς χατὰ πόλεμον ἀνδραγαθήμασιν 
ὃ Δαδίδ. “Ὥστε ζητήσεως ἄξιον, πῶς ἀπὸ ὀδυρμῶν 

χαὶ θρήνων ἄρχεται, δέον περιχαρῆ εἶναι χαὶ εὖὔ- 

θυμον ἐπὶ τοῖς κατορθώμασιν. Ἄλλαι γὰρ ἕορτα-- 

ζόντων φωναὶ, χαὶ ἄλλαι σχυθρωπαζόντων. ᾿ἔπι- 

γίκια δὲ, ἑορτῆς ὑπόθεσις πανδήμου, οὐ στρατιώ- 

ταις μόνον, ἀλλὰ καὶ γεωργοῖς, χαὶ ἐμπόροις, χαὶ 

χειροτέχναις, χαὶ πᾶσι τοῖς μετέχουσι τῶν ἀγαθῶν 

τῆς εἰρήνης. ' Πῶς οὖν, Ὁ Θεὸς, ἀπώσω ἡμᾶς, 

χαὶ χαθεῖλες ἡμᾶς; Καὶ μὴν προσελάῤετο τοὺς νενι- 

χηχότας. Πῶς δὲ χαθεῖλεν οὺς τοσοῦτον ηὔξησε, 

προσθεὶς αὐτοῖς ὅπλα, χαὶ ἅρματα, χαὶ ἵππους, χαὶ 

ὑπηχόους, καὶ χώραν ὑπόφορον, τὴν Ἀραόίαν ἢ πᾶ- 

1.0 σὰν, τὴν Φοινίχην, τὴν Μέσην τῶν ποταμῶν; 

Ἄξιον ἐπιστῆσαι, μή τινα ἀχαριστίαν ἔχει τὰ βή- 

ματα. Ὁ γὰρ ἀνελὼν μὲν πρότερον τὸν ᾿Αδραζὰρ 
βασιλέα Σωδᾷ, λαδὼν δὲ παρ᾽ αὐτοῦ χίλια ἅρωα-- 

τα, χαὶ ἑπτὰ χιλιάδας ἱππέων, καὶ εἴχοσι χιλιάδας 

πεζῶν, πάλιν δὲ τὸν Συρίας βασιλέα ἐπιδοηθοῦντα 

τῷ ἐπταιχότι δουλωσάμενος,, χαὶ ὑπόφορον χατα-- 

στήσας, χαὶ ἐν μιᾷ καιροῦ ῥοπῇ " εἴκοσι χαὶ δύο 

χιλιάδας αὐτοῦ χαταφονεύσας, καὶ τρίτην νίχην 

τοὺς υἱοὺς ᾿Αμμὼν νιχήσας παραταξαμένους παρὰ 

τὴν θύραν τῆς πόλεως, διὰ Ἰωὰδ τοῦ ἀρχιστρα- 

τήγου, ὃς διελὼν δίχα τὴν δύναμιν, τοῖς μὲν ἀπήν- 

τα χατὰ πρόσωπον, τοὺς δὲ χατὰ νότου περιελθὼν 

ἐχειρώσατο: πῶς ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἀνδραγαθήυασι 
στυγνὰ οὕτως καὶ κατηφῇ φθέγγεται, λέγων: Ὁ 
Θεὸς, ἀπώσω ἣυᾶς, καὶ χαθεῖλες ἡμᾶς " ὠργίσθης, 

χαὶ φχτείρησας ἡμᾶς; Ἀλλ᾽ ὁ μὲν χαιρὸς τῆς στη- 
λογραφίας οὗτος ἦν ὃ τῶν χατορθωμάτων, ἣ δὲ δύ- 

ναμις τῶν γεγραμμένων εἰς τὸ τέλος ἔχει τὴν ἀνα- 

φοράν " τέλος δὲ λέγει τὸ ἐπὶ συντελεία τῶν αἰώνων 

ἐχθήσεσθαι μέλλον. Διὸ χαὶ τοῖς ἀλλοιωθησομένοις 

γεγράφθαι φησὶ τὸν ψαλιόν. "Ἔστι δὲ ἁπαξαπλῶς 

ἃ περὶ παντὸς τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων νοῆσαι, ὡς 

πῶς οὖν φησίν. Μοχ 61 πῶς δὲ χαὶ. Πεοβὲ χαὶ ἴῃ Μ95. 

ὭΘῺ ῬᾶτΟΙ5. ὶ 

8. Α]τὰ οδὲ ᾿πίουρυποῖϊο ἴῃ 15]. ἀραθδίαν, πᾶσαν τὴν 

Φοινίχην, “»"ανίατι, Ια ςθηι ΟἸ.)61}}. 

»  Ίάοίαν Ἰοσῖθβο ΤΠ ΈοΡΡ 65 εἴχοσι χιλιάδας, οἴη ψου- 

ἰαΐ, υἱαιὶπεὶ τεϊ ϊα. Βοα οἵ τὰ ΟἸῖν. εἴ πὶ 1115 Μ55. ΠῸπ 

Ῥάιιοῖβ Ἰορῖταν εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδας, υἱαιίπιὶ ἄπο πιϊί-- 
ἴα, οἱ ἴα οαπίαμη ἱηνοηΐηιι5 ὃ ἤοσ, 8, ὃ, 



ΠΟΜΙΠΙΔΊ ΙΝ ΡΒΑΙΜΌΜ ΠΙΧ. 

εἰς πάντας τῆς ἀπὸ τοῦ ψαλμοῦ διαδαινούσης ὦφε- 
λείας. ᾿Αλλοιούμενοι γὰρ χαὶ ἀλλοιωθησόμενοι, οἱ 

ὑγνήτε τὴν τοῦ σώματος ἕξιν τὴν αὐτὴν διασώζοντες, 

υἱήτε ἐπὶ τῆς γνώμης ἀεὶ τῆς αὐτῆς βεδηχότες, ἀλ- 

λὰ τὸ μὲν σῶμα κατὰ τὰς τῶν ἡλικιῶν μεταδολὰς 
- , ᾿Ὶ , ψ ἈΝ Ἁ ΟΝ, ἀλλοιούμενοι, τὴν δὲ διάνοιαν πρὸς τὰς ποιχιλίας 
τ “ Ἁ 

τῶν συμπτωμάτων μετατιθέμενοι. Ἄλλοι μὲν γάρ 
2 -“Ν Ἧ, ἡ Ἀν » Ξ Δ ΒΙΞῈ οἱ ΄ 
ἐσμεν παῖδες, χαὶ ἄλλοι ἔφηδοι, χαὶ ἀνδρωθέντες 

ἕτεροι, χαὶ ἀπογηράσαντες πάλιν παντελῶ)ς “ ἀλ-- 

λοιούμεθα. Καὶ ἄλλοι μὲν ἐν ταῖς φαιδροτέραις 
ΕἸ " ΄, .- , “ ΑΨ ἐσμὲν καταστάσεσι τῶν πραγμάτων ἄλλοι δὲ ἐξ 

ἄλλων γινόμεθα τραχυτέρᾳ συντυχία χαιρῶν χε- 
χρημένοι ἄλλοι νοσοῦντες, χαὶ ἄλλοι εὐπαθοῦντες " 

ἄλλοι ἐν γάμοις, καὶ ἄλλοι ἐν πένθεσιν. Ἢ διὰ τὸ 
λ - » Ὁ Ἅ σι - " 

μὴ εἰρῆσθαι τοῖς ἀλλοιουμένοις, ἀλλὰ, Τοῖς ἀλ- 

λοιωθησομένοις, χαὶ τὴν φωνὴν ἔνδειξιν ἔχειν προ- 

φητείας, τῷ εἰς “ τὸ μέλλον ἐχκεκλίσθαι τὸν χρό- 
ῳ ῶ ἢ 5 » Α᾽ -: ᾿Ξ 

νον, ἀχολουθότερον ἐννοεῖν τοὺς ἀλλοιωθησομιένους 
Ἂ .- 

τοὺς μέλλοντας, τὴν πρὸς τὰ μάταια τῶν ὁ πατέ- 

ρῶν συνήθειαν ἀφέντας, τῇ χατὰ τὸ εὐαγγέλιον 
»Ἶ ,ὔἷ ͵] ᾿Ὶ , “ 7, » ἀχριθείᾳ κανονίζειν τὴν πολιτείαν. Οὐ τοίνυν τοῖς 

- - - ΩΣ 
τότε ᾿Ἰουδαίοις ὃ ψαλμὸς γέγραπται, ἀλλ᾽ ἡμῖν τοῖς 

ἀλλοιωθησομένοις, τοῖς τὴν πολυθεΐαν εἰς εὐσέῤειαν 

διαμείδουσι, τὴν περὶ τὰ εἴδωλα ἴ πλάνην εἰς τὴν 

τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς ἐπίγνωσιν τοῖς ἀντὶ ἡδονῆς 

παρανόμου σωφροσύνην ἔννομον αἱρουμένοις - ἀντὶ 
5 Ὁ ᾿ - ) , ν ᾿ ἶ αὐλῶν, χαὶ χορῶν, χαὶ μέθης, ψαλυὸν, χαὶ νη- 

,ὔ “ . » "στείαν, χαὶ προσευχὴν μεταλαμθάνουσιν. Ἡμῖν 
οὖν γεγράφθαι τὲ λυὸν εἰπό ὑχ ἂν ἁμά γεγράφθαι τὸν ψαλμὸν εἰπών τις, οὐχ ἂν ἁμάρ- 

Ὁ ,ὔ γ - 

τοι τῆς ἀληθείας. δ. Διὸ χαὶ ἡμέτερά ἐστι τὰ θεῖα 
,ὔ ΩΣ -Ὁ . Ὃ 

“λόγια, καὶ τῇ τοῦ Θεοῦ ᾿χχλησίᾳ, ὡς θεόπεμπτα 
δῶρα, χαθ᾽ ἕχαστον σύλλογον ὑπαναγινώσχεται, 
φ - - 

οἷόν τις τροφὴ ψυχῶν χορηγουμένη διὰ τοῦ Πνεύ- 

μᾶτος. ᾿Αλλὰ χαὶ εἰς στηλογραφίαν γέγραπται ὃ 

Ψαλμός τουτέστι, μὴ πάρεργος ἔστω αὐτοῦ ἡ 
5» , Ξ ΝΜ - γεὶ Ν 3 τω 3.ἢ ͵ ἸΩ͂ Ἵ ἀχρόασις" μηδὲ, ὥσπερ τὰ ἐν τῇ εὐφθάρτῳ ὕλη 191 

, κ , ᾿ 
γραφόμενα ἅ ταχὺν λαμόάνει τὸν ἀφανισμὸν, οὕτως 
3 πὸ «5 Ὁ “ Ἂ Ὧν ἢ 2 ,ὔ -- ἐν τῇ σεαυτοῦ διανοίᾳ πρὸς ὀλίγον ἐγχαράξας τῇ 

7 ᾿ -- 
ϑνήμηγ εἶτα συγχωρήσῃς αὐτὰ "ἢ συγχυθῆναι καὶ 
-ἰ “Ὁ - - ΤΟΝ μἹ Ἅ , ἣ τω τ 

ἀφανισθῆναι" ἀλλ᾽ ἔχε ἐνεστηλιτευμένα σοῦ τῇ ψυ- 
- Ψ, 

χ᾽ τουτέστιν, ἀκίνητα καὶ πάγια εἰς πάντα τὸν 
“ ,ὔ τὭ ΤΥ ᾿ ΩΝ 

χρόνον ἐνιδρυμένα τῇ μνήμη. ᾿Εὰν δὲ παρωθῆται 

ς Ἄδρ. ἰεγίλιι5 ἀλλοιούμιενοι. 

ἃ ΝΟΒΙΓΙ πη οοῖμι Μ85. Παροπέ εἰς τὸ μέλλον. ἘΔῚΠ 

εἰς τὸν μέλλοντα. ἸθΙοπ ἔγο5 Ν55, ἐγχεχλίσθαι. ϑΘἔαξπι 

4υΐϊηάπο Μί85. ἀχολουθότερον νοεῖν. ᾿ 

6 Τὰ ΟἾΤιν. οἱ (οι θεῖ. εἰὰπὶ 1115 5ὸχ Νἴβ5. Αἱ δά 

εἵ ορ. βοχίτιβ τῶν ἀνθρώπων συνήθειαν. 

Γ (ΟἸΒΟΡ ΪΗ1 ῥσίτητι5. οἱ βοχἔτιβ ΟΠ Βορ. “παγίο τὴν 

περὶ τὰ εἴδωλα πτοίαν, ἱπαπόπι ἱαοϊονιπι πιθίμιηι. 

Πα] 4111 Μ85. οὐτπὶ 6118 τὴν περὶ τὰ εἴδωλα πλάνην. 

“ὴἢ 

ῬϑΆ]ηῖ {Π|1ὰ5 ρεγνθηϊαῖ. ΟἿ δπΐτη ᾿πηηλετα Πΐιινἢ 

δὲ {πὶ Τπηηλ τ τι πη, 11 δι ηΐ {1 ΠΟΘ 116 Θαμπ] [61 
ΘΟΡΡΟΥῚ5 Πα τππτὴ ΒΟ ν πη, ΠΟΩτ6 1Π Θδθιὴ 56π|-- 

ΡΘΙ Ρουβιϑίηξ βθητθηςα : 564. 4] πιΐ ΘΟΡΡΟΡΘ 11] 
οἰ οι ἢ πιν 7πιχα ἐξα ϊτιμη ν]ΟἸϑϑι ἐπ 1 Π65, 1 Π]6η-- 

ἴ6. ῬΡῸ οαϑιηΠη) ψΑΡΙΘ Δ 1 }}115 ρΘΡπηἰαπίιν. ΑἸ 

ΠᾺΠΊΠ 116. 5ΠΠΏ115. ῬΈΘΡῚ, 811 ΡῈ ΘΓ 65, 4}11 ὙἹ}1 78 Πὶ 

ἴαοι!, ἃς ΠΟ ΒΘ  ΠΘβΟΘ ἢ Ἷ68 "ΓΘ Π1ΠῚ ΟἸΏΠΙΠΟ ᾿ΠΊτηπα-- 

γητπ᾿. ΕῚ 4111 αι] ἀθὴ 5.115 [ἢ [26 [06 ΓΘΡΌΠῚ 5[8-- 

ἴπ : ΑἸ11| ὙΘΙῸ ΘΧ ἃ}1|5 δ ΠΟΙ τι}, ἈΒΡΘΡΙΟΓΘ [ΘΠ Ρο0-- 
ΥἼ1} ΟΑ511 151: 811 ατ1Π}] φοσγΟ δ 115, Δ} αἰτπιΠὶ 

ὙΔΙΘΙΉτΙ5 : 4}1Π1 1Π ΠΡ 1115. 411 ἴῃ Πιοῖιι. πὶ {πο-- 

Π]Δ 1 (Ἰοΐπ ΠΟῚ οϑὶ, [15 41 1 Π}π|ς8  {π|:, 564], 

115 φιιὶ Τηυπιτε αὐτιτείτιτ', νΟΧά 116 ΒρΡΘΟΙΘ ἢ, ΡΙΌΡΠ6- 

Πρ6 ΡΓδ6 56 [ογί, {πος {ΠῚ ΗῚ 51} ΓΘ ΡΟΥ5 : σοηγ6- 

ΠΙΘΏΓτ|5 ἢ ΡῚ, τὰῦ ΤΠ Πηπ|[8 Π 6105 ΤΠ ΘΠ ΠΠσΆγητι5 605, 
41], τϑ]οῖα νηᾶ ῬΑ ΡΠ 5ΠΟΥ ΠῚ] ΘΟΠΒΙΘ ΠΙ1Π6, 

ΟΧχ ΕνδηρΘΠ (ΠἸ5Ο 01 1πὰ ν]ϊατη 5181 ΟΡ Ηΐ 1Π511-- 

Γπῖπι}}, Τα {π|6 ΠΟῚ 1{Π1π|5 8 ἔα [15 {π|62815 ἢ]Ὸ ῬΘΔΙ ΤΏ 115 

ΒογΙρίιι5 6ϑὶ, δϑ ΠΟΡῚ5 ᾿πηηγ1 18 Π 615, {1Π| ΠΘΟΡΊΙΠῚ 

Πλ} Π ἀ] πϑιὴ ἴῃ μ᾽ οἰαΐθηι, ἃς ἸἀΟΙΟΥ ΤΠ ΘΡΓΟΓΕΠῚ 

ἴῃ ΘΟΠ ΠΟ Υ15 ΠΟΘΙ ΘΟΡ ΠΟΙ ΘΙ ΠΩ ΔΥΊΜΏΤΙ5 : {|| 

ΡΙῸ τορυσπδηΐο ἸΘΡῚ γοἰπρίαϊθ, ΘΟΠΒΘΏ ΘΗ ΘΠ} 

Ι6 σ᾽ Γδη ρου ἢ Δ ΠῚ ΘΙ ΘΡΊΠΠ5.: 48] ΡΥῸ {Π0}15 οἱ 

ΘΠΟΓῚ5 ἃ0 Ἔθυϊθίαϊθ ρϑα! πηι 76} π᾿] ππηπ|6 Θὲ ργο-- 

ΘΠ ΟΠ ΘΠ. ΠΟ Ϊ5. Ὑἱ Πα Ἰοαν]πητ15. ῬγΟΙπ 6 48] ππιπο 

Ῥϑδ]νητι μη ΕἸ ΘΡῚΕ ΟΡ ΡΠ ΠΟΡῚ5 6556; ἃ ψΘυ Γα {15 

Β000Ρ0Ὸ πᾶ ΡΟ ΡΡΆ 1. 160 δὲ ποϑιγὰ δπηὲ οὐὰ-- 

οα]ὰ ἀἰνίπα, δὲ 0 Ἐμοο]οϑῖα Π)61, [διη {πιᾶπὶ ἀπ 

αἰντηἾτπι5 Ὠ}1558, [ἢ 51 Π 9115 ΟΠ ΘΠ ΠΡ 115 [ΘΟ τ ἔπ, 

γ ας ΔΠππθη τα). «πο άδμη ΔΠΪΠΊΔΓ ΠῚ, “06 ἃ 

Βρ νῖτα ϑα μἸ βίοι, 564 δὲ Πἰς Ῥβα]ηητι8. 50}1-- 

Ηὗτι5. 688 τιῦ [πὶ ΘΟ πη Πὰ ̓ ΠΒΟΡ Πα ππν : 00 6ϑἴ, ΠΟῚ 

ΠΟΡΠσΘηΐο δὲ ρου [πποίονθ δι Ἰαίπι; ΠΘΩ16, 

4ιριηδάηηοάτη) οἰἴο «6! ΘΠ [π 4112 1ῃ ΠΙΔΊΘΡΙα 56 
[8116 ΘΟΥΓΠΠΠ ΡΘΠ 6 ΟΡ ΡΊΠΠ ΓΕ : 510 1Π ἔτι ΔΠΠΠῺΟ 

ἰδέ πιεθο δ ὈΡΘν 6 δ Ρι15 ΠΠΘΠΊΟΙ 188 ἸΏ50 1085, ([6-- 

1η416 ᾿ρ88 οοῃῆι πα] ἃς ΟΠ] ΘΓΑΡῚ 51Π85; 566 1η πιὰ 

ΔΏΪηἃ 66 [ἢ ΘΟΙΠΠἃ 1ΠοΪθἃ 51ΠπῈ: 16 Θϑί., 1Πηπηπ|- 

[ἈΠΟ δὸ ΠΡ ΠΝ ΘΙ ΡΘῚ ΟΠΊΠΘ ἴθιηρτι5. 1Π ΤηΘΙη0-- 

γἷα ᾿πϑιἀθαπξ. ΟἸιοά 51 πὸ5 γρα!θνῖε Πιάεθιι8, γο-- 

1 ἃ 501 ρ 015 ΔΠ6ΠΟΒ ; ΡΘῚ ᾿μ880 (128 50}]ρία 5πη:, 

᾿ 8: ς οὐδ 
Ν ες ἰΐα τηὰ]ίο ροβί ποβίσα οἥπιῖο Ῥατγῖβ, αἱρημένοις. 

8 Τία 5οχ Νῖἴββ. οὔπη δὐϊίοπο Β451}. Αἱ οάϊο Ῥαγ!5. 

διότι. 

ἃ (οὐϊοοβ ἁΠ ποῖ ταχύ, οοἰδνῖίε)". 

Ρ, ΜΠ συγχεθῆναι, Αι Μβ58. βερίοπι συγχυθῆναι. 

Ἦος ἴρ5ο ἴῃ Ἰοοὸ διὸ Ῥαγίβ. ἐνστηλιτευμένα, Αἴ {πᾶ- 

{ον ΝΜ85, ἐνεστηλιτευμιένα. ΟΟΙἹΡ. 5οχίιϑ ἐστηλιτευμιέγα, 



ἙἘχοδ. 13. 
- 
7- 

“’τοο]ιοὶ. Ὁ 
ὅ. 6. 

ΝΣ 

ἰρϑίιηι αἰβοϊαηγιθ μιυιονθ : 516. τι Οϑίθη ἀΔΠη118 

ΠΧ Δ ἢ γΟΟΔΠΟΠΘΠ) 6556. {π|2 ἰδία τὰ 60]}1-- 

διε, δὲ θὰ 418. ργΌοα] ἀΡϑιιπί οοηνοοδῖ, 80 ΡῸῚ 

πάθη ἴπη ΟΠ Ἰϑίπιη ΘΠ οΕ πλυ] 05 τπιπτιπη. 7. 7615 

δεὶ, παι, σαϊααά, οἱ πιδιι5 6δὶ ἤϊαπα5565. Ἐϊ 

ἘρΠραῖπ ἀἰχιῖ, οἱ «πιδπη ἃβϑιμηϑὶῖ,, δὲ ΔΠΠΙΙΠ16- 

ταν Μά. Οτήη δὲ τη ΤἀτιμηεθαΠ ἈΘΟΘΠΘΕΠ ΠῚ 56 

ΠΤ Πα ἔτι, ἃ ΟΠ. Π ἢ] 51Π}11] 511] ΘΟ ΟΠ ΘΙ ἈΠΠΊΠ-- 

τὰ: τὸ. Ομ αἰϊοπίσοπο δαὶ στετ. 

5. ΒΑΒΙΠΙΙ ὉΣΞΒΑΒΕΞ 

5. 7 διις ἰσιταν τορι[ϊ5ἐϊ πιο. Ἐδ5. 4 βϑπηοί- 

0505 ἃ ἴ6 ΘΪοπσαηΐ, ΡΓῸ γάῖοπθ “6! ]οἴοσιιμ ΤΘρτι- 
11511. ΤΟ ΘΒ ΕΙΧΊ51 ΤΠ] 1115 ΠΟΒ 85 ΘΟ ΘΡΊΘΠῚ, Ὁ 
1π ΠΡ] [6] ΠΟ 15 ΡΟΠποίλοϊθη5. Τγαΐτι5 65... ΟΠ] 

ΠΑ ΓΕ 6556 ΠἼ115 1Γ 86 ἢ], 5061 ΠῸΠ ΠΡΟ ηΐο65, δὲ 

η6 Ῥϑιιὴ {πα θη ἴπ Ππ1Π640 ἃ ΠΟΒΟΘ 65. ΝΠ5ΘΓἴτ5 

65 ΠΟΒ[ΓῚ {{1Π]5 ΟἸ1Π} {ΠΠ] ΘῊ Γ111} {πΠ11}} ΠΡ] Ὸ ΠΟΒΓΡῚ5 

Ῥθοσδ 5. ῬΓΟΡΙΠΔΙΟΠ ΘΠ ΡΓΟΡΟϑ1 1511, τι 1Π 6115 

5Δ ΠΟΊΠΠΘ ΠΥ ΘΠ] ΡΘΠΊ115 ΓΘ ΘΠ ΠΌΠΟΙ]. Οὐδ τ |τ|6 

ΠΟ ἈΘΠΟΥ 556 1η115 ὈΘ ΠΟΘΙ ΟΙΟ ἔπι ΠΟΙ]5 ΘΟΠ ΠΡ 1556, 
ΠΙ5] ΠοῸ5 ὅ. Κἴπο σοπιρτιτιοίϊοτιὶς γνοΐα5565. ὙἼΠαΠῚ 

τι ΓΘ} ἈΡΡΘΙ]α ΒΘ ΠΟΤ ΘΙ; {π|0 ΟΡ τπιγὰ ἔτιπὴ ΟΡ δά 

56 η511η) ἀδαάτπιοιειν. 6. 7) δ εἰ πιοίτιοη ἐντι5 16 «ἱ- 

δηϊοαίοποπι, εἰ [ισίατι α [αοῖδ ατοτις. ΝΟ565 {1ι1- 

ἄ6ηὴ 15. 6] Ἀγ τι 1 ῬΟβίθ5 ΟΥ̓] βαηστ πο ΟΡ ϑῖσπα- 

νἱῖ; τὰ γὙ6 γῸ ΠΟΡῚ5 ἀἰ6α 1511 οἰ σ ἢ Π οΔ ΟΠ 6 ΠῚ, 58η-- 

ΘΌΠΠΘΙΙ ᾿Ρ 511} 1ΠΟΟΠ ΤΏΙ ΠΔ 1] ἃ ΠΪ, {|| ΡΓῸ πηι Π 6] 

Ρϑοσαίο 1Π]ΠΊΟ] ἴτι5 θὲ. ἘῈ ἘΖΘΟ]6] 1η [Γοπΐθ5. [ὰ- 

ΟἸΘΡΊΙΠῚ 5] τ} (8 ἔι1ΠῈ 6556 ἀἸοἸ:, “2 .ηιδτεῖαίο οπΐπι, 

Πα}, ροσί ἰρδιίπι., δὲ ρμογοιε6., τι6 ρθρεγοο- 

γ ἴδ, τιθητιθ τιϊδουθαπιϊμϊ. δοηίογεῖη , οἱ 7πρ6- 

᾿Τιθῖι., δἰ ἐπ[ατπιίεπι,, οἱ υἱγσίτιοπι, οἰ πιο τδς ἰη- 

Θεη. ἠδ. 
22. 

{ογ }ἰοἷ6 αα ἐπι οΥθοίοτιθτη : ἀεὶ Οτητιδς ὍΘΓΟ , ἵτι 

ιιῖδιι5 Θ5ὲ δἰϑτιιι., τι6 ἀρρτῸρὶτι φιιοίϊς. 8. ΤΠ διις 

ἰοφιμιιίιις 651 ἵτι 5ατιοῖο σιιο., Πιρίαϑου, οἱ ρατιϊ- 

δοτ' δἱοίπιαπι. ϑ᾽οϊμια Ῥθου]δν 6 ῬΡοἀππη], ΤΌβ ΡΟ 
ἃ ΤΔ0Ο0Ρ0Ὸ ἀδίπιμη., ἤριινα δ ἔγριι5 δϑὶ [θϑίαπηθ πῃ], 
ἀποα ἸΘΡΆ6Ι1 5011 νά Πτπιπὶ 6556. ν] ἀθῖιν, Πα 16 
ῬΘουῦΠ αν 1ΠΠπ|ὰ ἰοβια μη ἢ ἔπι ΠουΘ Ἰαιθη πὸ ρὸ- 

ΡῬΌΠ δα ἀιισηι 1πη αν 5] ΟΠ ἢ}, 86. ΟΠ Οϑοίο 5 

ΘΟΙΠ ΠΟ Ο. ΡΟΝ 8} ΘΡΘῸ [θα ΠἸΘ Π τι] 1ΠΈΘΙ" 

ΟἸΠ65. ΕἸσΕ "τα τπιπ ἔΠΘΡῚΓ., δὲ 1ΠΠ|ιὶ5 πὰ 5. οη]- 

Πῖθιι5. Βοποῇοϊο ἃ Πθο δίδου 5. [λοΐα [ἀν]: σοη1- 

ς (Ο]ΡΟΡ ΩΣ Ρυΐπηιβ, “πιᾶγέιβ, «αϊηΐιιβ, βοχίτιβ. οἵ 

βϑρίππηιι5 οασῃη Ἀθ5. ἰθγο τῆς εἰς Χριστὸν χλήσεως, 

Ἰ᾿ιαυα τοοῖο. ἘΔ οαπὶ ΒΘΡ 115 {παγίο δ βοχίο, πὖ ἴῃ 

τοχίι. 

4 (9]}. 4ααγίι5. φλιὰς τῶν ἰσρατλιτῶν θυρῶν, ροδίες 

Ροδίαγιπι [57 αθἰϊζανιπι. 564 ἀθοδὲ θυρῶν ἃ πηι} {15 1115 
Μ5. οἵ ἃ} δ π5. 

ΥΒορ, «πάγει. οἱ ΟΟ]}». Ξοχίτι5 αψιιο ἂὸ ΓΧΧ φεί- 

ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ἈΒΟΗΙΕΡ. 

ἡμᾶς ὃ Ἰουδαῖος ὡς ἀλλοτρίους τῶν γεγραμμένων, 

ἐχ τῶν γεγραμμένων αὐτὸν δυσωπήσωμιεν " δηλοῦν - 

τες τὸ σύμιμιχτον τῆς χλήσεως " ὅπως τὰ διεστῶτα 

συνάγει, τὰ μαχρὰν συγχαλεῖ, ἕνα ποιεῖ τοὺς πολ- 
λοὺς διὰ τῆς εἰς Χριστὸν “ πίστεως. ᾽᾿Ἔμός ἐστι, 

Β φησὶ, Γαλαάδ’ καὶ ἐμός ἐστι Μανασσῆς. Καὶ τὸν 

᾿Εφραΐμ. εἶπε, καὶ τὸν ᾿Ιούδαν προσελάδετο- χαὶ 
συνηρίθμιησε τὸν δίωάδ. Καὶ τῆς Ἰδουμαίας ἐπι- Ἰρῖνμη Ω 

θήσεσθαι ἀπειλεῖ" χαὶ πάντων δμοῦ τὴν ὑποταγὴν 
εὐαγγελίζεται - ᾿᾽Ε μοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν. εἰ ΐ Ἷ, 

«ς ᾿ Ὕ 4 - γι Ἄ, ,ὔ 

Ο Θεὸς οὖν ἀπώσω ἡμᾶς. Τοὺς μαχρύνοντας ἕαυ- 
Π 

τοὺς ἀπὸ σοῦ χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ἁμαρτη- Ι δ ὔ 
ΕῚ ν - , 

μάτων ἀπώσω. Τὰ συστήματατα τῆς πονηρίας 

ἡμῶν χαθεῖλες, [εὐεργετῶν ἡμᾶς διὰ τῆς ἀσθε-- 
» τὰ , τ 

νείας. ᾿Ωργίσθης, ὅτε ἦμεν φύσει τέχνα ὀργῆς, 

ἐλπίδα μὴ ἔχοντες, καὶ ἄθεοι ἐν τῷ χόσμῳ. ᾿βχτεί- 
ρῆσας ἡμᾶς, ὅτε τὸν Νονογενὴ σου προέθου ἱλαστή- 

Ο ριον ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῷ αἵματι ρ μῶν. ΔΥΒΕΙ 
.] “Ὁ Ἷ, ἶ ΣἉο ων 

αὐτοῦ τὴν ἀπολύτρωσιν εὕρωμεν. Ἃ οὐχ ἂν ἐγνω- 
, ΠῚ ΄ 5. ΔῊ , κῶν ΟΝ, ρίσαμεν εὐεργετούμενοι ; εἴ μὴ Ἐπότισας ἡμᾶς οἱ- 

ΓΔ αἱ ᾿ 

γον χατανύξεως. Οἶνον λέγει τὸν λόγον τὸν τὴν πε- 
΄ ν Μ1:0 

πωρωμένην χαρδίαν εἰς συναίσθησιν ἄγοντα. "ἔδω-- 
» - - ν᾿ 

χας τοῖς φοδουμένοις σε σημείωσιν, τοῦ φυγεῖν ἀπὸ 

προσώπου τόξου. Μωυσῆς μὲν τὰς “ φλιὰς τῶν 

Ἰσραηλιτῶν τῷ αἵματι τοῦ προθάτου χατεσημή- 

νατο" σὺ δὲ ἔδωχας ἡμῖν σημείωσιν, αὐτὸ τὸ αἷμα 

τοῦ ἀμώμου ἀμνοὺῦ τοῦ σφαγιασθέντος ὑπὲρ τῆς 
ς ἢ δὲ ἀ} ἥν 5 ΟΥΡΕΣ ΤΉΣΑΙ , 
ἁμαρτίας τοῦ χόσμου. Καὶ ᾿Ιεζεχιὴλ ἐπὶ τὰ μέτω- 

πὰ τῶν προσώπων δίδοσθαι λέγει τὸ σημεῖον. Πο- 
οτὦἪ , ρεύεσθε γὰρ, φησὶν, ὀπίσω αὐτοῦ, χαὶ χκόπτετε᾽ 

μὴ “ φείσησθε: μηδὲ ἐλεήσητε. Πρεσδύτερον, χαὶ 
νεανίσχον, χαὶ νήπιον χαὶ παρθένον, χαὶ γυναῖχας ᾽ " ᾿ 

Ε εἴ 9. 5}} Ξ ποι , 3.4 τὰν 
ἀποχτείνατε εἷς ἐξάλειψιν " ἐπὶ δὲ πάντας, ἐφ᾽ οὖς 

ἐστι τὸ σημεῖον, μὴ ἐγγίσητε. Ὃ Θεὸς ἐλάλησεν 
ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ, ἀγαλλιάσομαι, χαὶ διαμεριῶ) 
Γ Σίκιμα. Σίκιμα τὸ ἐξαίρετον χωρίον, τῷ Ἰωσὴφ 

τ -Ὁ Ζ 

παρὰ τοῦ Ἰαχὼφ δεδομένον, τύπος τῆς διαθήχης 

τῆς μόνῳ δοχούσης τῷ ᾿ἸΙσραὴλ δεδωρῆσθαι. ᾿Γὴν 

τοίνυν ἐξαίρετον διαθήχην καὶ χληρονομίαν τοῦ λαοῦ 
" Ἁ 

ταύτην εἰς μερισμὸν ἄξω, καὶ χοινὴν ποιήσω πρὸς 

τοὺς λοιπούς. Διαμερισθείσης οὐν τῆς διαθήχης εἰς 

πάντας, χαὶ τοῦ ἀπ᾽ αὐτῆς ὠφελίμου χοινοὺῦ πᾶσι 
Ἂ τὸ λει, 

τοῖς εὐεργετουμένοις παρὰ Θεοῦ γινομένου, τότε 

δεσθε, ἘΔΙΕ οἴτπὶ ἈΠ υρΊτη]5. Δ95, φείσησθε. 
Γ δῖ. (ΟΙΡΟΥ ΓΙ πῚ ΡΥ Πλτ5, {πᾶῦῖι5. οἵ βοχίτιβ. σαὶ 

Βερ. τονο. οχ Σίκιμα 56π|6} ἀιιπϊακαΐ τϑρουται ἴῃ 

ΠΩ αΙθιι5. Δῖ58. εὐ ἴῃ βἀ1|5. ΠΙᾺ, τὸ ἐξαίρετον χω- 

ρίον, 510 γογίογας πο ΓΡΓΟ8, ρηδοίρικιπι ργεραἰ ἔπεσ: 584, 

πι60 4αϊοπι 1 41οῖο., τηο} 15 το 161 (τη θεἤβιιι5, 

Ρδοιίανε ρα αίιηι. Δα σοθιι5. οπῖπι ἀρσιπὶ 1] πιπὶ 0- 

56ρ]ιὸ οχίγα βουίεπι ἔνα {1{|556 ἀἸοϊςνοη. 18, 22. 



ἨΟΜΙΠΙΔΟ ΙΝ 

χαὶ ἣ χοιλὰς τῶν σχηνῶν διαμετρηθήσεται τουτέ- 

στιν, ἣ οἰκουμένη πᾶσα, οἱονεὶ χλήροις τισὶ, ταῖς 
Ψ εΥ͂ Ψ' ͵ ,ὔ , 

καθ᾽ ἕχαστον τόπον παροιχίαις διαιρεθήσεται. Τότε 
πε } ὃ .Ὁ Ζ « 3 -- Ε Ν χαὶ τὰ διεστῶτα συνάψει Ὃ εἰρηνοποιῶν εἴτε τὰ 
ἄν τῶ ω ἢ Εἰ Ζ 

ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" Καὶ τὸ με- 
, εἰ δ -, Ὁ 7 ΩΣ , , 

σθΈονχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὰ ἀμφότερα ποιή- 

σει ἕν. 

Ἔμός ἐστι Γαλαὰδ, καὶ ἐμός ἐστι Μανασσῆς. ,.. 

ΡῬΒΘΑΙΜΟΌΜ ΠΙΧ, 

ἼἜγγονος τοῦ Μανασσὴ ὃ Γαλαάδ. ἵνα δείξη τὴν Α 

τῶν πατριαρχῶν ἀχολουθίαν παρὰ Θεοῦ καθήχου- 

σαν, ἐξ ὧν ὃ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρχα. Καὶ ᾿ἜΕφραϊμ. 
ἀντίληψις τῆς χεφαλῆς μου " Ἰούδας βασιλεύς μου. 

Τὰ ἀποῤῥαγέντα μέρη συνάπτει διὰ τῆς ὁμονοίας. 

Ὃ Μωλδ τῆς ἐλπίδος λέδης. Ἢ, Λέδης, φησὶ, 

ἃ λουτροῦ, ἄλλος τις τῶν ἑρμηνευσάντων: ἢ, Δέ- 

θης ἀμεριμνίας τουτέστιν, ὃ ἀπόδλητος ἄνθρωπος, 
ὃ ἀπειλὴν ἔχων μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς ᾿Εχχλησίαν 

Κυρίου. Οὐχ εἰσελεύσεται γὰρ Μωαδίτης καὶ Ἂμ- 
μανίτης ἕως τρίτης καὶ ἕως δεκάτης γενεᾶς, χαὶ 

εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον. Ὅμως ἐπειδὴ τὸ βάπτισμα 
ἄφεσιν ἔχει ἁμαρτημάτων, χαὶ ἀμεριμνίας πρό- 
ξενον γίνηται τοῖς καταχρέοις, τὴν διὰ τοῦ βαπτί- 

σματος ἀπολύτρωσιν χαὶ πρὸς Θεὸν οἰκείωσιν ἐν- 

δεικνύμενος, Μωὰλό, φησὶ, λέθδης ἐστὶ λουτροῦ, ἢ, 

Λέδης ἀμεριμνίας. Πάντες οὖν ἀλλόφυλοι ὑπετά- 

γησαν τῷ ζυγῷ τοῦ Χριστοῦ ὑποχύψαντες" διὰ τοῦ- 
το ἐπὶ τὴν ᾿Ιδουμαίαν ἐπιδαλεῖ τὸ ἑαυτοῦ ὑπόδημα. 
Ὑπόδημα δὲ τῆς θεότητος, ἣ ἢ σὰρξ ἣ θεοφόρος, 

δι’ ἧς ἐπέθη τοῖς ἀνθρώποις. ᾿Επὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι 

μακαρίζων τὸν χαιρὸν τῆς τοῦ Κυρίου ἀποδημίας ὃ 

προφήτης φησί: Τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν περιοχῆς; 

Τάχα τὴν ᾿Εχχλησίαν λέγει" πόλιν μὲν, διὰ τὸ σύ- 
στημα εἶναι νομίμως “ οἰκούμενον - περιοχῆς δὲ, διὰ 
τὴν τῆς πίστεως περιδολήν. Ὅθεν εὐσημότατά τις 

τῶν ἑρμιηνευσάντων ἐχδέδωχεν, Εἷς πόλιν περιπε- 

φραγμένην. Τίς οὖν δώσει μοι τὸ μέγα τοῦτο θέα- 
μα ἰδεῖν, Θεὸν ἅ ἀνθρώποις ἐπιδημοῦντα; Τοῦτό 

8 [ὰ οάτ1το Β451]. οἱ ΝΙ5β. ποῖ ρᾶποὶ. Αθοϑι ἁρίϊοιι- 

15 40 δαἀϊίίοπα Ῥαυῖβ5. ἈΠ Ζπδπΐο ροϑὲ οΠ 10 Β851]. οἱ 

4πὸ Μϑ85. ἔγγονος. [π 110 4ιοά τηοὸχ βϑααῖξαν, ἵνα 

δείξῃ, ΕἸ] ρβῖμη ἴπθϑβα νἱ ἀθηῦ, ορίπου, οσηηθ5. οο δϑῇ: 

Πῶς ἰάδεο αἰϊοϊξ, τιξ οσίοπαάαξ μαΐνίαν οἰκαχιι διιοοα5-- 

δίοποτι δα ἴ)εο ἀεδοεπάενοε. 

ἃ ἙαΙΠο Ῥαγῖβ. οὰπὶ (010. βερίϊπιο τοῦ λουτροῦ. 

Τεεβὲ τοῦ ἴῃ ῥ] αὐϊτηῖθ Νῖ85. οἱ ἴπ εἀϊίΐοης Β481]}. 

Ὁ Β1ο ΒΘρΡῚ τον 5 δὲ ψαανίτιβ ὅθ 46 ἃ ἴγο5 (Ο]Ρον- 

{1η1. ἘΔΤΕΠ νονῦὸ οαπὰ Β65. βοχίο ἡ θεοφόρος σάρξ. ες 

ΒΑ5111}1 σευρὰ οἰϊαὶ ΤΠπεοάογοίις ἴοπη. 4, 41α]. 1, 

Ρᾶφ. 40. 

«“Αἷέὸ Οοιηθεῇβιιϑ 50 ρουϊοιϊο ῥτὸ οἰκούμενον Ἰοροη- 
ἅπη 6588 οἰχονομούμιενον : 8684 41 πθορδ586 511 ἰΐα Ἰορὶ 

ΠΟ. ἴ- 

Β 

219 

ΤῊ ΠΪ5 », ἴπΠῸ Θἔΐδηι σΟΠγ 8115 τὰ θΘΥ ΠΔΟΌΪΟΓ ΕΠ Πι6- 
Εἰθίαν : ἢος. δϑὲ, ἴοπ5 θυ Α ΠῚ ΟΥΌΙ5. ΠαΡΙΐδοιι- 

115. Ῥ6ὺ ϑίπριια ἸΙοοὰ 4π|851] (αἰ) τιϑάδγη βου τς. ἀ1- 
νἱάδειν. Ταπο. ἀθηηηι (ἰδία σΟΠ]πΠροῖ 15» 
Οιιὶ ραοϊποαὶ εἰνα ιθ ἐπ ἐθυτὶς, δἷρθ ψ ἱπὶ Οοίος. τ. 

. - . . 20. 
ο(ὐἰὶς σιιπὶ : ΕῈ πιοάϊιπι ρατίθίοπι τιαοογ βοἷ-- ρ}..α. τ. 

θη 5. τι τι τππτιτη, [ποϊοί. 
4. διις 6εὲ (αϊααά, οἱ πιθιι5 οἱ ππα5565. 

(αϊαδα Μαπαβ5ε8 θϑὲ 5000165: τὰαὖ ῬΑ. ΡΟ ΠΑΡ Τα 
56.161 οβίθπάδι οχ Πθὸ ἀθβοθπάδπίθηι , 6Χχ {π||-- 
Ρὰ5 Ομ υϊβίτιβ θϑὲ βθβοιηάπτη σαν πθη. ΕῈ Ερλταῖΐηι 
ϑιἰδοορεϊο οαρὶεἰς πιοὶ; «7ιιἀα γδα τηθῖι5. ΑἸ 5015-- 
585 Ῥᾶν [65 ΘΟΠΠΘΟΙΣ ΡῈ ΘΟΠΟΟΙἸΆτ. τὸ. “7]οαῦ 

Ξροὶ ἰοδδ5. Αὐτ, Πονος ἰαναοτὶ, αἰϊ αἸῖτι5 αυϊάδην 

ἱπίθυ ρυθ5 : ἃιιῖ, ἤοϑος βϑοιγιαἰὶς; ποο οβῖ, γ1}15 

οἱ ]βοῖαϑ μοπιο, οἷα οἴμη ΤΩ] Π5 ᾿πθΡ ἀϊοίιι πὶ 6ϑῖ; 
π6 ἴῃ Ποιηΐηὶ Ἐοοοβίδηι ἱπσυθαάϊδίαν. ΝΟΠ ΘΠ]ΠῚ 
ἱπίγ Ὀ᾽ ΕΜ ΠΟΔ Ὀἰ[65 δὲ ΑἸητηοη 65 π56π|6 δα [θυ 181}, 
εἰ ἀϑήπθ δα ἀθοϊηδηι ΡΟ ΠΟΙ ΙΟΠΘΙΙ , Εἰ 5616 
δα δοίθυπιιηι ἴοπιριι5. Οποπΐδπι ἰδ! ᾿ΑΡ Ἰ5Πηἃ 

ΓΘΠΩ 55 Ομ Πα οὺ ρϑοσδίογιιπι, 80. ἀθὈ] ΤΟΥ τι5 

αἴουε δϑουχγι[αΐθιῃ ; ἰάοῖγοο, [δοίη ρ6ὺ Ὀὰρι1- 

511) ΓΘ ΘΠ ΟΠ ΘΠ οἴ ΘΟ] ΠΟΙΓΟΠΘΗΙ οἴπ] Π)60 

οβίθπάθηβ, οαν, ἱπαϊῆξ, ἰ6}ε5 65ἰ ἰαυακοτὶ, ἁαΐ, 

7ονες εϑοιιγιαἰὶς. Οπιτδς σῖταν αἰἰοτιῖσθτιο 5τεὺ- 

αἰεὶ φετιῖ, αὐροῖα {π] 568 ΟΠ ΥἸ58} [60 50 βου ηῖ : 

“πᾶροὶη Τἀιιμηξθδηι ϑιαπ| Θχ [ΘΠ 46: ο] Θατ ΘΠ [ΠΏ]. 

Τιν ἰ [4115 αὐιΐθη οΔΙ ΟΘἈΠΠΘ ἢ ΠῚ} ΟΔΡῸ δϑὲ δὶ 56- 

ϑἴδινχ , ΡΘῚ 4πᾶπ| δ ΠΟΙΏΪΠ 65 δοοοϑϑϑῖῖ. ΟΡ πᾶπο 

5Ρ6 πὶ ΡγΟρΡ δία ᾿θαίιηι ΡΡΘΘἸοΔη5 ἐθηηρι5. δ -- 

γοπίι5 Ποιηηΐ, αἷζ: τα. Ομῖς ἀθαποοί πὰ ἵπιὶ οἰνῖ- 

(αίδην πιιιτυϊἱοτιὶδ ὃ ἘοΥ[α5515 ἘΠ ΘΟ Θβι δὴ 1011, {π|85 

«υϊάρηι οἰν᾽τὰ5 οϑὶ, {αι 51: οοοῖιι5 {αὶ ἸΘρΊΡ 5 νὸ- 

σίταν : οἰυΐξας ν ΡῸ πιιιτι ϊοτεὶς. , ΟὉ ΠΟ πρπιηῖ- 

τηθηΐαμη. {{πᾶθ πίοι γα Πα] ἀδπὶ 515] ΠοΔ Ώ115-- 

οἰθηθ γριά : [πὸ οἰνίξαΐοπι Οἱτ᾿Οτιτηιτγυτιτεϊ (ΤΠ. 

Οὐιῖϑ Ἰρίταιν ἀαθ 1: τη] Π], τιῦ πηάρητιμ {Ππ|4 βρθοία- 

οοηΐτα ποίου ἑαΐοπι οπιπῖαπι ΠΡΥΟσιπὶ ἔππὶ Νῖ585., 

ἔπ Ὁ ΧΟ ΒΟΥ ΊΙΠΙ, 6650 ΠῸῚ 5815 ᾿π 6Π15ο. ἸΝΆτ τ  11ι8- 

416 Ὑ6}ΌῚ οἰκεῖσθαι οἵ οἰχονομ.εἴ σθαι ΘΠ 586}06 515}1-- 

πολι οπο πὶ 6886, γ6] οὃχ Ἰθχῖοῖβ οοῃβίδξ. [που ρυθίθ μα 

ΠΠαπὶ «πἱ τποχ ἃ Β451110 Ἰαπάαξαν, ΘῈ. παπη Δ μα πὶ 6586 

ἀοοοπὲ Ἐππορῖιβ εἰ Τβοοδογεῖιβ. Νοϊαπάπιπι ἑάπθη 

ἃρυά Ἐπιβερίαπι οὗ ἀρ ὙΠεοδογθίμσμη, Ργὸ περίπε- 

φραγμιένην ἸερῚ 5᾽ πη ρ]Π1οἴτον πεφραγμένην. 64 5ιΒΡΊΟΟΣ 

ΠΙαΩ͂, περὶ, ἃ ΠΡγΑΤΙ5 αϊσΌΖπι6 1 Ἰοοο ΟΠ 5811Π} 6556, 

ἵστη {πο τοὸχ περιπεφρογμιένην 5: στ ΠΟΑ τ ΓἸΟΥ 510, ἔπη 

«ποᾶ ἴῃ Ἠοχαρ} 5 1ἴὰ οχ Ν55. οαἀϊίαπι ἔμπ1556 νἱθα- 

ὨΊ115. 

ἃ (01. «παγίμιβ. θεὸν ἐν ἀνθρώποις. Ηαπαά Ἰοηρα ἄπο 

Μ55. δὸς οὖν ἡυῖν. 
{8 
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οα]ππὶ σΟΠϑρ  οἴαπη,, Πϑιιπ ᾿πῖθι ΠΟΙ Π65. ἄἶνογ- 
βαπίθηῃ ἢ ΠΙκὰ οϑὲ, σιοῦ ἃ Του η0 ἀϊοίθπη [Π1ῈῚ 

ΔΙαε}. 13. εἰ ργορ]οί δὲ {ιιϑεϊ ομρίοτεπε υἱοῦ ἡ τι(δ 

17: υἱάοιϊς, οἱ ποῖ υἱάοτιιτι. 
ὃ. 2)Ἃ4 πονΡὶς ατιαϊϊίμηι ε6 ἐγὶ διεϊαίίοτιο. Ατιχὶ-- 

ἐστι τὸ εἰρημένον παρὰ τοῦ Κυρίου, Ὅτι πολλοὶ 

προφῆται καὶ δίχαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, 

χαὶ οὐχ εἶδον. 

Δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐχ θλύψεως. ΜΙ ἀπὸ ἰσχύος 
Π]π|Π} Π6 {{π|20 6 Π1115 ἃ ΓΌ ΟΡ 6, Π6 ἃ ὈΟΠᾶ σΟΥΡΟΥ 5 Πὰ- Ὁ ζητήσωμεν τὴν βοήθειαν: μὴ ἀπὸ εὐπαθείας σαρ- 

Ῥηαάπ6 : Π6 ἃ 1110 ΘΟΥ ΠῚ {|| ΟἸΑΥῚ οἱ 1ΠπΙβέγο5 
4} ΠΟ πλ  ΠΊ] 115 Πα ΘΠ}, ΟΡΘΠῚ ΘΟΠΒΘΩΠ] γ 6] Π1115. 
ΝΟῸΠ ἴῃ ῬΘΟΙΠΙΔΡΙΠῚ ΘΧϑρογ πα » ΠΟ ἴῃ μο- 
16 Ώ 1188 [ἀϑἴι,. ΠΟΙ ἴῃ σ]ΟΥ]θ5 510] ]Ππη]ΐαῖο δἰἴα νἱ- 

οἴονία εϑὲ : 564. δΧ ϑβιτηπηᾶ ΕΠ]. ] Δ ΠΟ Π6 ἸΔνσ Ἵν 
ΤΟΙΏΪΠτι5 Δι ΧῚ]Ππ1ΠῈ 115 {|| Ἰρϑιιτη ᾿η4υ νηί. ΤᾺ]15 

πον. ὃ. 3. ΘΡα δὲ Ῥασ]τι5., 61] 1Π 51115 σ] ον Ἰρα τπιν ἔ]] ]4Π0-- 
52. ον. 15. ἌΪΡιι5.. Οὕαγθ ἄἴσορο ροίθγαξ., (πὶ ἐπ γτποτ,, 

Ὃς {πὸ ροίδηϑ δτιπι. τ. 1) πιοδὶς Ἰσῖταν, 7)οηιῖτιο, 
Πονι. 5.3. αμα ζεται, εἶδ ἰγιθτι]αἰίοπιθ ; οὐιπν τυ] ] το ρά-- 
5, ἘΘΠτΙΆτη ΟΡΘΡΘαη", ῬαΓ ΘΠ ἃ ΓΟ Δ ΠΠΟΠΘΗῚ , ΡΓῸ- 

ΡΠ 5Ρ6Π1 : 5065. ἃι1[6Π}] ΠῸη οΟΠ[ιηαι. Ὑ1465.Ε 
4110 τ] θυ] 110. [6 Βα ν αι ἢ Αα ΘΡ6 1 {186 ΠῚ 

Πεν. τα.6. Θομ απ 1, Ἔθνοίαβ ἢ Οδιάθ, αυα Οπθηι εἰϊ-- 

ἰϊσίε ])οπιίητις, σαξίϊσαϊ. ῬαιΡΟΥ 65 Τιμθίαγο, 

41 ΤιΑΖΡῚ θΟπα [6 θχοϊρίθηε. Ἰσποιηϊηϊα δἵς- 

ΠοοΡῖ5. ΡΓΟΡίου ΟΠ υΊϑ] πομηιθη 9 Βοδίτιβ 65. “πὰ 

{πη ἀθάθοιιθ ἴῃ Δη56}} β]ου απ νϑυίθιαν. Νοὸ- 
Ὀ15., [γαῖθϑ., θη αι! ηἶθ ἰθΙΉ ΡΟΥΘ. ρϑυϑιιδθα -- 

χός: ἀπὸ “ υηδενὸς τῶν παρὰ ἀνθρώποις νενομι- 

σμένων περιφανῶν ἀξιώσωμεν τυχεῖν τῆς ἀντιλή- 

ψεως. Οὐχ ἐν περιδολὴ χρημάτων, οὐχ ἐν δυνά- 

εως ὄγχῳ, οὖκ ἐν δψώματι δόξης τὸ κρατεῖν πε- 

ριγίνεται, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς καθ᾽ ὑπερδολὴν ὑλίψεως 
χαρίζεται Κύριος τοῖς ἐχζητοῦσιν αὐτὸν τὴν βοή- 

θειαν. Τοιοῦτος ἦν καὶ ὃ Παῦλος, χαυχήματα ἕαυ- 

τοῦ τὰς θλίψεις ποιούμενος. Διὰ τοῦτο ἠδύνατο λέ-- 

γειν, Ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἶμι. Δὸς οὖν 

ἡμῖν, Κύριε, βοήθειαν ἐκ θλίψεως - ἐπειδὴ Ἢ θλί- 

Ψις ὑπομονὴν χατεργάζεται, ἣ δὲ ὑπομονὴ δοχι- 

μὴν, ἣ δὲ δοχιμὴ ἐλπίδα, ἣ δὲ ἐλπὶς οὐ χαται- 

σχύνει. Ὃρᾷς ποῦ ἀνάγει σε ἣ θλίψις; Εἷς τὴν 

ἀχαταίσχυντον ἐλπίδα. Νοσεῖς;: Εὐθύμει, ὅτι Ὃν 

ἀγαπᾶ Κύριος, παιδεύει. ' Πτωχεύεις ; Εὐφραίνου, 
ὅτι Λαζάρου σε τὰ ἀγαθὰ διαδέξεται. Ἀτιμάζη διὰ 

τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ; Μαχάριος εἶ, ὅτι ὁ σου ἣ 

αἰσχύνη εἰς ἀγγέλου δόξαν μεταδληθήσεται. Πεί-- 

σωμεν ἑαυτοὺς, ἀδελφοὶ, ἐν χαιρῷ πειρασμοῦ, μὴ 
ΤΉΤΙ5.5 τι Π6 δ ΠυΠηΔ Πᾶ5 5065 ΘΟΠ[Ἰσ ΙΔ Π}115., ΠΘῸ 195 πρὸς ἀνθρωπίνας ἐλπίδας ἀποτρέχειν, μηδὲ ἐχεῖθεν 
1ηΠ46. πΟ5. (ΟΡ ΔΠ}115. ΔΌΧΊ Πα : 5664 1 ἸΔΟΥΎΤΩΪ5 ἃ 

οἵ 511501}115..,. Θὲ δθάτ]α ο ϑθουα 0 Π6., οἱ ᾿πίθ 5 

νΊΘ 1115. Ῥύθοθσ5 ρουασαμηι5. ΗΟ Θηϊπλ 6 {0 11ὰ-- 
τἰ0π6 Ρ δϑ᾽ Ππιη} ΔΟΟΙρΙΕ, {πὶ ΟΡΘΠῚ ΠιϊΠ]Δ ΠᾺΠῚ 

τ Δ ΠΔΠ) ἈΘΡΌΟΙ ΠΔΓΠ .. ἃ 506 ΠῚ τ 1ΠΠ1Ππ|5... {11 

ΠΟῸ5. 5]ν05 [ἌσΘΡ ροίοϑδε, ἴῃ ΟΠ γῖϑίο 6ϑιι Πο- 

ΠῚΪΠῸ ΠΟΒΙῸ 5 ΟἿ σ]ουα δὲ ΠΡΟ Υ τ 1π ϑθθοι]α 

Β:θο γα τη. ΑἸηΘη. 

ες 'Γοίππι 1], ἀπὸ μηδενὸς οἴς., 5ῖς Γιαΐπο τοᾶαι- 

{πιπὶ ἴῃ ΘΠ] ΟΠ Ῥατὶβ. ᾿πυ θπῖπητ5 : “41 πεῖϊα, ἰπῴιίαπι, 

γῈ {τ ψιιαπιίδει ἀρτιεὶ ]ιοτνιῖπιε5 ργδδίαπς οἱΐ εἰ εαὶ- 

γαῖα, εἰἰα πτιτη, 65 τι αὖ δα ἄεροσοας {ἰδὲ ἱπιρανενῖὶ "ε- 

ἐπιὶ γεαεπιίίογθπι. δε ῬΆ51Π11 σγουρὰ 6 ρουβθηῖβ ΠῚ 

ἀ6 τορι Ἰπτ 6 Πσοη ἦα ο558 Ῥαΐο. Ηοο Ἰρτίαν ἀἸοῖξ, πὸ- 

416 ἃ τοΡιβ, ποίπις ἃ} Πουμ ηῖθτι5 αΔγΆ Ποῖ ο]ατὶς 

ἈΠΕ υτη ἀα  ΠΠτιπὶ ἐχϑρθοϊαμ τ ο556, Νατη ομηηΐα ὁχ- 

ἑαυτοῖς τὰς βοηθείας θηρᾶσθαι, ἀλλ᾽ ἐν δάχρυσι 

χαὶ στεναγμοῖς, χαὶ φιλοπόνῳ προσευχΐ;, καὶ ἀγρυ- 
,ὔ 9... Φ Ν Ὁ 7 - Σ 

πνία εὐτόνῳ τὰς δεήσεις ποιεῖσθαι. Οὗτος γὰρ λαμ- 

βάνει βοήθειαν ἐχ θλίψεως, ὃ τῆς ἀνθρωπίνης βοη- 

θείας ὡς ματαίας χαταφρονῶν, καὶ τῇ ἐπὶ τὸν σώ- 

ζειν δυνάμενον ἡμᾶς ἐλπίδι ιζόμενος, ἐν Χρι- ξ ἔ Π στηριξομενος, ρ 
- 3 “Ωρ -" ἢ ΓΜ εν τα -- “ , στῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ χρά-- 

τ ΡΞ ΡΞ 3 
τος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

ΟἸπ1:, εἴ τὸ5 οἵ βθυβομᾶβ. 

Γ 81ς βάτο Β4511. οὕσὴ Φαΐπαπο Ν55. ΔῈ ποβέγα δαϊ- 

τὸ Ῥαγῖβ. πτωχεύσεις, ποη 1 τεοίο. Μοχ βοὸς βθοση- 

ἅτις ἐπὶ οαϊτοπο Β451}. διαδέξονται. 

ε ἙάΠΠο Β451}. οὰπὶ «παΐιον Νῖς5, ὅτι σου. ἘΔΊΠΟ 

Ῥαγῖβ. οαπὶ Νῖ55. ποῦ Ῥάιιοὶβ ὅτι σοι. δίαϊπι. (]}. 

ῬΓΐπητι5 πείσωμεν οὖν, 



ΗΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΡΒΑΙΜΙΠΝ 1Χ1.- 

ΕΙΣ ΤῸΝ ΞΑ΄. ΨΑΛΜΟΝ. 

Ἰεἰὶς τὸ τέλος ὑπὲρ ᾿Ιδιθοὺμ,, Ψαλμὸς τῷ Δαάιδ. 

ἃ Δύο ψαλμοὺς ἔγνωμεν “ὙὙΤ πὲρ ᾿Ιδιθοὺμ. ἔχοντας 
πὴν ἐπιγραφήν" τόν τε τριαχοστὸν ὄγδοον, καὶ τὸν 

ἐν χερσί. Καὶ λογιζόμεθα μὲν " Δαῤὶδ εἶναι τὴν 

σύνταξιν τῆς πραγματείας" τῷ μέντοι ᾿Ιδιθοὺμ. δε- 

δόσθαι εἰς ὠφέλειαν αὐτοῦ, ἐπὶ διορθώσει τῶν ἐν 

τῇ Ψυχὴ παθημάτων, χαὶ εἰς μελῳδίαν τὴν ἐπὶ 

τοῦ λαοῦ: δι᾿ ἧς καὶ ὃ Θεὸς ἐδοξάζετο, καὶ οἵ 

ἀκούοντες τὴς ἁρμονίας ἐπηνωρθοῦντο τὰ ἤθη. Ἦν 

γὰρ καὶ ὃ ᾿ἸἸδιθοὺμ. ἱεροψάλτης, ὡς μαρτυρεῖ ἣμῖν 

ἢ ἱστορία τῶν Παραλειπομένων, λέγουσα - Καὶ 
“ μετ᾽ αὐτῶν Αἰμὰν καὶ ᾿ἸΙδιθοὺμ,, σάλπιγγές τε καὶ 
χύμόδαλα τοῦ ἀναφωνεῖν, καὶ ὄργανα τῶν ᾧδῶν τοῦ 

Θεοῦ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα φησί: Καὶ ἔστησε Δαδὶδ 

βασιλεὺς χαὶ οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως εἰς τὰ ἔργα 

τοὺς υἱοὺς ᾿Ασὰφ, χαὶ “ Αἰμὰν, χαὶ ᾿ἸΙδιθοὺμ., τοὺς 

ἀποφθεγγομένους ἐν χινύραις, χαὶ ἐν νάόλαις, χαὶ 

ἐν τυμπάνοις. Περὶ ὑπομονῆς τοίνυν ἑκάτερος Ψαλ- 

μὸς τὴν πλείστην “ ποιεῖται πραγματείαν, δι᾽ ἧς 
καταστέλλεται μὲν τῆς ψυχῆς τὸ θυμούμενον, ὕπερ- 
" ᾿ὺ μ , “τα ᾿ τ Ὡ»ν 

ἡφανίας ὃὲ πάσης ἐζορισθείσης, χατορθοῦται τα- ἢ 
΄ ΝΥ Ῥὰ τ Εν Ἃ Ν Έ , 

πείνωσις. Ἀμήχανον γὰρ, τὸν μὴ χαταδεξάμενον 
5 Ν᾿ , δος. ὃ οἷ κεν ᾿ - ᾽ὔ τὸ πρὸς πάντας ᾿ ὑποδεὲς χαὶ ἔσχατον, δυνηθῆναί 

μὴ ΩΣ - 
ποτε ἢ λοιδορούμενον θυμοῦ χρατῆσαι, ἢ θλιδό- 

Ν δ - 

μένον διὰ μαχροθυμίας περιγενέσθαι τῶν πειρα- 
ΡῈ ε Π ᾿ 5 

«σμῶν. ὋὉ γὰρ τὴν ἄκραν ταπείνωσιν κατορθώσας, 
Η ἢ "» ,ὔ -Ὸ 

ἐν μὲν ταῖς λοιδορίαις πλείονα ἑαυτοῦ προχαταγνοὺς 
᾿ 5». 2 5 ΄ ᾿ Ὧν τατον τα ὧν 

τὴν εὐτέλειαν, οὗ χινηθήσεται τὴν ψυχὴν ὑπὸ τῶν 
« ΄ Ὁ 9 ’ 3 3 5... } 5 ἷ, , ῥημάτων τῆς ἀτιμίας - ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν ἀκούση πένης, 

οἶδεν ἑαυτὸν πτωχὸν ὄντα, καὶ πάντων ἐνδεῇ, χαὶ 
- 3 ’, Ἁ -» Τ΄ ,ὔ , 5 , 

τῆς χαθ᾽ ἥμέραν παρὰ τοῦ Κυρίου χορηγίας ἐπιδεό- 
δῇ Χ - 

μένον" ἐὰν δὲ ἀκούση δυσγενὴς χαὶ ἐξ ἀφανῶν, 

προειλημμένον ἔχει ἐν τῇ ἑαυτοῦ χαρδίᾳ τὸ ἐχ πη- 
᾿ 

ὩΣ ΝΟ - Α Η - πὲ 

λοῦ γεγενῆσθαι. Διὰ τοῦτο ἐχεῖ μέν φησιν, Εἶπα, 
ΦΥΝ κπ᾿ ᾿ ΄.“ῳ. ἡ -" ΩΣ 

φυλάξω τὰς ὁδούς μου, χαὶ διηγεῖται τοῦ ἁμαρ-- 
ὦ Α ’ὔ ΕῚ 

τωλοῦ τὴν ἐπισύστασιν, χαὶ τὴν οἴχείαν μαχροθυ- 

ἃ Τητταιπη ΒΑ 5:18 π 88 Ἔχ Ρ] πα Ἰοτιῖ ἐϊυΐταν ΤΊοο- 

ἄοτο ἴῃ (ἰαΐοπα (οτάουαπα. ΠΙᾺ 4ποίπιο ἔΓα στη θη ἔτι 

«ποα Ῥγοχίπηο ἴῃ δὰ ΑἸΟΠΎ ΤῊ] οἰ} π51τὰ ποχηΐπο 661-- 

ἴππηι οϑῇ, ἃ] ποβίσιιση ΒΑΘ] Πυμηι 5] τα] 1τον ρον ποῖ, 

»βιο Μί85. εἰ εἀτίϊο Βα511, Αἱ εἄπο. Ῥαγὶβ. τοῦ Δα- 

((ὃ. 

5 (ΟΡ. «πανίιβ καὶ μετ᾽ αὐτοῦ, πδο Πον ΤΧΧ, 

ῬάραΠρ. 10, 11. Αὐ ΘΠ οὐπὶ φπδίιον Ν55. χαὶ μετ᾽ 

Β 
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1πῆπεπι ργὸ 1ἀἰιίιτη., Ῥεαΐπιις Π)ανϊαϊ. 

τ. ῬβΆ]ΠΊΟ5. ἄτιο5. ΠΟΥ 115. ΤΖΌΙΡιι5. ᾿ΠΒΟΡΡ ΕΟ 
οϑὲ, γὸ 1αϊξ τη, ὑὐἸοθϑιτητιη οσἴαντη., δὲ ππιπὸ 

{θη ΠΑ] υητι5 ἴῃ τη η 1} τι5. ΕΣ ΡΠ ΓΡασητιν (|-- 
ἄδπι ἃ Ῥανὶάθ ΘΠ ροβι τ ΠῚ ΟΡι5. 6556. ἀδί πηι 

γοῦο ΤΑ Πτιπὶ Ρ.Ὸ τ ΠΠΠαῖ6 Ἰρϑῖθ., δ σον Ίσθη-- 

ἀὰ5 Δ] πο. αἰδοῖ] 65., δὲ ἃ σοποιπ πα πη} 60-- 

ΓΔ] ῬΟΡΌΪΟ τθ]οἰὰ ΠῚ, Ρ6} απ δὲ ΤΠ ηθῖ5. δ[ἢ-- 

Οἰθθαξαν β]οΥἹα 5 Θἵ ΤΏΡ 65. ΘΟΥΈΠῚ (|| ΠΑΡ ΠΟ Δ ΠῚ 
Δι 6 θαπὶ δι πα θαηΐαν. ρας Θπ] οἱ Τά Ππ πὴ 

10,56 5ΔΟΓΟΥΊΙΠῚ ᾿5ΔΙ ΠΟΥ ΙΗ σΔ ΠΟΥ, τιξ ΠΟΡ15 ἰοϑία- 

τὰ} ῬΑΓΔΠΡΟΠΊΘΠΟΠ ἰβίουϊα, ἀἸσΘη5 : ΠΕ οἴει 

Ρ5ὶς “Ἔπιαπ οὲ Τα είν, οἱ ἐπι εἴ αγτϑαῖα αὐ 

τ ὁδοπαπάμηι, δὲ ογϑάτιῷ οαπίϊοοτιιπι 1)6ὶ. Ἕΐ 

Ῥᾶμ]ο ροϑὲ αἷϊ : ϑεαζιῖέ αν τθὰ δὲ ρνπιοῖρο5 
-οαογοίίτις αὐ ορόγα Π[ϊος “(ξαρἢ οἱ Ζξπιαη οἱ 1«ϊἴ-- 

ἐμιιπι, σοτιος δ δτιῖθ5 ἔτι οἰ ματὶς., δὲ ἔπι τιαὐἰϊσ, δὲ 
ἐν ἐγπιρατιῖς. Τῖα]ιιθ 46 ρα θη Πα ῬΑ] Πητι5. τπι6- 
46 Ῥ] αντπλιπὶ ἰναοίαϊ. , Ρ6 Π“λ τιξ βϑάδειν 
ΔΠΙῊ] ἱΠ 4 Ἰσ δ 110, τὰ ΟΠΊΠΪ ΘῈ ΡΟ θ]α ΘΧ ΡΠ πα ἴα, 

᾿υ 15. ΔΟΡῚ τπν. ΕἼΘΡΙ ΘΠ] ΠΟΠ Ροϊαβὶ 5 τὶ 

15. 4] ᾿πῆτηο τ] πο τι ἰοὺ θύρα ΟΠ] ΠῸ5 ΠΑ ΡΘῚ 
ΠΟΙ γα], σιθαΐ πη π|ᾶπὰ ἅτ ἄτιπὶ ΘΟΠΥ]ΟΙ]5 1πη-- 

Ῥδαταν., ᾿γὸ ἀμ ΠΑΤΡῚ, ἃπιὲ ἄτπιμπ Αἰ Π]οἴα τι", ΡῈ 

Ῥαυ θη [ΘΠ ΠΟ Π65. 5Ὲ ΡΟ ΓΆΡ. Οὐ θη] δά 
ΘΠ] Π] Δ ΠῚ Ππ Πα θη ῬΘΡ ΘΗ] 5 15 ΟΠ} 1Π Π0Π- 

ΨΊΟΙ5. ϑιατη ὙΠ Πα ΘΠ Π] Δ] ΟΡ ΘΠ ῬΥΙΟΥ ἀρποϑβοδῖ, 

ον γϑῦθὰ Ἰρ που] Ϊοϑὰ Δ ΠῚ Π10 ΠΟΙ ΘΟΠΙ ΠΟΥ Θ  π|ν: 
566 51 δρροι!θῖνν βασι ρ6ν, ΠΟΥῚζ 568 Ἰρϑι1η} ρᾶῖρε- 
ῬῸΠῚ 6556, οἵ ΟΠ ΠΙ τ ᾿ΠἸσιιη 7, ἃ0 “ΠΟΙ Δ ΠΟ 

ΤΟΝ πὶ 5ἘΠΡΟΠἴο Οριι5. πᾶ ΡῈ ; 51 νθιῸ νοοᾶ- 

τ ἸΡΠΟΒΝ 5. Θὲ ΟἸΒΟΙΠ 5, ὈΥ]5. 5101 [ἢ 8110 
σον 6. σοπϑβοῖτι5. δϑῖ, ῬΥΘΟ Θ  τ1Π} 6586 856 ΘΧ Ππῖο. 

Οὐιαρνορίοι {Π1Ὸ φαϊάθηι αἰϊ, Δ ιχὶ : οἰδεοάϊαπι 

ἱας πιθάς, ῬΘΟσαΙΤΟΙ 5116 ΘΟ] ΠΡ ΔΈΟΠΘῺΙ ΠαΡΡαΐ, 

δὲ Ῥγορυαπὶ. ραἰθπ απ. (ὐτεην ΘΠϊηῖ ; ἱπάαξ, 

αὐτῶν. 

ἀ1πὰ Απρ]ῖς. Αἰθὰν Ἰερίταν ῥτὸ Αἰμάν. 564 σαϊσα- 

ἴὰπιὶ Ἰοοιϊοποι Αἰμὰν ΘΧ ΠΡ πὶ οἱ ΟἸῖν. οὐ ποβίνι Ν85. 

τππὰ οαπὶ ΤΧΧ. Μοὸχ ΟΟ]Ρ. «παν ἐν κινύρᾳ. 

Τὰ βὸχ Νί585. Αὖ δ} ποιεῖ, 

ΓΆΡ. βοοπη τι. ἐπιδεὲς χαὶ ἔσχατον. ΝΥ ξο 1[ἃ τα] 10 

Ῥοϑὲ οἄϊο θΆ51}. οὶ ἄτποθι5 Νῖ55. πλεῖον ἑαυτοῦ. 

ἘΜ ο Ῥαγβ. οαχὰ χα} {15 Νῖ55, πλείονα ἑαυτοῦ. 

18. 

Τυϊὰ..5 

Ι. ῬΡαωναί, 

τό. 4τ..5. 

Τ, 

Ρεαὶ.38.Ἁ. 

]1υϊά. ν. 3. 



210 5. ΒΑΒΘΙΠΙΙ ΟΕΒΆΚΠΕΚ 

δοτοίςίογδὲ ρϑοσαίοτ αενοιδιιτι τὴθ, οὐπιμίὶ Θὲ 

Πιινυϊϊαίτι5. σιιππ, οἱ οἱ ὦ θοτιῖβ. Ῥοβῖθα ργῸ- 

ΘΟΑΡΡΛΑΏΟΘΟ,. ΑΚΟΠΙΕΡ. 

΄ Ἐ - - Η οἱ πὸ ς λὲ 
μίαν. ᾿Εν τῷ συστῆναι γὰρ, φησὶ, τὸν ἁμαρτωλὸν 
ἐναντίον μου, ἐκωφώθην χαὶ ἐταπεινώθην, καὶ ἐσί- 

Πὐϊά. ν. 6. σΥθἄϊθηθ. αἷὲ : 7 Θγιιπιΐίατηθτι οπιτία τατιίαϑ 

Ζυϊώ. ν. γ. Οπιτιῖς ἤπόπιο υἱνθτηι; ἀθῖπάθ, 7 μι6δαιισίταί,, οἱ 
ἱβπογαΐ οἱ οοτιρτ σαί θα. Αἴ ἴηι ῬΓΌΘΒΘ ΗΓ ῬϑΆΪη]Ὸ 

αι θιἰα πίον οὐ ττπιν, γϑῖαΐ αἱ ἈΠ μηδ πὶ ϑιαμ 1ο0-- 

41|6Π5., [Δ ΠῚ 118} 51 ἰδ: Π850 ΘΧ ὈΥ]15 (1015 ΘΟ η56- 
“αογθηΐι". Ἐ ΘΠ Π6. ΔΠΪΠΙἃ 56 Π5111 ΟΡ Π]5 511}0-- 
αἰτία, δὰ 1νὰ5 δὲ {5858 ργονοσθῖαν : αν, ῃ--ὀ ματι τῆς σαρχὸς ἣ Ψυχὴ ὑποταγεῖσα, πρὸς ὀρ- 

41, αἰ δοποητιη ΙΔ] αν ἢ) 5ΘΡ ἃ δοῖο δηΐ- ᾿γὰς χαὶ λύπας διερεθίζηται, ἵνα τί, φησὶ, δούλην 

ΠῚ 5, ΟἿ ΘΟΡΡΟΙ5 ἃ ΓΘο Οπτη 16 6115 ῬΥΙΠοΙ- ᾿ ὅ ποιοῦναι πονηρῶν παθῶν τὴν ψυχὴν, παρὰ τοῦ 

Ρδῖιι5 ἃ Πθο, {πὶ θὰ) οοπά 1, ΘΟ πορ ά {π|5 6ϑ 9 

Ορουνίοι ᾿ϊατι6 ᾿πηρουᾶΡο Δ ΘΟΕ τ15., οἵ 5Θ ΡΥ] 6 
Τ.6ο. ΕἸΘΡῚ θη η ΠΟ ροΐαϑι, τἰ 1ρ88 οἵ ἃ ρθοῦαίο 

οἱ ἃ Ὥθο γραίαν : 564 τιῦ τη} 1185 Ορον θὲ ΘΔ 

ἀοιηϊπηανὶ, 11 ΤΟΠΪΠΟ {ΠῚ  ΘΥΒΟΥ ἢ) 511] 6 οἴη 

6556. Οἴιᾶγ 6 ΡΙΌΟΡ οἷα ᾿Π5Ὲ ΠΡ ΘΠ5 1 ΘΙ1Π1, {π|| [6 Π- 
[Δ ΠΟ Π65. ᾿πάϊτιοι δ, λυ! αυηςτ16 ΤΠ] ΟΡ ΙΠ} ἔπι} 08 Π] 

Οἱ ϑχοιίαϊ, δὲ ϑαθη δἰ τπιπ ἴῃ 1ὰ οοηίορε,, πὶ 

ΒΡῚΡΙ15 οΟ]5: [αἴθ γΓοάτσαΐ [Π ΒΘ ΡΥ ἹΓπΠ 6}, ἃ ἸΡ5ΠΠ1Ὶ 

ΘΑΓΡΠΙ 510] 1ο14 Ὁ, νϑ]τς Τά γσιιθ 5. νὰ ΠΔ ΠῚ {{Π|π|5 

ΔάνΘΥΒΊΙΠ) 56 ΨΘΙΘΕΓΔΠῚ, φρο “ἸοῖῈ : Οὐ τη ὑποῤῥῖψαι αὐτὸ τῇ σαρχὶ, οἷον ἐλέγχων αὐτοῦ μα- 
ΒΘΥΨΊΡΘ ΘΟΘῚ5 115 αι θι15 [5 Ποη θϑὲ ἢ ΜΙῺΪ Πομ]-- Βα ταίαν οὖσαν τὴν χατ᾽ αὐτοῦ ἐπίνοιαν, ταῦτά φησι" 

Ὧτ15 6, ἈσΠΟΒ0Ο γϑυ) ἈΘΡΘΗ]. 

γησα ἐξ ἀγαθῶν. Εἶτα προϊὼν λέγει - Πλὴν τὰ σύμ.- 

παντα ματαιότης, πᾶς ἄνθρωπος ζῶν εἶτα, Θη- 
, λ ΕἸ ’ ἢ » Ψ ν 32 σαυρίζει, χαὶ οὗ γινώσχει τίνι συνάξει αὐτά. ᾿[ν 

Χ .- Ὲ: , κῶς ᾿νΝ .- 
δὲ τῷ προχειμένῳ ψαλμῷ ἄρχεται διαπορητιχῶς, 

ε κ τὖὕ τ -ὐΓ Ὁ , ξ ΜΡ, 5 

οἱονεὶ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ διαλεγόμενος, ὡς ἐξ ἀχολου- 
΄ - 2 σ εἶ Δ - ΡΣ θίας τῶν προειρημένων. Ἵνα γὰρ μὴ τῷ φρονή 

᾿ " Α τ κ Ζ Ὁ , 

χτίσαντος αὐτὴν Θεοῦ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ σώματος 

χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ παθημάτων πεπιστευμένην; Δεῖ 
" “ - ι “ 

τοίνυν ἄρχειν μὲν τῶν παθῶν, δουλεύειν δὲ τῷ 
--»5» ἤκ } 3 9.5. τ ς ἤ Θεῷ. ᾿Αμήχανον γὰρ αὐτὴν χαὶ ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας 

τω Ὁ "» , 

βασιλεύεσθαι, χαὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ δεῖ κακίας 
Χ "ὴς " - , Χ - [ἡ « μὲν ἐπικρατεῖν, τῷ Δεσπότῃ δὲ τῶν ὅλων ὕποτε- 
᾿Ξ ᾿ ΩΣ “3 Υ͂ , ΄« 

τάχθαι. Διὰ τοῦτο ἀποτεινόμενος ὃ προφήτης τῷ 
Ε 

ἐπάγοντι τοὺς πειρασμοὺς, χαὶ τὸν πολὺν ὄχλον 

αὐτῷ τῶν ὅ κακῶν ἐπεγείροντι, καὶ σπουδὴν ἔχον- 

τι δουλαγωγῆσαι τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, καὶ 

τί με βιάζη δουλεύειν οἷς μὴ θέμις; Ἔχω Δεσπότην, 

γνωρίζω τὸν ἀληθῶς βασιλέα. 
2. οπτιθ 1260 δι )θοία ογὶς απίηια πιθα ἢ αὖ 

ἴρ50 δπὶπι δαϊιίατο πιθίηι. (λυιϑαπὴ αἰἰχὶξ οἵαν 

51 }}101 διάρας ἢ «ΠΟΠΪΔ ΠῚ ἃ ΤῸ 58]}ι{876 εβϑί. 
ῬΥΟΡΥΙΠ ΘΠ] ΠῚ} ΟΡ ΟΙ5. 6δ[., ΟΡῚ ΠΟΙ ΟΥ ἸΠ} ΘΙΠΟΡΕΙ ΠῚ 

ἸΠΟΟ] τ} ΓΘ} ΟἸΡ ΓΟ. Ὗ 6], .70 ἴρ50 βαἰιίαγ 6ει; 

(ποη]ᾶ) ΡΙΌΡΠΘΙΙοΘ. ργρνθηθ {τ{π|ΓᾺ } 6556 

σΡΑΓΙΔ ΠῚ ἸΠΟΔΡ ΠΑ ΟΠ15 Π ΟΠ ΠΪ , ἰ8θ6 4ἸοἱὉ : Πἰη}]1-- 

ΓΕ 60 566 ΟρογΐθΡθ., δὲ ᾿ρϑιιηὶ ἀΠΠΠσθρο, 
411 Θηθἤοιτι πὴ ἐδ ἔτι} ὈΥΊΟΥ σΟΠ αι] ΡΣ ἴῃ ΠΟιη]- 

ὮΙ) ΘΘΠΤΙΒ 5, τι ἢΘ ΡΡΌΡΙΙΟ αιϊάθιῃ ΕἼΠ]Ο ροροῖοθ- ς 
Πορι.8. 35. ΥἹῖ, 564 ρ.Ὸ ΠΟΡῚ5 ΟΠ θιι15 1ΠΠπ|ιηὴ ἐγ  ἀθυῖ:. ΔΊ ο 5 

δϑί ΘηϊΠηῚ ΒΟΥΡίτ 86... τι ΟΠ Ἰϑέμη Π 6], ϑαἰ τα 6 

16. 2. 50. ΡΡ6]16 ; 5ϊοτὶ ΔΙΙΘῚ Θὰ πὶ ϑγιηθοη αἷξ : ἤῆχιο 

50. εἰὐηυτ εξ δ δ σπίτι ἔτετιηι., 7) οπιῖτιθ: σιΐα υἱάοτιιπί 

οοτεἶὶ πιοὶ 5αἰπεξ τι {πετεῖηι. ϑυ.}}} οἱ Πγτι" ᾿σίταν Π6ο, 
4ποα 58] ἴᾶγθ ἃ}0 'ρ80 6ϑ8ι. ΟὐἹὰ διιθηι δἱἐ 54 ]πι-- 

ἴδγ 6, Θχρ]οαῖ. Νοα πιιάα “προ πι οϑὲ Ορογαιῖο, 

ΔΙ Ζπὰπ ΠΟ]015 θΘΠΘ σθη ἴῃ} Δ ΓΘ ἢ5, {πὲ ἃ} 

ἸηΠντηϊαῖθ ΠΡ ΓΘ Πλτν, θΟΠδ 116 σΟΡΡΟΥ 5. Πα ἐι- 

ἀἴπ6 πἴαπλν. 564 4π1|4 68ὲ βαϊαῖαγο ἢ 3. Ε δηΐτι 

Οὐχὶ τῷ Θεῷ ὑποταγήσετα! ἣ ψυχή μου ; παρ᾽ 

αὐτοῦ γὰρ τὸ σωτήριόν μου. Τὴν αἰτίαν εἶπε τῆς 

περὶ τὴν ὑποταγὴν σπουδῆς " ὅτι τὸ σωτήριον παρὰ 

τοῦ Θεοῦ. Ἴδιον γὰρ δημιουργοῦ τὸ τῶν ἑαυτοῦ 

" ποιημάτων τῆς ἀσφαλείας φροντίζειν. Ἦ, Παρ᾽ 
᾿ἰἥ οἷς κι ΄ ᾿ς. ἈΔ ΝΕ, “ ΄ 

αὐτοῦ τὸ σωτήριον" ἐπειδὴ προφητιχῶς προορώ- 

μενος τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι χάριν τῆς ἐνανθρω- 
, . σ , - , Σ [ Ἄ 4 

πήσεως τοῦ Κυρίου, ταῦτά φησιν " ὅτι δουλεύειν δεῖ 
- την πιὰ ΓῚ ΕΣ: Ν, 4 - 

τῷ Θεῷ, χαὶ ἀγαπᾶν αὐτὸν, ὃς τηλικαύτην εὐερ- 

γεσίαν εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων προχατεδάλετο, 

ὡς μηδὲ τοῦ ἰδίου Υἱοῦ φείσασθαι, ἀλλ᾽ ὑπὲρ πάν- 
- Νοωω ,Α͂ ΑΥ̓͂ Ν᾽ » , 

τῶν ἡμῶν παραδοῦναι. Σωτήριον γὰρ ἔθος ὀνομά- 

ζειν τῇ Γραφῇ τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ - ὥς που 
χαὶ Συμεών φησι: Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, 
“ Δέσποτα, ὅτι εἶδον οἵ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν 

ε “ἢ ΕΥ̓ “- “ , ΕἼ». 
σου. Ὑποταγησώμεθα οὖν τῷ Θεῷ, διότι παρ᾽ αὖ- 

τοῦ τὸ σωτήριον. Τί δέ ἐστι τὸ σωτήριον, ἕρμη- 
᾽ τ ει ἈΦ Α “ ᾿ "ὁ  . 

νεύει. Οὐχ ἐνέργειά τις ψιλὴ, χάριν τινὰ ἡμῖν πα- 

ρεχομένη εἰς ἀπαλλαγὴν ἀσθενείας, χαὶ σώματος 
εὐεξίαν. ᾿Αλλὰ τί ἐστι τὸ σωτήριον; Καὶ γὰρ αὐτὸς 

ἴρ56 ]}126ιι5 πιθι5 δὲ ϑαϊναίου τιθιι5., διιδοθρίο Θεός μου χαὶ Σωτήρ μου, ἀντιλήπτωρ μου " οὗ μὴ 

8. (0]}». φυάγειβ δούλην ποιοῦμεν. ο Τὰ δἼπὸ Β451]. οἱ οοἴο Νῖβ5, Αἴ τὰ δἀϊίοπο Ραγ5. 

Ῥοβί γόοοπὶ δέσποτα δή Ἰἴα 5ιμΐ 111, κατὰ τὸ ῥῆμα σου 
ἐν εἰρήνῃ : 564 «πἰῃ οχ Εγνδηρο]ο ππιο ἐραπβίαΐα δἰηΐ, 

ἀαθιππι πο ΠάΡθο. 

Ἀ Β6ρ. [ογπι5. ὄχλον τῶν παθῶν, ἐϊω ϑαπι οἰριεἰ- 
ἐπίι17)1. 

ΡΟ ΟΙΡ. {πανίι5 τῶν ἑαυτοῦ δυμιουργημάτων. 



Υὴ 

Ὁ πιθῖι5 ; τιοτὶ πιονθῦοτ' ἡλεζέιηι. ΕἼΠ1115., 41 ὁχ 60 

ΗΠΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ῬΒΔΓΜΝΟΜΝ [ΧΙ. 

σαλευθὼ “ ἐπὶ πλεῖον. Θεὸς ἥμῶν ἐστιν ὃ ἐχ τοῦ 
Θεοὺ Υἱός. Ὃ αὐτὸς χαὶ Σωτὴρ τοῦ γένους τῶν 
5 , [ἢ Α δ δ᾿ ΚΣ, « ΣΝ Ὄ 

ἀνθρώπων, ὃ τὸ ἀσθενὲς ἥμῶν ὑπερείδων, ὃ τὸν 

ἐχ τῶν πειρασμῶν ἐγγινόμενον ταῖς Ψυχαῖς ἡμῶν 

δϑὲ, Ὦριιβ ποβίθι' οοῖ. [ἄθπὶ δἰϊαπ ϑαϊναίουν οϑὶ 

ΘΘΠΘΙ5. Πυιπηδηὶ, ἀθἸ Πα θ πὶ ποβίγανμη {πο 1] 6 5 , 

ἃ σοΟΙΠΠΟἰ ΟΠ δχ ἐθη τα ἢ 115 Δ. }1}15 ΠΟΘἐΓῚ5 

Δαν θῃἸθηΐθηι οου σθη5. δ οσ πιονθῦοι πηι ξτειγι. Νυιπναιιατν 

ἨἩτμαπο ΤΠΟΓ6 οοπἤξοίαν σοιμηπηοίοποιι. ἢπιῖ-- Προ αν 

ἔπι. ΕἼΘΕ ΘμΪτ ΠΟῸῚ ροϊθϑὶὲ τοῦ ἴῃ ΠΟ 15 Πα τ ἃ οπιπὶ οὐ πὶ- 

σάλον ἐπανορθούμενος. Οὐ μὴ σαλευθῶ ἐπὶ πλεῖον. 
᾿Ανθρωπίνως ὅδμολογεῖ τὸν σάλον. ᾿πὶ πλεῖον. 

Ὁ δὴ 

᾿Αμήχανον γὰρ“ ἐν ἀνθρώπου ψυχῇ μὴ γενέσθαι τι- 
κ - - τεΥ 

νὰ σάλον ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. “Ἕως μὲν οὖν μι- 

κρὰ ἁμαρτάνομεν χαὶ ὀλίγα, ὥσπερ τὰ φυτὰ ὑπὸ 
πραείας αὔρας ἴ περιδονούμενοι, ἠρέμα πως σα- 
λευόμεθα " ἐπειδὰν δὲ πλείω χαὶ μείζονα ἡ τὰ χα- 
χὰ, χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς τῶν ἁμαρτημάτων 

αὐξήσεως καὶ ὃ σάλος ἐπιτείνεσθαι πέφυχε. Καὶ οἵ 
Α΄ 5: ἃ - , Ἐν τ Ὁ ; Ὁ ᾿ μὲν ἐπὶ πλεῖον σαλεύονται - οἱ δὲ μέχρι τοῦ χαὶ 
ΠΡΕ ΕΤ ΟῚ ΄ - [ ,ὔ 

αὐτόῤῥιζοι ἀνατραπέντες χαταύδληθῆναι, ὅταν λαί- 
Ζ Ψ Ἁ ᾿ δνΆ 

λαπος πάσης βιαιότερον τὰ πνευματικὰ τῆς πονη- 
2 “ὧ τὰ - 

ρίας τὰς οἱονεὶ ῥίζας τῆς ψυχῆς, αἷς ὅ ἐπεστήριχτο 
τ , τ } Χ 5 ΕΚ ἡ Ὁ 3 Ἀν ͵ 

τῇ πίστει τῇ κατὰ Θεὸν, ἀποῤῥήξη. ᾿Εγὼ τοίνυν, 

φησὶν͵, ἐσαλεύθην μὲν ὡς ἄνθρωπος" ἐπὶ πλεῖον δὲ 
" Ἀὴ - δὴ " 5» , τ δυὸ οὐ μὴ σαλευθῶ, διὰ τὸ ἀντιστηρίζεσθαι τῇ δεξιξὶ 

ΑἿ ῸἫ - 

χειρὶ τοῦ Σωτῆρος. 

Ἕως πότε ἐπιτίθεσθε ἐπ᾽ ἀνθρωπον; φονεύετε 

Ομ πΟΙϊο πα}|ὰ Θχοϊ θῖν ἃ ἰθπ δ ἢ θτι5. ΤΠ} Ὲ1Π} 

Ἰοῖταν ρᾶγνὰ οἵ ρᾶϊοα ρϑοσαΐα ΘΟ 1 {1 Πη1|5., [6-- 

ΠΙοΡ φαοαδπηπηοο ΘΟΠΙ ΠΟΥ ΘΠΊ11", ψ 6]τι ᾿ἰ [88 

4188 ἃ ΘΠ] ἃιπὰἃ ἃριταη αν : τ] νΘγῸ ᾿]πγὰ τηὰ- 
7ογάχιιθ [πθυϊηῦ πᾶ] ; ΡΓῸ γΆΠΟΠΘ. ἹΠΟΓΘΙΠΘΗΙ 
ΡΘοσαίονιιη , Θἰ]8 Π} ΘΟΠΙ ΠΟΙ Δι ΘΙ δοΐοθὶ. Ἐλ 

411 φα! θὰ. τη] ΟΠ ον ΘΗ : 81} ΨὙΘΙῸ 

τι5π16 ἀά60, τι δἔΐατη γδάϊοϊἐτι5 ουουϑὶ ἀθ]]οἰαπέτιν, 
οὕ ΒΡ Ρ ἔπ }65. Πα 86. 4185] γαάϊσο5. ΔΠ]Πη26, 

«αῖθιιθ. ρον Πάθῃι ἴῃ Ῥθιιμὶ 56} Π}Χὰ να, ΟΠ]Π] 
{1 Π6 ν] θη ἶτι5 ἃυρουῖπε. Ερο 1ἴδατιθ, ἸΠ (10, 

σομμτηΟἴτι5. {π]ά θη ϑιιπ τι ΠΟΗΊΟ ; 564] μα] τ1} 

ΠΟῚ ΘΟΙΙΠΊΟΥΘΡΟΙ, “Ομ μὰ δα! α!οῖον ἀθχίθνα 

δ ηῖι 5] ν αἴ 5. 

ὅς. Ομοιίδῆτι ἱγγιεξὶς ἐπ Ποπεΐτιθηι ἢ ἐτιίθν Ποὐ ἐς 

πάντες ὑμεῖς, ὡς τοίχῳ χεχλιμένῳ χαὶ φραγμῷ ἿΝ μτιϊροτοὶ νος, ἑαπιηιίαηι ραγὶθεὶ ἱπιοϊπιαΐο θὲ πῖώ- 

ὠσμένῳ; Πάλιν τοῖς πονηροῖς ὑπηρέταις τοῦ δια- μένῳ; Τ]άλιν τοῖς ἡροῖς ὑπηρέταις τοῦ δια 
θόλου μάχεται, τὴν ἀμετρίαν αἰτιώμενος ὃ λόγος 

τῆς παρ᾽ αὐτῶν ἐπαγομένης ἐπιδουλῆς. “Ὅτι οἱ μὲν 

ἄνθρωποί εἰσι ζῶον ἀσθενές - ὑμεῖς δὲ ἐπιτίθεσθε, 
᾿] - ὔ -Ὁ ,ὔ .- 2 }Ὶ διιυίδι οὐκ ἀρχούμενοι τῇ πρώτη προσδολῇ - ἀλλὰ χαὶ δευ- 
τέραν χαὶ τρίτην ἐπάγετε, ἕως ἂν οὕτω τὴν ψυχὴν 
τοῦ παραπεσόντος ὑμῖν ἃ χαταστρέψητε, ὥστε γε- 

΄, ,ὔ ϑὼ Ἅ ΄, - 

γέσθαι παραπλησίαν τοίχῳ χλιθέντι καὶ φραγμῷ 
5 7, »" Χ ῳ Χ « Ν᾽ ΕῚ ᾿ 
ἀνατραπέντι. Τοῖχος δὲ, ἕως μὲν ὅτε τὴν ὀρθὴν 

διαφυλάσσει στάσιν, πάγιος μένει" ἐπειδὰν δὲ χλι- 
τω ει ἢ . ,. Ἃ Ἂ ,ὔ " Δ Α 
θ᾽, ἀνάγχη πᾶσα αὐτὸν διαλυθέντα πεσεῖν. Τὰ μὲν 

ἜΣ τῷ , , ΜΡ ΎΤΝ , ἘΡ. δ Ὁ νι 
γὰρ ἡνωμένα βάρη μετὰ τὴν χλίσιν " ὀρθοῦται; τὰ 

δὲ ἐκ πλειόνων συγχείμενα,, ἐπειδὰν ἐφ’ ἕν τὴν ῥο- 
᾿ 

πὴν πάθη, οὐχέτι δέχεται τὴν ἐπανόρθωσιν. ᾿ν- 
δείχνυται τοίνυν ὃ λόγος, ὅτι ἣ φύσις ἣ τοῦ ἀν- 

, " ᾿ - θρώπου σύνθετος οὖσα, ἐχλίθη μὲν ὑπὸ τῆς ἅμαρ- 

ἃ Ψργίοναί ᾿πέουργοβ οχ γυϊσαία, Ζογυ πιόνεῦον 

ἀπιρζι5. ϑ6 4 οἴτὴ νὸχ ἀπιρζίις ἀοοοτητη οἱ νἱκ ρόθ56 
νἹἀοαῦαν δα ΒΑΘ] απ τ Ἔχ Ραμα ]Οπ θη, Π 05 οἴ οτη- 

Ῥοῆβιο γροιεζέιινι τα θυ ΡΥ τη] αἴπλαβ. Αἴψαθ πᾶπὸ 

ποϑίγαση Ἰη ουργοία 1 τα οποπι ἃ ϑουιρίιπτοο 56 Π51 

ΠΟῺ ἈΠΘΥΓΆΤΘ, εχ Ἠθχαρ]15 οοσποβοὶ ροίοϑε. [η 115 β πὴ 
εχ Ἠρρτθο 816 νοῦν, ογε ἴαθαν τιέμηι. Ηος 

1άθπι οβίθη τ οὐ Ααα1}α5, ἄπτη [ἴα Ἰπίουρυθίαϊιβ οϑὲ 
οὐ σφαλήσομιαι πολλήν, Ζγογι ἴαναν" πιιίξαηι. Νοχ ορε- 

ῬΆΛΙΙΠῚ ΠΘΡΊ ΡΘΕ ργὸ ὑπερείδων Θατέιιπι {πογας 1η 66}1- 

του Ῥαγ]5. ὑπερίδων. 

6 (Ο]}». «ιαγίιβ ἐπ᾽ ἀνθρώπου. ΠΡ] ἄρα ἔνο5 Μ58. γί- 

ὁογία ἀθριιῖςι ἢ Ῥυυϑιι5. Δάν θυβιι8 ΡΥ 5 “180 0}1 

τ ηΪϑῖΡο5 ραρπαὶ δ 5ΘΕΙΠΟ 5 ἹΠη Π]Ο ἀἸοὰ5 τπι88 ἃ} 
ρ515 ϑέγιασπτ ᾿Π51 6185. ἀσοιβ8η5. ΝΠ ἰλπ ΠΟ-- 

ΤΪΠ65 ἀηῖαὶ ἄ6}01}6 ϑαπί: νῸ5. διι[6 ΠῚ 1ΓΡΙΠ] 15. 

ΡῬΥυΐμηο ἀϑϑαϊει πῸΠ ΠΟΠ ΘΠ : 586] οἱ ϑθοιπάιμ οἱ 

ΟΡ τ πα η ἸΠ ο 5. ἄοηθο 516 ἈΠ ΠΠΔ ΠῚ 6}115 41] 1ἢ 
γο5 ἱποιάουϊξ, σα νου δ 5, 118 τὶ ρα ΡΊ 6 Π] 1πο} ]Ππαῖὸ 

δὲ τηδοθυῖο ἀἰρα Παΐ ΘΟΠΒΙΠ1115. ῬΆΓΙΘ5. τι [Θὰ 

«ιδηχάϊι «πάθη βἰτιηι Γθοῖτ! ΠῚ} ΘΟ ΒΘΡν ἃ; ΠΡ Π.15 
τηδηθῖ; 1] γοῦὸ ᾿πο] παΐτι5. ἔπ ΥΙ ., ᾿ρϑάκῃ α1550- 

Τυἔτιτ σα ἀθυο ΟΠ ΠΪΠῸ ΠΘΟ6556 65[. Νὰπι ροπάονᾷ 

ΘΧ τπὸ οοπϑίαημα ροϑὲ ἱπο} 1 ΠἉ ΠΟ Π 6 ΠῚ ΘΙ ΊΘ τ ΠΕ: 

566] δὰ 416. ΘΧ Ρ] ΠΡ 115 ΘΟΙ ΠΡΟΜ ἔ}, ῬΟϑ (18 }}} 

ἱποιπαίοπθιι δά τπᾶπ ρΆΓ ΓΘ. ΡΟ ϑ8ἃ {θυ ]πε, 

ἄδπιο ουϊσὶ πο ροϑϑιιηΐ. Οβίθ αἰ ᾿σἹ ει" ΒΘΡΠΩΟ ; 

παίΐτιραπι ΠΟΠΙ Πἰδ5. στη ΘΟΠΙρΟΒΙὰ 510, πο] Πα μη 

νεσθαι. 

ἐἘΔιο Βαβῖ!, περιδονούμενα. Ἐδτ1ο γογὸ Ῥαυνῖβ. οἱ 

Απρῖο. οὐ ΟἸῖν. οἵ ποβίυϊ ποόνὸπὶ Ν88. περιδονού- 

μένοι. 

8 Ὁ]. «υατίαβ ἀπεστήρικτο. διίαίίπι δἀ1 ἐγὼ τοίνυν 

ἐσοιλεύθην, φησὶν, ὡς. Αἱ Μ88. «πηαας αἱ 1η σοη- 

τοχίτι. 

α {τὰ (ΟἹ ογ πὶ «αϊηίιιθ, βοχίπβ οἴ ΒΡ πλτι5 Οἴμηι 

Β6ς. ἴονῖο οἵ οπὶ εαμίοπο Βά51}}. ΑἸῺ «υϊήδμῃ ΝΜ85. 

οατα δἀϊίοπο Ῥαγῖβ. χαταστρέψησθε. 

»Βορ. βοοιηάιι5 ὀρθοῦνται. 

ΠΙΟΙΙΟΠΘ. 

ν. ή. 



Ὁ Θ᾽ 

«πἰάθηι ἤιῖθ56. ἃ ρβοοαίο., βϑ ᾿ἰρϑᾶπὶ ρθη Ϊτι5 
501ν] ΟΡΟΡΓΘΙ 6 9 τιῦ ἃ] ἀὐΠἤοΘ {αὶ Θᾶπη 4}0 1Π|[10 
Ὡ6 ἀΠΠ σαν Τα γβι15 Γδραγαία,, ϑίαϊπμη δοο ρίας ἴ-- 
ἔπ}, 1 |5501 016] 116, οἱ 1Π516{15 ΔΙ ΓΘ ΓΊ115 Οα 5115 

ΒΑΒΠῚΙ ΟΥΒΑ ΒΕ 

ν, ὅο».3.9. ἸπΔΟοΘβϑιιηι. 7)6ὶ αϑτιοιίιτα, ᾿πάται, 1)εὶ ααϊ7- 
ραίο 6ςιῖς. ΕΟ ΠΟ πθιη ἰϑίαμη οοποιιϑϑιῖ 1Π]Πη]- 

δα.5, ἃ ἔγδοίι 5 1Ππ Θὰ [χοΐα5 ΟΡ δχ 1πϑίδιγαντ. 

516 ΠΘΟΘΒΒΔΓ15 {πΠ 46 πὴ δϑὲ Θα 5115.) ΡΡΓΟΡ ον ρθοσὰ- 
{πὶ : 564 πηᾶρηὰ Θϑὲ γΘϑαΡΡΘοΙΟ,, ΟἿ» Ἱπηπ]ο  4}1-- 

ταΐθηι. ὅ. ΚΖ ογπιίαπιοπ ργΓδίζιτη, πιθῖεπι οοσίίανο- 

γχιιπὶ τοροϊϊογθ; οἰμο ΓΤ ΘΤτειξ ἐπὶ οἰ, ΟΥ̓́Θ 510. ὃ Θτι6- 

ἐϊοοραπξ, δὲ σογα 50 πιαϊοαάϊςεναπῖ. Ῥυθιίπι 
", ον». 7. ΠΟΠῚΠ8. οϑὲ ϑαησιι 5 ΟΠ ΡΒ : Ῥγοίϊο ὀπίηι, ἴτι- 
“ὁς 41, φηιΐὶ θείς; τιοῖ 6 Πεγὶ σογνὶ ποπιίπιιτη. 

Ηος Ἰρίταν ρυθἤτιπι ᾿πτι 116 ΠΟ Ϊ5 βάθρα οορὶίᾶ-- 
νϑυηῦ ΤΉ] 65. Πτι}π|5. ΤΠ] 15], 5616] ΠΠΡΘΡαΐο9 
ΓἜΠ 5115 1Π 5ΘΡν [πιΐθ πὶ Δ τπισθπίθϑ. (μα  Θτ ἐτεΐ ἔτι 

511. (ΟΠ ΟΙ ΓΔ ΠΟ ΠΟ ΠῚ ἃ. γ ΘΠ ΘΠΊΘΠ ἃ ΠῚ 1Π51]ΠἸΔΙΊΙΠῚ 

ἀδοιηοπτιτη Θπιιπεϊαξ : ΡῈ Δαν υβι 1 ΠΟΘ ΟἹΠ"- 
γχιιηΐ, Ἰπ θυ τ} ΠΟΘ ΓΙ 51 ΠΘπΐθ5. Ογ6 510 Ῥθτι6- 

αϊοοδατπιῖ, οἱ σοτ δ 5ιιο τιαϊφαϊοον απ. Δα} σιιπὲ 

4π| ργαναϑ ΟΠ ρΓΟ απὲ δοῖοπ65; οἱ ἰσασθιη {π|- 

ἄδθπ) Ἰορίἀτιηλ ἀϊοιιπέ, θῖιπὶ γ6Ὸ {τ ΟΡβοθηᾶ 

γοῦρὰ ΡῬγοΐδνγε, ρο  Ἰουιτη : Δ α] ἢ ἔπι πὶ οἱ ἰγὰ- 
οαπάπιπι., ΠΟῸΠ σΟΠίΘμ πο πάπηι ἀϊοσιπε : Ἰλπιἀαπηὶ 

Ῥαγοῦμῃ δὲ {ΠΡ ΡΆ] πὶ τιὰξ Θοοποιηοιιη), Ργοα - 
ΘΠ ἰδ πιᾶτη ΠΟΥ Ά]Θ ΠῚ, ϑοογίαίουθηι οἱ ἰαϑοὶ- 
Ψ ἘΠῚ, τι ΨΊΡ ΠῚ σΘ ΠΟ ᾿π ]σθηἕθηι, δὲ ΔΠ]1] 50- 

Τα Π]ΟΥ]5 : ἀθπ  {π ψι ππηϊ ΟΠ Π6 ΘΡΘΟΙΟ50. ΠΟΙΏΪΠΘ 

νἰγ 5. Δ] ΘΠ Εἰ5. ἀρ ΡΟΠ πε. Τα ]65. οὐ Φαϊἀθμηὴ 

Ῥεπράϊοπηϊ, οορθ γϑῦὸ τη] θά ϊοιπι. Νάαιη νον 15 

Ῥθη6 οὐηϊπαῖῖθ ΟΠΊΠΘΙΏ ΘΧΘΘΟΡ ΠΟ ΠΘΠῚ νἱΐς 1]-- 

Ἰοστιη ᾿ΠΘΘΡ ΠΕ, ᾿ρϑοβάιιθ δῖον πὸ ἀΠΊΠΑΙΟΠ]8 

ΓΘΟΒ ΡΘΓ δὰ {115 Δρργοαπΐ,, οοηϑατςξαιηξ. ΒἈΌΓΘ118 

ς ΠΙυ Δ, ἔδραμον, [ἃ 1π Υ αἱσαΐα εἴ ἀρπά Τιατῖποβ Ρὰ- 
ἴγ88 ΘΧΡΥ ββ1Πὶ ἸΠΥΘΗΪἔΠΙ, μοι : εἴ τὰ 4ποῖπὸ, 

ἰηνῖῖο Βα51]1ο., ἱπτογργεΐδξιβ οβὲ ΤῊ πηάππῖι5. ΕἾΘ ΠῚ ΠῚ 

4«υἱ ποη νἱάδξ, ῃϊδὶ σνεγίαϊαν ομομ) Ἔγμέ, ἀκολου- 

θέαν ογδί!ο 8. σομϑίατα ΠῚ ῬΟβ86., σοι 1αΓ ΠΘΟΘ588 

εβὲ, Ἀδὰ σραΐδτῃ [δ ο στ τη τὴ6 5 πΠΠ] 0515. ἘΧΊΒΓΠΤηΥῈ, 

51 μος ἰΙοοὸ δάθπάδ διγάγθτη 4115 ΟἸἿπὰ ἴπ ἤππο ἸοΟΌ Πα 

ἀπποίαντῦ 8} {10{π||551Π}115 ἘΠΊΘΓΡΤ 65. ΕΠ ΙΒ  θΊτ5. ΕἼ]115 τσῖ- 

ἔὰν δ ο βιιπΐ, Ῥ5αΙ ΠῚ ΠΤ 56 Χἃ ΘΒ ΠῚ ΠΤ ὈΤΊτα τ πὰ ἸΠ 6 - 

Ῥγεΐδημβ : ἔδραμον ἐν δίψει τὴν ἐμὴν ἀπώλειαν θεάσα- 

σθαι διψῶντες, ἀντὶ δὲ τοῦ, ἐν δίψει, ἐν διαψεύσματι ὁ 

ἀχύλας- ὁ δὲ Σύμμιαχος, ἐν ψεύσμιατι - ἡ δὲ ε΄. ἔχδοσις, ἐν 

ψεύδει - χαὶ πάλιν ἑξέρα ἔκδοσις, ἐν δόλω, ἡρμιήνευσαν. 

Εἰχὸς οὖν χαὶ ἐν τῇ καθ᾽ ἡμᾶς ἀναηνώσει κεῖσθαι μὲν πρό- 

τερον τὸ, ἐν ψεύδει - ἵνα ἦ τὸ λεγόμιενον - ἔδραμον ἐν ψεύ- 
δει, τουτέστιν, οἱ ἐχθροί μιου, καὶ οἱ ἐπιδουλεύοντες οὐ σὺν 

ἀλεθεία, τὸν χατ᾽ ἐμοῦ δρόμον καὶ τὴν χατ᾽ ἐμοῦ σπουδὴν 

ἐποιοῦντο, ὅλους δὲ αὐτοὺς τῷ ψεύδει παραδόντες " σφάλυυαι 

ΟΑΡΡΑΒΏΟΟ. ΑΒΟΘΟΗΙΕΡ. 

τίας, λυθῆναι δὲ πάντως αὐτὴν χρή" ὥστε ὑπὸ τοῦ 

ἐξ ἀρχῆς οἰχοδομήσαντος αὐτὴν τεχνίτου πάλιν 
2 - λ 5. Χ ᾿Σ ' ἀνασχευασθεῖσαν, τὸ ἀσφαλὲς χαὶ ἀχατάλυτον καὶ 

᾿Ἶ Ζ - 2 ᾿ ΕῚ Ἕ 
πρὸς δευτέραν πτῶσιν ἀνεπιδούλευτον ἀπολαεῖν. 

Θεοῦ γεώργιον, φησὶ, Θεοῦ οἰχοδομή ἐστε. Τὴν 
3 Ἁ Ψ ᾿, -᾿ 7 } [ οἰχοδουτὴν ταύτην χατέσεισεν ὃ ἐχθρός " τὰ γενόμενα 

Ο ἐν αὐτῇ ῥήγματα ἀνεσχεύασεν ὃ δημιουργός. Οὔ- 
τως ἀναγκαία μὲν ἣ πτῶσις διὰ τὴν ἁυαρτίαν, με- 

γάλη δὲ ἢ ἀνάστασις διὰ τὴν ἀθανασίαν. Πλὴν τὴν 
Ἧ 36. , 3 , ο » 3 τιμήν μου ἐδουλεύσαντο ἀπώσασθαι" “ ἔδραμον ἐν 

δίψει, τῷ στόματι αὐτῶν εὐλόγουν, καὶ τῇ καρδίᾳ 
αὐτῶν χατηρῶντο. Τιμὴ ἀνθρώπου τὸ αἷμα τοῦ 

Χριστοῦ " Τιμῆῇς γὰρ, φησὶν, ἠγοράσθητε " μὴ γί- 
νεσθςε δοῦλοι ἀνθρώπων. Ταύτην οὖν τὴν τιμὴν ρ [ Ὶ τ 

ἐδουλεύσαντο ἄχρηστον ἣμῖν χαταστῆσαι, τοὺς 

ἅπαξ ἐλευθερωθέντας πάλιν εἰς δουλείαν ἐνάγοντες, 

οἱ στρατιῶται τοῦ πονηροῦ. ᾿δραυον ἐν δίψει. Τὸ 
Ά δ΄ -- Ὁ Ν ’ Ὁ τ σύντονον λέγει τῆς τῶν δαιμόνων ἐπιδουλῆς, ὅτι 

’ὔ “- -Ὁ τ 

Ὁ τρέχουσι χαθ’ ἡμῶν, διψῶντες ἡμῶν τὴν ἀπώλειαν. 
γου Ψ τῪω “- -Ὁ 

Τῷ στόματι αὐτῶν εὐλόγουν, καὶ τῇ καρδίᾳ αὐτῶν 
- ῃ } 

χατηρῶντο. Πολλοί εἶσι ὅ τὰς πονηρὰς πράξεις 
9 δ ἐου τ" ΑΞ , ἢ Χ π᾿ ΄ ͵ὕ ἀποδεχόμενοι, καὶ χαρίεντα μὲν τὸν εὐτράπελον λέ- 

. ΑἹ ’ὔ γοντες; τὸν δὲ αἰσχρολόγον, πολιτιχόν " τὸν πιχρὸν 
ΑΕ Ὶ " 2 , , Ν χαὶ ὀργίλον, ἀκαταφρόνητον ὀνομάζουσι" τὸν φειδω- 

, Ἶ τὭω 

λὸν χαὶ ἀχοινώνητον, ὡς οἰχονομικὸν ἐπαινοῦσι" τὸν 
ει, « ἔλε η2 Ἁ ζ Ε] Ὁ ἄσωτον, ὡς ἐλευθέριον: τὸν πόρνον χαὶ ἀσελγῇ . 

,ὔ Ὁ 

ἀπολαυστιχόν τινα καὶ ἀνειμένον - χαὶ ἁπαξαπλῶς 
“τ, Ἷ Ὁ τ 

πᾶσαν χαχίαν ἐχ τῆς παραχειμένης ἀρετὴς ὕποχο- 

ρίζονται. Οἱ τοιοῦτοι τῷ στόματι υὲν εὐλογοῦσι, τῇ 
ἘΝ 5: Ἔρις 

ΒΕ δὲ καρδίᾳ καταρῶνται. ᾿Εν γὰρ τῷ τῶν ῥημάτων 
᾿] , - ΄ “Ὁ - ΩΣ 

εὐφημία πᾶσαν κατάραν ἐπάγουσιν αὐτῶν τῇ ζωῇ, 
ΠΞΕν 58 Ἢ Στ ΔΜ, Ἀγ τ ΕΣ , δι᾽ τοῦ ὑποδίκους αὐτοὺς τῇ αἰωνίᾳ “ χαταχρίσει δι᾿ ὧν 

Ν Ὁ τω Ὁ 

ἀποδέχονται καθιστῶντες. Πάλιν τῇ ψυχῇ διαλέ- 
᾿ " τ 

γεται, τὴν ὑποταγὴν αὐτῆς τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἐπι- 

δὲ γραφικὸν γεγονέναι ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα συνέθη χρόνοις, 
ὥστε ἀντὶ τοῦ, ἐν ψεύδει, ἐν δίψει γραφῆναι. Ομοι- 
γ 6.7} ἐπ οἰζὶ, τπεαπὶ 66) 6 ρεογηίοίοτπ δἰ{οπΐδ5. 

ῬΡο {110 ατιίεπι, ττι 5111, “χα, τη ΤᾺ] αοῖα ; ιϑγπεπια- 

εἶμι ὑδγο, ἴῃ τηθηάἄδοϊο ; ψεΐπία εὐαϊεϊο, τὴ ἴα]5ο ; δἕ 

αἴϊα ἰΐεπι δαἰϊιῖο, τὰ ἄο]ο, ἐπίουρνδίαίϊ διπί. Κ εν ἰεῖ- 

πεΐΐε ἰίαψηα εδὶ πὶ ποδία σοί ἰδοίίοπα ρμοϑίξισε 

Ργΐπιο {μἴ556, ἴὰῃι τηθμάδοῖο, ἑέα πί εἰἰσεν θέ", οα- 

σαστογαπέ πη τηρηάασίο, ἐὰ 65ΐ, ἱπίπηεϊεὶ εἰ ἰποίεϊαϊο- 

765 τηξεὶ, ποὴ εἰμιοε Ὀδγίίαίε, 56εἰ οι 5656 Ἰοίο5 

γιοπεϊαςίο ἐγ αεϊ εἰ ἰ5δοτιῖ,, ομγϑιεῖγε δὲ οἐμείίιεσε δπμπε7)ὲ 

δοπίνα πῖθ εἰϊν χ ον : 564 ξεψιοηεδτι5 το πιρογ τι 

ἰαρϑιι σγαρϊιοο ργὸ {{1|0, ἐν ψεύδει, ἴῃ πηθπάδοῖο, ἐν 

δίψει, ἴῃ 5111, μοσίζιιγι [εἶ556. 

ἃ ἙΝ ο Ῥαχὶς. πολλοί εἰσιν εἴ. Πδοβι οἱ τη οι οπρ 

4511. εὐ ἴῃ φαΐπαιο Δῆ55, ϑίατιπη ἤδα. Τογίλι5 ἀχατα- 

πονητον. 

μὰ 85. μ]ουϊάτιιθ Ομ Π08, Ἐδπὶ χρίσει. 



ΠΟΜΠΙᾺ ΙΝ ῬΘΑΙΔΙΙΝ [{Χ1- 2790 

τείνων. Πλὴν τῷ Θεῷ, φησὶν, ὑποτάγηθι, ἣ ψυ- ΔΙΠΟΖυταν Δ πη ΠῚ 5 6715 οὐρὰ Ῥθιιηι ΟΡ Ἰθπεδπι 

χή μου, ὅτι ἰ παρ᾽ αὐτοῦ ἢ ὑπομονή μου. ᾿Ἔνδεί-- Ἂ δάἀαιρθηβ. 6. 7 ογιεπιίαπιθτι, τ τ}, 1260 εὑ θοία 

χνυται τὸ μέγεθος τῶν πειρασμῶν, καὶ τὸ τοῦ ἀπο- ὁ5ίο ἀπέπια πιθα, φοτιΐαπι αὖ ἴρ5ο ραιίοπίϊα πιθα. 

στόλου λέγει: ὅτι οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι Τηάϊοαις τοπίδ!οπτιὴ. τηδοη Ἰηθ., οὐ πὰ 0 (ον. το. 

ὑπὲρ ὃ δυνάμεθα ὑπενεγχεῖν. Παρ᾽ αὐτοῦ γὰρ ἢ ΔΑΡΟΒΙΟΙΙ ἀἰοῖε, 4ιιοα Ποη 5ϊη6ι [θη [ΑΓ] ΠῸ5 ΒΡ νὰ τ," 
ὑπομονή μου. 1Δ «πιοά 55:1 Π 6 6 ΡΟϑϑιιηλι5. «40 ἴρ5ο δῃϊηὶ ρμά- 

{οπίϊα πιθα. 

Ἐπὶ τῷ Θεῷ τὸ σωτήριόν μου, καὶ ἢ δόξα μου" ἡ. 1πι 1260 Ξαϊμίαγξ πιδίιη, οὲ οσἰογία πιθα : 6 

ὃ Θεὸς τῆς βοηθείας μου, χαὶ ἣ ἐλπίς μου ἐπὶ τῷῃή 7265 αἰαὶ τποὶ, οἱ 5ρ65 πιϑα ἵπ [260 6. Βθὰ-- 
Θεῷ. Μαχάριος ὃ "μηδενὶ τῶν χατὰ τὸν βίον ὑψη- [τι5. 4 010 ΠΕΠ]ΔγῚ ΥἹτδθ ΓΘ ΠῚ) “ΔΙ ΠΏ 5 511}}}- 
λῶν ἐπαγαλλόμενος, ἀλλὰ Θεὸν ἔχων τὴν ἑαυτοῦ πιδῃ δχϑιηταΐ, 584. 5ιδπι 5]ουᾶ μη Π θυ Παθοὲ : 
δόξαν - ὃ χαύχημα ἔχων ἑαυτοῦ τὸν Χριστόν - ὃ ὃυ- 4 ἴπ (νεἰδίο β]ουϊαΐαν , ἃ0 βθοιπάτι) Αροβίο- 

νάμενος λέγειν κατὰ τὸν ἀπόστολον, ᾿Εμοὶ δὲ μὴ γέ- ἴτππὶ ἀΐςξενο ροιεϑὲ : 27ι)ιὶ ἀπῖοπι αὐϑὶε βἰονίαγὶ, ἐς. 6. νη. 

- νοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ. γιϊδὶ ἰπ ογοο Οἠγίςι. Ναας. νϑῦὸ τ} 46. οοΥ- 
ῃ 

Νῦν δὲ πολλοὶ μὲν ἐνδοξάζονται σώματι, οἵ περὶ τοὺς ΡΟΙΓΘ Θ]ου ἢ ἔπ, 411 5656 1Π ΘΎΙΠΠΪΟΙΒ. ΘΧΘΡΟΙΘΙΡΟ 

γυμνικοὺς ἐσχολαχότες ἀγῶνας: ἢ ὅλως οἱ ἐπὶ τῇ σΘΡ [αι ΠῚ 115... ἃπὶ' ΘΙ ΠΪΠΟ ΟὉ δοἴδ 5 Που ἢ νἱ- 

ἀχμῇ τῆς ἡλικίας "σφριγῶντες πολλοὶ δὲ τῇ κατὰ ἔθῃηι : ΜῈ} ᾿πάεμα ΘΕ θνιιπιιν ἀε ᾿6ΠΠοὰ [ον ετιι-- 
Ἂ, » 71» 

τοὺς πολέμους ἀνδρίᾳ, οἱ καὶ τὸ φονεύειν τοὺς ὅμο- ἀϊηθ., «πὶ δἴϊαμ ἐγ θυ] τὴ οθάθιη ΥἹΝ {π|θ6 Π} 6586 

φύλους ἀρετὴν τιθέμενοι. Ἢ γὰρ ἐν τοῖς πολέμοις ἀποῦπε. Ἐππ γ6γῸ γϑγπὶ ἴῃ Ὀ6}1}15 6 πθ σαβία- 
᾿ Η͂ Ξ . 

ἀριστεία, χαὶ τὰ τρόπαια ὑπὸ στρατηγοῦ χαὶ πό- {πὶ ΡΙΓΘΘΠ18, 86 ἘΌΡΠδρὰ Ὁ ᾿πηρϑγαΐογνο οἱ ἃ οἷ- 

λεὼν ἐγειρόμενα, κατὰ τὴν τοῦ φονεύειν περιουσίαν νἰζα θιι5. δγθοΐα, ΡΓῸ οδοἸ58. τηὰσπὶ πιά π6 Ππηΐ. 

γίνεται. Ἄλλοι δοξάζονται, τείχη πόλεσι περιθδάλ- ΑἸΙ “Ἱουαπἴαν ΟΡ ἀποῖο5 ΟἹ Ροῖιπὶ ΟἸν αἴθ 5 ΤΏ ΠΠ}ῸΘ: 

λοντες" χαὶ ἄλλοι ἐν ὑδραγωγῶν χατασχευαῖς, χαὶ 4111 ΟΡ αι ποι ϑἐ γί γ5., οἴ ΔΘ ΠΟΡΙΠῚΝ 

γυμνασίων μεγάλων οἰχοδομήμασιν. Ὁ δεῖνα δὲ ΒΥ ΠΗ ΠΑΒΙΟν τὴ Ὁ ἸΠ οἷα. 16 ΟΡ 65 5:185 [ἢ ΘΠ Ρ1Ὸ5 
ΓΙ Ξ ": Ὲ ᾿ Ε - 

τὸν πλοῦτον ἑαυτοῦ θηριομάχοις προσαναλίσκων, ᾿Π5.ΠΊΘΩΒ., Εἴ ΥΔΗΙ5 ΡΟραΪϊοσιιπι ΔοοΙ τη Δ 10 Ὠ1}γ115 
͵ ν - Ω . 

χαὶ ταῖς ματαίαις τῶν δήμων φωναῖς ἐπαγαλλό- Ο ΘΧχϑα!ίδηβ, ἀπ Ἴθῖτι5. ἸπΠαίτι"., ἃ0 τηασηϊῇῆοο ἦ6 56 

ἃ ἴς ἐπαί δ ΑΘ τ: τῷ πε τππὰ, οἴπὶ ο] ΟΡ πὶ 1η 51ιἃ ἐπγρι τα 1π6 οοἷ- Βευθε τρυόδται τοῖς ἐπαίνοις, καὶ μέγα φρονεῖ, τὴν 56Π|1 ἘῸΣΕ Ὁ τ Ἵ ΣΆ 
2 τ »,. Ὁ . ΄ Ρ 

δόξαν ἔχων ἐν τῇ αἰσχύνη αὐτοῦ ὅς γξ χαὶ ἔγγρα- Ιοοσδῖ : 40} οἴτᾶτη 1η ῬᾶΙΘἢ 115 ἘΠ ῸῚΒ ἸΘΟΙΒ5 51Π1}} 

ὃν τοῖ ὅσι τῆς πόΆ δον ξαυτοῦ ἄπο. Ῥθοοαίπηι 8 }0}15 Ἰηϑοριρίαμῃ οβίθπίαι. ΕΓίογ ιν φον ἐν τοῖς περιφανέσι τῆς πόλεως τὴν ἑαυτοῦἁμαρ- ΒΡ δα ΒΘΕΙ͂Ρ 3 : 
πὶ πὸ τ όχον δε τυυαιν. Ἄλλος απ πλοῦς 8|Π|5 0}. ΘΕ ΙξΙΑΝ 1 ΑἸ1ὰ5, {πο γΠοῖου δι: ἢ] Πτι5, 

τῳ δοξάζεται" χαὶ ἄλλος, ὅτι ῥήτωρ ἐστὶν δεινός οἴ ᾿πν 1 η 6 1}0}}15 » 88| ᾿ΠῈ Π ΔῊ δΣ ΒΑΡ ΘηΕ66. ῬΟνΐτιι5. 

τις χαὶ ἄμαχος" ἢ τῆς κατὰ τὸν κόσμον σοφίας ἔμ- Οὐοστιν. ΟΠ πὶ Θ᾽ΟΥΪ85. ΤΠ] ΒΘΡΘΡῚ ρᾶν ΠιθρΊΕ, οἱ 
τεῦ “ . ' " ᾿ ᾿ ᾿ 5 εν ᾽ Ἄ 

πειρος. Ὧν πάντων ἐλεεῖν τὴν δόξαν προσῆχε᾽ μα- Ῥυδαῖοβ Ρ ΒΕ ἸοαγΘ 605, 4] Ῥοαμὰ 5.1.8} ᾿ΡΒΟΙΡΊΙΠΙ (1 εἴῖ 

χαρίζειν δὲ, τοὺς τὸν Θεὸν ἑαυτῶν δόξαν ποιουμέ σ᾽] ουια τ οΟηϑ  πππηΐ. ΕΓΘΠῚΠ 51 4115 5656. ΠΊΔΘΠΟ- Ρεαὶιὶ. 
-ῶ Ξ Ξ μ΄ 5. . Μ - 

νους. ἰ γὰρ ὃ δεῖνα μέγα φρονεῖ ὅτι δοῦλός ἐστι ΡΕΪΓΕ 71Δοἴαΐξ, «ποὰ κοὸμε ̓  ΤΈ515., ἀἴ([Π|0 τη Πηᾶἃ- 

: Λ -- ᾿ Ἷ Θαα : {πάη πη} 60Π- 
βασιλέως, τιμώμενος παρ᾽ αὐτοῦ τὰ μεγάλα "πόσον 8". "ῊΣ ἜΡΕΣ ει Φ  Ἰγεταδι ποά Βοοσ5 

ἌΝ ε ὃ κω» πον ἢ “) 7» 11 

σοι προδῆχεν ἐπὶ σαυτῷ μεγαλύνεσθαι, ὅτι δοῦλος » Τ᾽ 5 ΤΙΝΙ ἀὐλοὶ ἐν ππιθὰ ΞΕ ἐκλόφο ἐπι: 
ου ω -- 7 » 

εἰ τοῦ μεγάλου βασιλέως, προσχληθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ ἐΠΘΕΤ  ΒΘΈΥΤΙΒ ΕΟ θΟΤΕΩοι δεν Σ 
Πϊαν ἔαίθιη., ῬΓΟΤΠΙ55Ι0Π15. ΒΡΙΡΙτι ΔΟΟΘΡΙΟ : 1} 1Π 

Ῥλιὶ.3. το. 

εἰς τὴν ἄκραν οἰχείωσιν, λασὼν τὸ Πνεῦμα τῆς ἐπαγ- ᾿ ᾿ς ον τεΣ ἱ : 

γελίας, ὥστε σφραγισθεὶς ἐν αὐτῷ υἱὸς ἀποδειχθῆναι 1050 οϑίσηαίτβ,, 6] ΕΠ1πι5 οἰβοίατε (ὑπ αῖθαι 

Θεοῦ; ᾿Εν “ἑαυτῷ δὲ' γνοὺς τὸ ὄφελος τῆς γνησίας βἰποθνὸθ ἴῃ Ῥαδιτη 5061 π|Π1ςἀἴθ πὶ 1Π 56] ΘΕ Ρ50 

ἐπὶ Θεὸν ἐλπίδος, ἐπὶ τὸν ἴσον ἑχυτοῦ ζῆλον παρα- ΔΒΠποβοονοῖ ῬΡΟΡμοία., Ρορα τη δα Ρᾶγ6ΠῚ 5661} 

χαλεὶ τὸν λαὸν, λέγων: ᾿Ελπίσατε ἐπ’ αὐτὸν, πᾶσα ΦιΙΌ] ΠΟ ΠΟῚ Ἰην]ταϊ, ἀἸσΘ 5 : 9. ϑρογαίθ ἵτὶ 60, 

1 815 61 σατῃ Ἀδρ. βοχίο δὲ οἵὰπι (]Ρ. οσίῖο. αὐ. (ΟΡ. φιαγέιβ μεγαφρονοῦντες. ΟΧ «πῶ Βοαιπξι, 
τλα}11 Μ55, εἴ μῖο δὲ ρᾶυΐο ροβὲ παρ᾽ αὐτῷ. ϑιιθίης. ἀριστεία, ἔοτο 5ἰστῆοαξ ον ἀτποπι, ἀπὲ ῬΓΘΟΙΑΓιιπὶ 

δα πο Β451]. οἵ φαδέιιου Νῖ55. χαὶ τὸ τοῦ. ἘΔΙΕο Ῥανὶβ. [αοῖπιιβ : 56 1ΐὰ ᾿πίευργοία! βιιπλ15, αὖ 56 Π5115 Ροδίτι- 

ΟΠ ἀπὸ δπΐ α]ΐεσο Νῖβ. χαὶ τὰ τοῦ. ἰὰγὲ υτἱἀεθαξαν. 
ἃ 81. πούεπη Νῖβ5. οπὶ οαϊίίοπο Βαβ]. Αἱ οαπῖο ὁ Βορ. βεοιπάι ἐν πλούτῳ. 

Ῥαγίβ. ἐπὶ μηδενί. ἃ ἘΠΙὸ Βα51}. οἱ 8εχ Νῖββ. ἐν ἑαυτῷ γνούς. Αἴ εἦϊ- 

» (οάϊοεβ ἴγο8 ριὸ σφριγῶντες ΠαΙλοπε φρονοῦντες. τἴο Ῥατί5. οἵ Ἀοᾳ. βοχίιι5 βθοῖιπα} 15 οὔτ. ἐν ἑαυτῷ δέ. 



280 5. ΒΑΘΙΠΙΙ ΟἸἸΒΑΒΕΙΣ ΘΟΑΡΡΑΌΟΘΟΘΟ. ΛΔἈΒΟΗΙΕΡ. 

οηιτιῖς στ Γ ὁραῖο ροριιζογιιηι, 6 ιτιϊτ6 σοῦατι συναγωγὴ λαῶν, “ ἐχχέατε ἐνώπιον αὐτοῦ τὰς χαρ- 
ἐϊ10 οονάα νϑείσα. ΕἸουὶ πὸη ροϊοϑι, αὐ αἰνίπ δίας δμῶν. ᾿Αμήχανόν ἐστι χωρητιχοὺς ἥμδς γενέ- 
σΥΔΕΪ85 σα ρᾶ665 ΓΘ ἀΔηγιι, Πἰδὶ πη] {188 ἀ δοιο ποθ, σθαι τῆς θείας χάριτος, μὴ τὰ ἀπὸ κακίας πάθη προ- 
{{π85 ἈΠΙΠη85 ΠΟΒΙΓα5 ΘΟ ραγούδης, ΘΧρυ]θυτηι5. χατασχόντα τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἐξελάσαντας. Εἶδον 
Νονὶ ερῸ τηϑάϊοοβ, 4 ΠΟῚ ὈΥΪτι5 βαϊϊανῖα πηθα]- πὶ ἰατροὺς ἐγὼ μὴ πρότερον διδόντας τὰ σωτήρια φάρ- 
οαπηθηΐα ἔγδ θα πε, {πᾶτη τηαῖθυατη ΠΟΥ θ᾽ ἀὰπ μαχα, πρὶν ἐμέτοις ἀποχενῶσαι τὴν νοσοποιὸν ὕλην, 
ΡῬΘΙ’ γψοῃηϊττιπ ον δοιιαϑϑθηΐ : {π|ᾶτη ἱπίθ ρου Πῖ65 ἣν ἐχ πονηρᾶς διαίτης ἑαυτοῖς οἱ ἀχόλαστοι ἐναπέ- 
11 6χ τηᾶ]0ὸ νἱοία 51] ρθρθυουαηΐ. ϑ6α δὲ ἰὴ νὰϑ θεντο. Ἀλλὰ χαὶ ἀγγεῖον προχατειλημμένον ὑπό 
ΘΡΔΥΘΟΪΘ ΠΕ Φπορίδηι ᾿ἸΖΙΟΓ6 πη] τ 5) ὨΪϑὶ (6. τινος δυσώδους ὑγροῦ, μὴ ἐχπλυθὲν, οὐ μὴ δέξηται 
ΥἹς δ]ούιπη , ππριιθηϊιμη ΠΟ ἰπίαπά τ. Ἐὰ οὐ τοῦ μύρου τὴν ἐπιῤῥοήν. Δεῖ τοίνυν ἐχχυθῆναι τὰ 
4185 ΡΥΪῸ5 Ἰπουδηΐ, δἰ Πα] Ὁρονίοῦ, τα {π|26 1π|- προῦπάρχοντα, ἵνα δυνηθῇ χωρηθῆναι τὰ ἐπαγό- 
τλἰἐτυπῖαν, τορι ροβϑίπῖ. τὸ. 7 γιιηιξάπιοτι ϑατιὶ μενα. Πλὴν μάταιοι οἵ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. Ἐϊὸε 
Νιἰ ᾿ποπιΐγτει. ΝΝονΣ ΟΠ ΟΠ ΠῸ5. 51π|ΠῚ 86πὶ μὴ πάντας ἀχολουθοῦντας ἰ αὐτοῦ τῷ παραγγέλματι, 
ΤΠ ΟΠ ΠῚ 7 ὨΘ τ Θρθηη ἴῃ ΠΘΙΙΠῚ 5. ϑοῖροῦο., 5:4 μηδὲ χαταδεχομένους ἐλπίζειν ἐπὶ τὸν Θεὸν, ἀλλ᾽ 

5ΡΘ ΠῚ ΤΘΡΟΠΟΓΕ ἴπ ἢ] ιι5 νἹΐο8 νη τ 15. Τἀοῖτοο ἔχοντας τὴν ἐλπίδα ἐπὶ τὰ μάταια τοῦ βίου. Διὰ 
Αἰτ : Κ᾽ ὁγτεηυΐαπιθτι ατιὶ {{{{1 Πιογγυϊτυιετι, τποτιάαοος τοῦτό φησι, Πλὴν μάταιοι οἵ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, 

Νἰὶὰ Πιονοΐτιεηι. αν νηὶ ὃ Οὐΐα τηθπάδοθβ. ἴ0}0]- ψευδεῖς οἵ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. Διὰ τί μάταιοι; 
ΠᾺΠῚ ΤΠ ΧΊΠ)6 ΤΠ ΘΠ ἀΔΟΙτΠ ΘΟΥ ΠῚ ἐρυΘμ πη πιν Ἐπειδὴ ψευδεῖς. Ποῦ μάλιστα αὐτῶν τὸ ψεῦδος 
Τὴ ἰαίογῖδ. πα}, αὐ ΠΓαπιἀαπάπιηι Γαοἰὶς. Ὧ6 4πὰ- ἐλέγχεται; ᾽ν ζυγοῖς, φησὶ, τοῦ ἀδιχῆσαι. Ποίοις 

ΠΠΡτι5. δίδτουιβ Ιοααϊει ὃ ΝΟ αὐ] ΘΠ ΠῚ ΟἸΠ65 197 Φησὶ ζυγοῖς ; ΝΜΕὴ γὰρ πάντες ἄνθρωποι ζυγοστατοῦ-- 
᾿ΟΠΉ]Π 65 τΠ ΠῚ ἘΠ" 51 ΟΥ 15 9 ΠῚ ΠῚ] ὉΠ Π65 Δ Π86 γθη- ἃ σι; μὴ πάντες ἐριοπῶλαι, ἢ χρεωπῶλαι, ἢ χρυσὸν 

ἀἸτογο5 ϑιηΐ., ἅτπιξ ΤΩ ΔΟΘΙ ΔΤ ; ἀτιξ ἀτινῖιπ ἃι} ἃν- ἢ ἄργυρον διατίθενται, ἢ ὅλως περὶ ταύτας τὰς ὕλας 

δοηίαηι ἰγαοίδηξ .,. τι ΟΠ ΠἾΠΟ ἴῃ Πδϑο6 Ἡιδῖθυ 5 τὴν σπουδὴν ἔχουσιν, ἃς ζυγοῖς καὶ σταθμοῖς πεφύ- 

ΟΡΘΡᾺ ΠῚ οἱ ϑιμάιπιηλ ροπιηΐ, {π|ὲ5 ΠΡΟ ογο85 χασιν οἵ ἔμποροι διαμείόειν; ᾿Αλλὰ πολὺ μὲν τὸ 

ΟἸΠΠῚ ϑἰδιθυῖβ ἂῸ ΟΠ θυ] 5 5οϊθηΐ ἀϊνοπάθρο ῦ τῶν βαναύσων γένος, ζυγῶν οὐδὲν εἰς τὴν ἐργασίαν 
ΑἸάι πητ]τα βδαπὶ ΘΘΠΘΓα ΟΡΟΥΓΔΡἸΟΥτ,, {πὶ ὦ αὐτῶν ἃ προσδεόμενον - πολλοὶ δὲ οἵ ναυτιλλόμενοι " 
ΟΡΘΡὰ5. ϑ:1ιἃ8 δίδίθυδ ἩΪ}}}] Οριῖ5 παρθηϊ. ΜΠ πολλοὶ δὲ οἵ περὶ τὰ δικαστήρια χαὶ τὸ ἄρχειν στρε- 
ΘΏΪΠ} ΠατΙΠΟΔ "ἢ ΘΧΟΡΟΘΙΐ ἀρίθηι : τ] οἰ πὶ Οἰτοὰ φόμενοι, παρ᾽ οἷς μὲν τὸ ψεῦδός ἐστιν, ὃ δὲ διὰ τῶν 

ἔουτιμ δὲ τηδρ᾽5ιγαῖτι8 ΘΟ ρΔΠτι, ἄρτι πιο5 α- ζυγῶν δόλος οὖκ ἐπιτηδεύεται. Τί οὖν ἐστιν ὃ λέγει; 
ἄδιη οϑὲ πηθπηάδοίτιηη, ΠδΟ ἰἈΠΊΘἢ ῬΘΡ βίαιοι αβ ο--ὀ Ὅτι Ῥέχάστου ἡμῶν ἐν τῷ χρυπτῷ ζυγός τις ἐστὶ 

δ᾽1αἹογαχυτος [π|5 Ῥ υ Ποῖ. Οὐὰ Ἰσὶταν οϑὲ «πιοά ἀϊοῖε " Οποά 5 παρὰ τοῦ χτίσαντος ἢιμᾶς ἐγκατασχευασθεὶς, ἐφ᾽ οὗ 
ἄλπι ἰμῖντα. Ξ "Ἢ 
πος οι. 11 ἘΠΟΟΈΟΟΙΙΘ ΠΟΘΙ πιίπι5. 5 θυ ἃ αυϊθθαη ἃ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων δυνατόν ἐστι διαχρίνε- 

ὨΟΒΕῸ ΟΟΠΕ ΟΡ σοπϑινιιοῖϊα δ᾽, ἴῃ απιὰ ΓΌΓΤΙΠῚ 
Ῥόπ. 80. ΠΔΙΙΓ ΠῚ (ἸΒΟΘΓ ΠΟΙ ἃ ἡπά σαν ατιθαξ. Τοστιὶ ἀτιΐε 
ἐν ἔιαπι ἐαοΐθηι υἱίατη δὲ πιογ ἔθη, ὕοπτίγι οἱ ἡναΐμηι, 

ἀπια5. Πδίμ "5. 51:0] Ἰην]σ6 ΠῚ ΟΡΡροβίϊὰ5 : θχροπᾶθ 
᾿Ρ885 ἴῃ πιο ᾿ρϑῖπι5. {ὉΠ τι πᾺ}} : ροπάθγα ἀΠσθπίου 
«πΠ 510 ἘΡῚ σοπ πιο Ὀ1ΠΠπι5.,. τ Τὴ [ΘΙ ΟΥΑΙ ΔΤΗ 
ΕἸ θοῦ θ ψο]τρτα ὕθηι, δὲ ρ6} θᾶ ΟΟΙρΕ ΡῈ δ ΘΓ ΠΤ 

ΠΟΥΘΩ : 81] πη νἱν 15. ΘΧΘΓΟΙΟ ΔΡΗΠΙΟΙ ΟΠ ΘΙ 
ΟἸΊσΘΡ6 5» δὲ 1ΠΠπ|5. Ορ6 46] 1οἷαβ. δοίθυ πὰ8. σοῃβθία ἢ 
ΜΘπάδο65 ᾿θΊτιν ϑιιπὶ ΠΟυΏΪη65, οουτιρία Βα θ6η-- 
[65 ΔΗΪΠ188 Ππ6Ἰοῖὰ : Οπογιιηὶ οὐϊδ τη) ΠῚ 5 ΓΟ ΕΣ 

σθαι. ΓἜθηχα πρὸ προσώπου σου τὴν ζωὴν καὶ τὸν 

θάνατον, τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ χαχόν " δύο φύσεις ἀντι-- 
χειμένας ἀλλήλαις - ἀντιστάθμησον αὐτὰς, ἐπὶ τοῦ 

οἰχείου σεαυτοῦ κριτηρίου " ζυγοστάτησον ἀκριδῶς, 

τί σοι λυσιτελέστερον, τὴν πρόσκαιρον ἑλέσθαι ἧδο- 

νὴν, χαὶ δι᾿ αὐτῆς τὸν αἰώνιον λαδεῖν θάνατον, ἢ 

τὴν ἐν τῇ ἀσχήσει τῆς ἀρετῆς ἑλόμενον χαχοπά- 
, ΄ , “ὦῷᾳἰμμα ᾿ 

θειαν, ταύτῃ προξένῳ χρήσασθαι τῆς “αἰωνίου τρυ- 
τω » - Ε᾿ ’ὔ 

φῇς. Ἰψευδεῖς οὖν οἱ ἄνθρωποι, διεφθαρμένα ἔχον- 
τ Ὁ ͵ὔ Δ λ , 

τες τῆς Ψυχῆς τὰ χριτήρια, οὺὃς καὶ ταλανίζει ὃ 
7 ,ὔ -} ᾿ ν » Ν ᾽7ὔ Ὁ 

Ο προφήτης λέγων " Οὐαὶ οἵ λέγοντες τὸ σχότος φῶς; 

ΘΈΛΕΙ οὐ Νί85. δἰϊφαοῖ ἐχχέατε. ΑἸ τὸ5 Μ95. ἐχ- 
χέετε. ΠΡΊἄοπὶ ποβίγα δα ἴο Ῥαγῖβ. ἀμνήχανόν ἐστι τὸ 
χωρητιχοὺς ὑμᾶς. ἘΔ ΙΓο νερὸ Βαβὶϊ. οἴιπὶ τα] 15 Μ95. 
αὖ τη σοπίοχίι. 

χεῖα. ἘΔΤΕ γογο οἴιπὶ πηι} {15 Ν55. χαὶ τὸ ἄρχειν. 
»( ο]Β ον τα φαδτέιβ οἵ ἐπϊπῆτιβ ἑκάστῳ ἡμῶν. 

1τὰ οὐπο 851. εὐ ΟἸῖν. εὐ Ἄμπρο. οαπὶ 4}115 
φαπαας Μ85. ΔῈ 110 Ῥατῖβ. οαπὶ Ῥᾶτιοῖβ ΝΊ55. αἰω- 

νίας ζωῆς, υἱΐαπι εδίονρπαπι. ΟΟ}}». βορ τ τητιβ αἰωνίου 

τρυφῆς. ΤΡΙάομη. (1. «πατέιιβ ψευδεῖς οὖν οἱ υἱοὶ τῶν 
ἀνθρώπων. 

"Ιορῖξαν ἴῃ (ὐαΐοπα Οογάοι. αὐτοῦ τῷ κηρύγματι. 
ἅ Βερ. «παγίιβ προσδεομένων. ΑΔ τηᾶγρίποπι γογῸ 

Ἀορ. 86χ{ 1 βουιρίαπι ᾿ηνθηϊίιι" προσδεόμενοι. ϑ[αίπι 
Ἰλερ. «παρίτι οἵπὶ (0]Ρ. φυαγίο δικαστήρια χαὶ τὰ ἀρ- 



ΗΟΜΙΙΙΑ ΙΝ ῬΒΑΊΤΙΌΜ 1Χ]. 

καὶ τὸ φῶς σχότος" οἱ λέγοντες τὸ πιχρὸν γλυχὺ, 
καὶ τὸ γλυχὺ πικρόν. ᾿Ἐμοὶ, φησὶ, τὰ παρόντα" τίς 

δὲ οἶδε τὰ μέλλοντα ; Καχῶς ζυγοστατεῖς, πονηρὰ 

τὰ μάταια τῶν “ ἀλη- 

θινῶν προτιμῶν - τὰ πρόσχαιρα τῶν αἰωνίων προ- 
“ λ ἄ Υ 5 λ πΌν ταν , 

τάσσων τὴν παρερχομένην ἡδονὴν ἀντὶ τῆς ἀπαύ- 

“» ΕἸ .- ΕΣ Τ, 

τῶν ἀγαθῶν ἀνθαιρούμενος " 

στου εὐφροσύνης καὶ διηνεχοῦς ἐχλεγόμενος.  ευ- 

δεῖς οὖν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν ζυγοῖς τοῦ ἀδικῆ- 

σαι. ᾿Ἀδιχοῦσι δὲ προηγουμένως μὲν ἑαυτοὺς, ἔπειτα 

δὲ καὶ τοὺς πλησιάζοντας, οἵ “ καὶ ἑαυτοῖς πονηροὶ 

σύμόδουλοι ἐπὶ τῶν πράξεων γινόμενοι, χαὶ ἑτέροις 

μοχθηρὸν ὄντες ὑπόδειγμα. Οὐχ ἔστι σο! εἰπεῖν ἐν 

τὴ ἡμέρᾳ τῆς χρίσεως, οὐχ ἤδειν τὸ ἀγαθόν. ἴ Προ- 

φέρεταί σοι τὰ ἴδιά σου ζυγὰ ἱκανὴν παρεχόμενα διά- 

χρισιν ἀγαθοῦ χαὶ χαχοῦ. Τὰ μὲν γὰρ τοῦ σώμα- 
τος βάρη ταῖς ἐπὶ τῆς τρυτάνης ῥοπαῖς δοχιμαζο-- 

μεν, τὰ δὲ τοῦ βίου ἐκλεκτὰ τῷ αὐτεξουσίῳ τῆς ψυ- 
χῆς διακρίνομεν" ὃ καὶ ζυγὸν 8 ὠνόμασεν, διὰ τὸ 
ἴσην δύνασθαι λαυιάνειν τὴν ῥοπὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα. 

Μὴ ἐλπίζετε ἐπ᾽ ἀδικίαν, καὶ ἐπὶ ἅρπαγμα μὴ 

ἐπιποθεῖτε. Ἄνω εἶπεν ᾿Ελπίσατε ἐπ᾽ αὐτὸν, πᾶσα 

συναγωγὴ λαῶν. Εἶδε τὸ ὀκνηρὸν τῆς ὑπαχοῦς, καὶ 

ἀπεφήνατο, ὅτι Πλὴν μάταιοι οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων" 

Ὁ 
τὸν ἐξ ἀδικίας ἠθροισμένον πλοῦτον ἱκανὴν ἑαυτῷ 

πρὸς τὸ ἰσχύειν καὶ χρατεῖν ἀφορμὴν εἶναι κρίνων, 

Πάλιν ἀπαγορεύει μὴ ἐλπίζειν ἐπ᾽ ἀδικίαν. 

ὅμοιός ἐστιν ἀῤῥώστῳ ἐν τῇ περιουσία τῆς νόσου 

τὴν εὐεξίαν τιθεμένῳ. Μὴ ἐλπίζετε ἐπ’ ἀδικίαν. 

Αὕτη σοι ἐμποδίζει πρὸς πᾶσαν ἐνέργειαν. Καὶ ἐπὶ 
᾿ ἅρπαγμα μὴ ἐπιποθεῖτε. Νὴ εἶναι τῶν ἀλλοτρίων 

ἐπιθυμητὰς παραινεῖ. Πλοῦτος ἐὰν ῥέη, μὴ προστί- 

θεσθε ᾿χαῤδίᾳ: Ἐὰν ἴδης τινὰ τῶν ὑπερπλουτούντων, 

μὴ μακαρίσης αὐτοῦ τὴν ζωήν. ᾿άν σοι Ἐὐλυθοῖν 
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ΡΙΟρΡΙκϑῖὰ ἀϊσθηβ: Ζζω, φιιὶ ἀϊοιιιὶ ἱοποὗτας [ιοϑηι, Εσαϊ.ὅ.20. 
6ἱ ἰμισθηῖ ἑθποῦτ 5 : σι εἰϊοιιτιὶ ἀππαχιπι αἰπεῖοσθ, οἱ 

«ἰκιῖοο, απιατιίπι. Μ1Η], ἐπ υῖ, ᾿γδοϑίο 51Π| ΡΥΈ56η- 

(ἃ : 4|5 γ6ΡῸ πονὶϊ ἔπει ἃ9 ΜΙ416 ροπάογαβ,, ΟΠ ΠῚ 

τ]ὰ ΠΟΏΪ5. Ῥ δοίεγα5., νὰ πᾶ Ὑγο}15 ποὰβ ρΟι ον, 

[ΘΠ ΡΟΡΆΠ]ἃ δοίθΡΠ]8 ἈΠ ΘΡΟῺ 85, νΟΙρ αἴθ μι ΠΠπ|χ αὶ 
ΡΙῸ ἰφ ἃ ρουρϑῖια ἃς ροΡΡοι οἱ] 585. ἤ͵οπάαοος 
ἜΥδῸ {ἰϊϊ ]ιοτιίτιτιτι ἵτὶ οἰ αἰογὶς αἰδ 7’ αιιἀατιάτιτι, 
ααἰμιθτεῖς. ΤῊ] τα δἰ Ποία πα χίηιο «πάθη 868 
0505, 4 π8 γθῦὸ ῬῃΡοχί πιοϑ: {προ εἰ 510] ᾿ρ515 ἴῃ 
51:15. ΔΟΙΠΟΠΙ τι5. τη] 6 ΘΟηΒαΠ πη, οἱ 4}1|5. δυιηΐ 

ΘΧΘΙΊΡΙΟ τηᾶ]ο. ΝΠ ΠΙ 61 ΕΠ0Ὶ ἀἴοογ ἴῃ αἴ {πα1-- 
ΟἿ], ΝῸΠ Ππονθγαπι ΠΟπιιη). ῬΥΟΡΟΠιιΠ ἔτ" ΕΠῸῚ {π88 

᾿ρϑία5 Ιᾷ ποο5, θοητι ἢ) ἃ6 ΠΊΔ]τιΠὶ 51 {Π Ἰθη ἴον 415- 
ΘΘΡΠΘηΐ65. ΝΑΙ ΘΟΡΡΟΥῚ5 Ροπάθνἃ δχ {τ 1 Π 66 πη0-- 

ΠΊΘΠ Ε15 865 ΕΠ ΠῚ Δ ΠΊ1Ι5 : 581 {18 ἴῃ νἱΐὰ οἰ σο πὰ βιιηΐ, 
ΠΡΟ ΔΗΪΠ188 ΔΙΌ] ΓΟ ΘΟ] μητι5 : {πο οἱ 5ἴα-- 

ἴθ ἢ]. ΠΟΙΙΠΔΥΙΣ., {πρρ6 «π|ὰ φηταϊθπι δά 

ἘΓΡΕΙΠΊΤΘ 1Π 0] ΈΠΠΟΠ ΘΠ ΓΘΟΙΡΘΓΘ Ροίοϑι. 

ὃ. Δοῖ“{6 ΞρθΓατ ἔπὸ ἱπεϊτιϊίαἴο, οἱ ταρίπιας πιο-- 

{6 σοτιοιιρίξοοτ δ. Βυι ρου Ἶτι5 αἰχὶς : ϑρόγαΐο ἐπ 60; 

ΟἸ τοῖς Οοτ δ Θδαῖίο ροριζοτιιπι. ὙΊἸΑΪΕ του ἢ σΟΥῚ 

αν 6. ϑϑβ: ΓΘ ΡΈπῈ 7 Θὲ Ῥγο πη ἰ αν: ΚΖ γι ἐαἸγιθ τὶ 
τναπὶ χζἰὶ ᾿οπιίτιιιπι. Ῥυυγϑιιβ νϑίαι ΠΘ 5 ΘΥΓΘΏΙΤΙ5 1 

Ἰηϊ χυϊαῖθ. Οὐ οοδοίαθ Θχ ἱπίαιπαῖο αἰνιεἴας 

511{Π|0] 65 5101 Δ Ππιπιθητιιτη. δ φοθι οἱ ροΐδη- 
{18} 6556. {π||σὰΐ, ἀ551}}}}}8. δϑὲ φοογοῖο, {πὶ ἴῃ 

ΤΏΟΡΌΙ σγαγιίαϊθ Πα πιά! θ πὶ θοπατὴ σΟΠϑΕ [0. 

οι 6 Φρόγατο ἔτι ἐπιϊψτιταΐθ. ἘΓΘΟο ἸπροαἸ πθπῖο 

ἘΠῚ δϑὲ δαὶ Ομ Π θη ΔΙ ΟΠ ΠῚ. ἘΠῚ στρογ γταρίτιαπι 

πιοίἐϊ σοτιοτρί5 ΘΓ. ΑἸϊομὰ πὸ ΘΟ ποι ρΙβοᾶππι5, ἃ- 

πηοποέ. λιν οἱ αὐήιιατιε,, τιοῖἠξθ ΘΟΥ ἀρροπεγο. 

51 ν] 6 γ15 «αθΠΩΡΙΔΠῚ ΡΥ ΘΟ ἸνΊ θη], Π6 ὙἹ δα} ἰρ51π|5 

θεν χαὶ ἐξ ἀφθόνων πηγῶν περιῤῥέῃ πὰ χρήματα, ᾿ ὃ βοαίδτηῃ ΡΙΘΘαἸ αν} 15. 851 τ ἄθρεῖ, οἱ οὁχ προυῖ- 

μὴ προσδέξῃ αὐτῶν τὴν περιουσίαν. Πλοῦτος ἐὰν ῥέῃ. 

Θαύμαδον τὴν φωνήν. ἹῬευστὴ ἣ φύσις τοῦ πλού- 

του χειμάῤῥου ὀξύτερον τοὺς ἔχοντας παρατρέχει, 

ἄλλοτε ἄλλον πέφυχε παραμείδεσθαι. “Ὥσπερ 
Χ τοῦ ϑὺν ἐφ᾽ -» , 5 Ἷ ἃ - 

ποταμὸς ἀφ᾽ ὑψηλοῦ φερόμενος ἐγγίζει μὲν τοῖς 
“- Ὁ Ε « τ ᾿ « ᾿ "5Ωλ 

παρεστῶσι τῇ ὄχθη, διοῦ δὲ ἥψατο καὶ εὐθὺς 

ἀνεχώρησεν: οὕτω χαὶ ἣ τοῦ πλούτου εὐχολία 
Ε] ΄ ΕᾺ δ »Ὶ Ὶ Α ,ὔ “7 ὀξυτάτην ἔχει χαὶ ὀλισθηρὰν τὴν παρουσίαν, ἄλ- 
λους ἐξ ἄλλων πὰραμείδεσθαι πεφυκυῖα. Σήμερον 
τοῦδε “ὃ ἀγρὸς, χαὶ αὔριον ἑτέρου, χαὶ μετ᾽ 

ἀ Τία 50χ Μ85. Αἱ δ οἱ ΜΙ55. ποπηῖ]1 τῶν ἀληθῶν. 
ε 510 Μβ85. ψαδίαπονυ. ἘΜΙΠ οἱ καὶ αὐτοῖς. (ΟΙΒοτ αὶ 

«πᾶγίιι8. οὖ βοχίῃβ οἱ χαὶ αὐτοί. 

δῖ. ΟἸῖν. οὐ Απρῖῖο. δὲ Οοιηθοῦ, οἴη 1115 56 χ 
Μβ85. Αἱ 61} προσφέρεται. 

8. (01. «ιάγέιιβ ὠνόμασεν ὁ προφήτης. Μοχ ἰάοπὶ 
Οὐάοχ ἐπὶ τὰ ἁρπάγματα. 

᾿Ν 

θτι5 ΤΟ πε] 115 ἘΡῚ δἰ πα πὶ αἰ ν τ1:θ., πΘ π᾿ ΘΆΓΙΙΗῚ 

οορίὰ δοαιίθβοαβ. 7) ρίζα οἱ αὐτιατεῖ. ἈΔυΐγαγο 
ΝΟΘΘΠ. ΕἸπιχὰ δϑὶ ἀν: γιιπι παΐτιγα,, ΤΟΥ ἰδ οἱ-- 

Ὧπθ ῬΡΘΘ ΘΔ ὈΙ ἔπι} ῬΟΘ5ΘΘ50165, 1105 ΔἸ 116 50] 68 
μαπΐαρο. Οποιηδπηοάτπιηι ἤπιν τι5. ἃ} ἃ]τοὺ 16 Π5 

115 φαϊάθιη 4Ὁ] δ τἴρᾶμη δἄβίαπε ἈΡΡυΟρΙ πάτιαξ, 
566 51Π11] τιῖ ΘΟ ΠΕΡῚ, 5 δ. 1} ΘΘοθα  : [τὰ δ Δ ἢ} 

ΑἸ  ΠΔγτι πὴ ΤΠ 518 }0111{85 Ὑ6]ΟΟἰσϑι πιάση ΠΟ Ἰοα πη το 

ῬΥΘϑθη τη Παθθεΐ, 1105 ΟΧ 8115. βϑυτητιαγο 50- 

|π|4. ἩΟά16 ᾿τι]τι5 Θϑὲ Ἀσ 67) οὐἃ5. ΔΙ ΓΘ. Ἴπ|8., δὲ ρᾶτι- 

Β Ἄσϑι5 Ηορ. {πανί ἁρπαγματα. 

ῖ 510 βαρίθμι Νίοβ. ἔππὶ πος ἴοοο {ππὶ ΑἸςπαπΐο 

Ροβί. ἘδτΠ νοτὸ οἱ ΤΙ ΧΧ χαρδίαν. Ἠαιά Ἰοηρε Μ55. 
βορίομι αὐτοῦ τήν. ἘΠ νογο αὐτῶν. 

ἃ Τὰ δαπο 451}, οἱ Νῖ55, σατ]τι, ἘΠΙΊΓο Ῥατί5. τοῦδε 
ἀγρός. 

νι 



Ῥαναάδοχιιην 

«αοά ἀπ 

βοϊντίαν, 

7α{4}}.7.2. 
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Ιο ροϑὶ 1118. Ἀθϑρίοθ δά οἰν ταεῖ5 ἀοηιο5 : αιοὶ Β ὀλίγον ἄλλου. ᾿Απόδλενψον πρὸς τὰς ἐν τὴ πόλει οἰ- 
τη ποιηΐηᾶ., ΘΧ 41|Ὸὺ ΘΧϑιγιιοῖϑθ 51}, ΔΟΘΘΡΘΙῸ ; 
ΔἸΙΓου 40 4110 ΡΟ Οβ56550 16 ἈΡρ6]|] αἴθ. Θυη ΘΠ Δ 
ΔΙῚ 56 2106} 6. ΠΠΙΔΠΙ 115 6115, {1161 ΡΘΠ65 6ϑΐ, 
ΘΙ 5, δὲ δἰτθριιηι ὑγδηϑιῖ, δὲ ἃ}0 110 δά ἃ] τι. 

(ΟΠ ΡΓ ΠΟΘ 1 ΤΠ8η1ὶ ἃ [τ18}} Δ ΟΠ] 1τι5. ῬΟϑ5515 Θ0η- 
ΠΠΠῸΡΘ., 4πᾶπ| αν 1185. ΠΡῚ οομπβία ἴθι 5ΘΡ ΓΘ. 

Οἴανα γϑοΐθ ἀϊοίπιηι οϑὲ : Ζινιίία οἱ αὐῇπιαπι, 

γιοϊ6 ΟΟΥ̓ ὩΡΡΟΤΙΘΙΘ. Ν 115 5158. ἈΠΙηη0 αἰθαΠππι85 : 
564. 46 ᾿ρ5815. δοιηπηοάίιιπ σὰ ρ6., ΠῸῚ 1Π|85 ψοϑ αὶ 
τὰπτιπὶ Φποα ρα θΟπτιηὶ ᾿π ΘΠ 5115 (115 65 5 ἅτε ΐ 
ἀμ ΡΔ 5, 5664 φασι [ἀμΠητ] τι} ἰὰτη τὰ} 1Π-- 

δ γα θηξιιη Φαο ἀἀπὶ Δα μη] 65. Ποῖ πε ἢ5 ἐἰ- 

Οἷἷθ. οἸμη 115 56 Π ΘΠ 181} 5801}, ΠῸΠ ΘΧ 5115 

ἰρϑίτιϑ γϑυὶθ ἈΔον παΐαπ), 5641 {πιᾶπὴ ἃ} ἴρ50 60 
ἁπάϊνιε. τῷ. ϑϑηϊοῖ θηῖπι, Πα τ1, ζοσφιιεῖιι5. 65 

7 εις. ἄμο μὸ «πάϊνι. Νοο “θη ψααμ ἤος α- 
οἴπιηι “π|ᾶϑὶ ραγαάοχιμη ρου θοῖ., «ποιηοάο 
Τ)6ῖι5 «πἰάθιη 5616] Ἰο ταπἴτι5 511... ΡΥΟΡ θα γ61Ὸ 
ἄτιο αἰιάϊνου!. ΕἸΘΡῚ ΘηΪΠ ροΐοθϑὲ τιὶ {||5 5616] 

Ἰοφιιαξιιϑ 511, δὲ 1Πἴ6 1 5616] Ἰοαιιθπαξιτῃ ἀϊοία 51Π10 

γτ1}1ὰ. Ναὶ ΠΟΠΊΟ (1150 18}. 5616] οἵμΠ} Δ] 110 
ΘΟΠΘΊ Ό55115.. 416. Ὠ}1|15 (Ἰδοῦ ; ̓ἴὰ 61} Ἰρ5118 

νορα διιάϊνιῖ, ρμοϊοϑὲ ἀἴοθρα : 56 η16] αι θηὶ 

116 ΔΙ] οατιίτι5 οϑῖ, 56 (6 χη 1115. ΒΘΡ ΠΟΘΙ ἢ ἃ- 

μεῖς. Ηος οϑί, {πο πιοάο ἀϊοίτπι {1 : ΜΠ} 

«] ἀθὴ} 5616] ἈρΡ αν ΤΠ Ειι5., 5661 ΓῈ5 ἄτι 5ιηϊ, 
{ππὰ5 αἴχῖῖ. ΝΟ, αἱ : ὕΠππιτ Ἰοατιαῖτι5 οϑὲ [)6ι15.. 

οἵ τὰϊηθῃ ἰδθο ἄτι ἃν: 516. ΘΠ1ΠῚ 56. Π10 41|0- 

ἀλη μηοο 5θοιιη ρυ σπᾶν ν᾽ ἀθυθῖπιν. Οἷιδο ἸσΊΓ 
δὐαπὶ ἄπο πο {τ ἁπάϊν! ἢ οίοείας 71) οὶ 65, 
τῷ. δἱ {πια, 1)οπιῖπο, τηιϊδ γι οοΥϊα. 1)ου5 πα}, 

Ροΐφηϑβ ἴῃ 7π|41Ο 10 5. οἱ 161} Π ΒΘ ἼΟΟΥ 5. ΝΘΊπ 19]- 
τὰ Θρϑιαῖθ ἴῃ 1π υϊταῖθ, ΠΘΩῈ6 αν 1115 Δ ΠἸΟΕ 

βίοι, πϑίτι6 ΔΗ] ΘΟΙΆΤΩΙηΙ ναπη] ἴθ, ΠΘΩτ6 

ΔΗ ηὶ {ιάΙοι ΘΟΥΡρΡ τη ΟἸ ΟΡ ΓΘ, ΠΟ Π}1-- 

Πτι1 ΠΟΒΓ ΠῚ] ΡΟΪΘΠ ΘΠ 6556 ΟἸΠΠ ΠΟΙ ἸΘΏΟΓΘΙΙ5, 

τἰηιδίθ 675 [ον ΠΕ ἀΠθ 1, ΠΘῸ ἰἈΠΊΘ ἢ Αἰ Θρ ΟΡ Ε5 

6 ᾿ρϑῖιι5. θθπὶσηιαῖθ. ΕῈ συμάθιηη ΟΠτι5. οϑὲ 1- 

101 5. πί πὸ φυϊά Δαπη] ΓΔ ΠΊ115 ἸΠ] 11] : 5065 γΘΓῸ 
Τὴ βου ΟΟν 186. ΠΟ Πἃ δῇ 5 τιῦ Π6 {|| 5616] ἴῃ ρθο- 
οἴ!) ῬΓΟΪΆΡ 5115 681. 56 ἴρ56 ΡῈ ἀθϑρθυ ΠΟ Π ΘΙ 
Ροράαι. Νὰ 6] εϑὲ ροίδθϑίαϑβ δὲ 40 'ρ50 δϑί 
ΒΘ ]οοΡ ϊὰ. μα ἔπ τϑ 65. τιτιϊοπείψιιθ γιαία 
οροῦα στα. Εἰ οτιΐηη, {τα Τι 6511 τηιθηδὲ [οΥἰ{ἰς, 

γϑηιθίϊοίτιν" οὐὶδ. ΑἸΠΙΧΊΘΕ [Ρα γθηνῦ ΡᾺΡ ὀχϑρθοίδ. 

Ἀδριυδι: Ἰη θυ] ουιιμὴ [ἀου] αθ5. : ΡιιΡ 5. ρᾶτιρο- 

ΡΤα βορίομι Νίβ5. Αἱ θά δύο ταῦτα ἅ. Μίοχ Με. 

ὁ αὐτὸς ἐλεήμων. ἘΔ ἴηνοῦβο ουϊπο ἐλεήμων ὁ αὐτός. 

ὁ 510 βορίοιη Μίἴβ8ϑ5, Αἴ δά ἀλλ᾽ εἰδότες. 

, , Υ̓ ΠΑΝΝ Ἐν ΠΕ ἢ , ἀν ον χίας, πόσα ἤδη, ἀφ᾽ οὗ γεγόνασιν, ὀνόματα μετει- 
Ἐ " ". . “ , 3 

λήφασιν, ἄλλοτε ἀπ᾽ ἄλλου τῶν χεχτημένων ὀνομα- 
᾿, Ἁ Ν -» Ἅ - 

ζόμεναι. Καὶ χρυσὸς ἀεὶ τὰς τοῦ ἔχοντος χεῖρας 
τοι »5ς ΒΝ ΤΣ ο- , (ἢ ΕΣ] .. , διαῤῥέων, ἐφ᾽ ἕτερον μεταδαίνει, καὶ ἀπ᾽ ἐχείνου 
πρὸς ἄλλον. Μᾶλλον δύνασαι ὕδωρ τῇ χειρὶ περι- 

λαδὼν κατασχεῖν, ἢ πλοῦτον σεαυτῷ διαρκῶς συν- 
- γ- “» " . - 2. , 

τηρῆσαι. Καλῶς οὖν εἴρηται τὸ, Πλοῦτος ἐὰν ῥέη, 
΄ Ὁ] ᾿ - - ᾽ 

μὴ προστίθεσθε καρδίᾳ. Μὴ τῇ ψυχῇ σου προσπά- 

θης, ἀλλὰ τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ χρήσιμον χαταδέχου, μὴ 
ὡς ἕν τι τῶν ἀγαθῶν ὑπεραγαπῶν καὶ θαυμάζων, 
“Ἃ 5 Ὁ 2 κε - Ἁ « ,ὕ « ͵ ἀλλ᾽ ὡς ὀργανικὴν αὐτοῦ τὴν ὑπηρεσίαν αἱρούμενος. 

Εἰτα ἐπάγει πᾶσι τοῖς εἰρημένοις ἀπόφασιν, οὐχέτι 
327] Ὁ , τ ᾽ Ἂ .] 9 ᾿τὭω Ἅ -ῸὋ» ἰδίων ῥημάτων, ἀλλ᾽ ἣν παρ᾽ αὐτοῦ ἤχουσε τοῦ 

Θεοῦ. Ἅπαξ γὰρ, φησὶν, ἐλάλησεν ὃ Θεὸς, δύο 

ταῦτα ἤχουσα. Καὶ μηδένα ταρασσέτω ὡς παρά- 

δοξον τὸ εἰρημένον, πῶς ὃ μὲν Θεὸς ἅπαξ ἐλάλησεν, 

ὃ δὲ προφήτης δύο ἤκουσε. Δυνατὸν γὰρ ἅπαξ μέν 

τινα λαλῆσαι, ἐν δὲ τῷ ἅπαξ πολλὰ εἶναι τὰ λαλη- 
θέντα. Ἄνθρωπος γάρ τις, συντυχών τινι ἅπαξ, 

᾿ - ἣΝ ’  ᾿ ἢ 5 ’ 32 -“ 
περὶ πολλῶν διελέχθη " καὶ δύναται ὃ ἀκούσας αὐτοῦ 
-- ΄ τ᾿ » [} ᾽ Ξ -ι ΓΑ, 

τῶν ῥημάτων εἰπεῖν, ὅτι ἅπαξ μέν μοι ἐφθέγξατο, 

περὶ πολλῶν δὲ ἐλάλησε. Τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον 

νῦν ἣ μὲν Θεοῦ ἐπιφάνεια ἅπαξ ἔγονε, δύο δὲ ἡ μὲν Θεοῦ ἐπιφάν ξ μοι γέγονε, δύο δὲ 

πράγματά ἐστιν ἃ ἐλάλησεν. Οὐχ εἰπεν, ἕν ἐλάλη- 
᾿ ΄' ΑΝ “-Ὡ “ [τ δὶ “ἡ 

σεν ὃ Θεὸς, δύο δὲ ταῦτα ἤχουσα - οὕτω γὰρ ἂν 
΄΄ο΄ς 7) “ ͵ὕ Α [- Α πὰ ͵ 

ἔδοξέ τινα ἔχειν ὃ λόγος πρὸς ἑαυτὸν ἐναντίωσιν. 
γε » “ Ὸ Ὑ; "».νκ υ ᾿ ,ὕ 
Τίνα οὖν ἦν τὰ δύο " ἃ ἤχουσεν : “Ὅτι τὸ χράτος 

τοῦ Θεοῦ, χαὶ σοῦ, Κύριε, τὸ ἔλεος. Ὅτι δυ- 
Χ ᾿ Χ 5 - , οἡ 

νατὸς, φησὶν, ὃ Θεὸς ἐν τῇ χρίσει, καὶ ὅ 

αὐτὸς ἐλεήμων. Μήτε οὖν ἐλπίζετε ἐπ’ ἄδι- 

χίαν: μήτε πλού ίθεσθε: μήτε αἱρεῖσθ υνήτε ὕτῳ προστίθεσθε: μήτε αἱρεῖσθε 
ματαιότητα μήτε τὸ τῆς ψυχῆς κριτήριον διεφθαρ- 

μένον περιφέρετε. “ [εἰδότες ὅτι χραταιὸς ἥμῶν ὃ 

Δεσπότης, φοδήθητε αὐτοῦ τὸ ἰσχυρὸν, καὶ μὴ ἀπο- 

γνῶτε αὐτοῦ τῆς φιλανθρωπίας. Πρὸς μὲν οὖν τὸ 
Δ «Ὁ - - Ἁ [ἢ ΑΥ μι. ᾿Ὶ ε ἜἍ -Σ 

μὴ ἀδιχεῖν, ἀγαθὸς ὃ φόδος - πρὸς δὲ τὸν ἅπαξ εἰς 

ἁμαρτίαν ὀλισθήσαντα μὴ ἑαυτὸν προέσθαι διὰ τῆς 

ἀνελπιστίας, ἀγαθὴ ἣ ἐλπὶς τοῦ ἐλέους. Τὸ γὰρ 

κράτος τοῦ Θεοῦ, χαὶ παρ᾽ “αὐτοῦ τὸ ἔλεος. “Ὅτι 
ΞΘ Ο Τ ὩΡο, ΣΟ δ᾽ ἐκαῦς, οδ ᾿ σὺ ἀποδώσεις ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. “Ὡ γὰρ 
“ - -} 7 « - ει 

μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν. ΓἜθλιψας 

τὸν ἀδελφόν; ᾿Εχδέχου τὸ ἴσον. ἝἭρπασας τὰ τῶν 

ὑποδεεστέρων " χατεχονδύλισας “πένητας χατήσχυ- 
3 μν , 3 7ὔ Ἷ ῥα 

νας ἐν λοιδορίαις - ἐσυχοφάντησας" χατεψεύσω " ἀλ- 

λοτρίοις ἐπεβούλευσας γάμοις - ἐπιώρχησας " ὅρια 

πατέρων μετέθηχας χτήμασιν ὀρφανῶν ἐπῆλθες " 

ἃ (οά!οο5 ἔγοβ παρ᾽ αὐτῷ, 
ὁ Ῥδρ. βθοιηά 5 πένητα. 
Γ  Ἰπαηητι5 νου 15 γον ον 22, 38, τιδι15. 

Ἵ 

" 

ὩΣ ἡ 



ἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΡΘΑΙΜΌΜ [{Χ1- 

χήρας ἐξέθλιψας " 

ἐπαγγελίαις ἀγαθῶν ΠΕΡ ἰμηδϑο: ᾿Εχδέγου τούτων 

τὴν ἀντιμέτρησιν. Οἷα γὰρ σπείρει ἕχαστος; τοιαῦτα 

καὶ θερίσει. Καὶ μέντοι χαὶ εἴ τι τῶν ἀγαθῶν πέ- 

πραχταί σοι, χἀχείνων ἐχδέχου πολλαπλασίους τὰς 

ἀντιδόσεις. ὍὍτι σὺ ἀποδώσεις ἑκάστῳ κατὰ τὰ 

ἔργα αὐτοῦ. Ταύτης μεμνημένος παρὰ πάντα ἣ σου 

τὸν βίον τῆς ἀποφάσεως; δυνήσῃ τὰ πολλὰ τῶν 

ἁμαρτημάτων διαφυγεῖν; ἐν Χριστῷ ῬησΟΝ τῷ Κυ- 

ρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἂμ. ἥν. 

111, ὅρια πατέρων εἴς, 5ῖ6 Ἰητογργοίδξιϑ ἔπογαῖ : 76 7- 

γγι 05 ψιι05 ρμοϑιθγισπέ ρα: γῈ 5 ἐπι 6516 ἀγα 155}765-- 

55} ϑεᾷ υἱὴὶ ψϑυθουιτὴ πο 58 {15 Θχρυῖτηϊ τϑοίθ εἴ 

γΟγῈ πη ]σανη ουι 1 ]55Ί τη τ5 σὰν Πθποοοῖι5. Εἰοπιτη 

ὉΠ πα 68. ΠΠπλ1[65 5715 Ῥοβὶοβ ἰΙθθῸ ΤΟΥ : Δ] 1115 608- 
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τὴν παροῦσαν ἡδονὴν τῶν ἐν 199 γο5. σϑο ἀἸβεϊ ἢ ΡῈ σοην τὰ ἱποιιϑϑιϑι ρα ἀογθηι., 
ΘΙ ΠῚ ΠΪ αἴτι5 65... ΠΙΘΉΓ{π|8 65. ἅ[16Π15 ΠΡ 1115 Ρὰ- 

ῬΆΒΕΙ ᾿Π51ἀ1ὰ5... Ρ6]Θ 511. ΤΥ ΠΟΘ. ῬΑ ΓΡΙΠ ἔν 8 η5-- 

Ῥοϑιυ 5] 5, ΟΥ̓ΡΆ ΠΟΙ ἐπ γ Ἀ51511 ΡΟΘ8 Θ81 0165, Ὑ]- 
ἀτιὰ8 ΟΡ  Θϑϑιϑεῖ. , ΠΟ 5 ῬΓΟΤΉ 5515 Ὀ ΘΒ ΠΠ1511 Ργ86- 

βθηἴθπι νοἱρταΐθην ὃ Ὑ]ΟΘΠῚ 15 αἰ σηδιη δχϑρθοΐὰᾷ. 

Οὐ] ]α ΘΠ] Π ἘΠΠτι5 {π||5π|6 56] πᾶ}, [Ἀ]1ἃ δ τη6- 
τοι. (οίθυτιιη. δἱ {1 θη) θΟΠὶ ἃ05 ἴ6 ρϑῦρο- 
τπραἴπιΠ Θϑὶ , ΓΘ ΠΡ ΙΠΟΠΘΠῚ Ῥ βίον 1}0 ἰοἢ- 

56. τη] οΡΘ πη]. Ομ {τι τϑεθς τιτυϊοτιΐιιθ 7αία 
ορθγα 5τα. Ἡυ]ιι5. ϑθ ἴθ δ 51] Ρ6} ΟΠ ΠΘ ΠῚ ἔπι ΠῚ) 

ὙἸτΆ1 ΤΠΘΙΠΪΠΘΡῚΒ 2, Πηπ]ΐὰ ΡΟΙΘΙῚ5 νἹΐᾶγ ρθοσαδία : 

ἴῃ Ομνϊϑίο 1651 ΠΟΙ ΠΟ ΠΟΒ[Ὸ , ο] ο᾽ονῖα οἱ 

ΠΡ ΘΥ ΠῚ 1Π 5660 1}}ἃ 56 ΟἸ]Ο τ. ΑΠΊΘΠ. 

ἄοιν ἀδατη υ]απο ἰγαπβϑτθᾶϊ. Ηἰς νἱάθνο οβϑὲ τη οατ- 

τίοπο Ῥανίβιθηβὶ τη] 5 ἐπί ΤΟ ΠῚ ποῖαϑ : 566 Οἴαπὴ 

ἀρϑηΐ ἃ Νῖβ5. ποϑίσβ, δὰ5 46] ὁπ 185 ΘΟ ΗΒ. ΠΠη1Ι5. 

ἃ (ΟἹΡον πὶ Ρυΐπιιβ εὖ βοχίτβ οπὰ ἤθσ. 4ααγίο 

πάντα σου. Ὠδοβὲ σοὺ ἴπ Θ1{15 οἵ τῇ 4115 Νῖ58. 

"ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΔ΄. ΨΑΛΝΟΝ. Β 

, » - - 
Πάλαι προχαταλαδόντες τὸν ἱερὸν τοῦτον τῶν 

Υ ᾿Ἶ - 

μαρτύρων σηχὸν, ἐκ μέσης νυχτὸς τὸν (Θεὸν τῶν 
,ὔ - 

μαρτύρων διὰ τῶν ὕμνων ἐξιλεούμενοι, πος 
7 ρήσατε μέχρι τῆς μεσημβρίας προ τὴν ἣμε- 
Ρ τέραν ἄφιξιν ἀναμένοντες. Ὑμῖν μὲν οὖν χαὶ 

ὕπνου χαὶ ἀναπαύσεως τὴν εἰς τοὺς μάρτυρας τι- 

μὴν χαὶ τὴν τοῦ Θεοῦ λατρείαν προτιμῶσιν, ἕτοι- 
,ὔ » .- - 

μος ὃ μισθός. Εἰ δὲ δεῖ καὶ ἡμᾶς ὑπὲρ ἡμῶν αὖ- 

τῶν ἀπολογήσασθαι, τῆς διατριδῆς ἕνεχεν καὶ τῆς Ο 
᾿ - - -Ὁ Ψ 

ἐπὶ πλεῖστον “ ἀπολείψεως ὑμῶν, ἐροῦμεν τὴν αἷ- 
᾿Α “ 4) Ὁ . 

τίαν, ὅτι ἄλλην δμότιμον ταύτη τοῦ Θεοῦ ἐχχλη- 
, . , .- σίαν οἰχονομοῦντες, οὖκ ὀλίγῳ πρὸς ὑμᾶς διειργο- 
, χὰ .- τ μένην τῷ διαστήματι, τὸν χρόνον τοῦτον τῆς ἡμέ- 

Ἵ ϑι 
ρᾶᾳς χαταναλώσαμεν. ᾿Επεὶ οὖν ἔδωχεν ὃ Κύριος 

-} ,, ωᾷ ἣν ἜΞΕ ,ὔ δ ᾿ 
χἀχείνοις πληρῶσαι τὴν λειτουργίαν, χαὶ μὴ δια- 

μαρτεῖν τῆς ὑμετέρας ἀγάπης, ἀπόδοτε μεθ᾽ ἡμῶν 
λ 5 Η - - ΄ τὴν εὐχαριστίαν τῷ εὐεργέτη, 

΄ τω ᾿ς - τω , 

ταύτην τοῦ σώματος ἡμῶν ἀσθένειαν τῇ ἀοράτῳ 
.- ’, .ο « αὐτοῦ δυνάμει χειραγωγοῦντι, Ὥς ἂν δὲ μὴ ἐπὶ 

ἀν8 ᾿ 7, 
τῷ τὴν δρωμένην 

ἰ : 

» Ῥυίπηα Ῥβαὶπιὶ νεῦρα, ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται 

Κύριος, )ιϊεαὶ ψιιοπίαπι Θααμαϊϊει Π)οπεῖηιι5, Ἰοϑιαταν 

ἴῃ οαϊίίομο Ῥαγιβιθηβὶ : 564 οἱ ἴῃ δἀϊίοπε Β851}. εἰ τῇ 

ποβίσῖβ πόνο Νί58. “εϑι ἀογαπίαν. ϑΈα Πην 1ρ50 1110 

Ατὐ (σάοχ Οομθεῦ. εἴ 1} οοἴο 

δ] Ἰοἰΐον κατοαλοιθόντες. 

εἀ1Ὲ προκαταλαθόντες. 

ΙΝ ΒΑΙῸΝ ΟΧΙΝ. 

τ. Τατηάιιάτπη) οσοιραῖο ΠΟ 58 07Ὸ ΠΊΔΡΕΥΡΙΙΠῚ 

ΤΘΠΊΡΙο, ἃ πιθάϊα ποοῖθ δ Πᾶπο τιϑ6 116 ἸΠΘ}] αἴθηι 

ῬΘιΙΠῚ ΠΠ]ΔΡ ΕΥΤΊΙΠῚ 7, Ἃ11ΠῈ αὐνθηΐιθ ποίου δχβρε- 

ΟἴδΡ ἔπ}, ΡΝ ΡΙΔΟαΓῈ ΡΘΥῚ ῬΟΧΙ5[15. Πα πιο ν ΟΡΙ5 

Ραγαΐα ΠΊΘΡ 65 δϑῖ, 48] ΠΑΡ ΕΥ ταιπ ΠΟΠΟΡΘΏῚ, Π)6]-- 

416 σα] οἴ 80 Π0 οἱ {16} ΡΡΘΘπΠ]6 0115. 

Οτιοά 51 οριῖιβ δϑὲ πιὸ ποβίναμι ᾿ρϑοσιιηὶ ἀθ[Θηβῖο- 

ΠΘΠῚ 5150] 0] Δ 118, ΘΔ ΤΙ58 1 ΟἿ ΠΙΟΡᾺ5 1ΠΙΘΓΡΟβιιο- 

Υ]Πτι5, νΟΘ 116 ἀθϑθυ θυ μγτι5 αΠπ|}Π1π|5... ἀἸ ΟΕ ΙΡῚ 51ι- 

Ὠλ115. : 4πο( Ιου τη ἢπ]ο Ῥᾶρθι ΠῚ ΘοΟ 6518; 
ΠΟΙ ΠΙΘΩἸΟΟΥῚ ᾿ἱπίθυγα!!ο ἃ γ 15 ἀἰϑ) ποία, «ἀ- 

ΠΙΪΠἰβρα πἴο5, ἰδία 161 ϑραίμιμη 1π 14 ΤΠ 56} ]- 

1115. (ἴηι ρίαν ἘΠ ους ΠΟ Ἶπτι8, αὐ δὲ δριά 

1105. ᾿πηρ] νυ ΤΩ] ΙΒ ΘΥΠΠΏ 7 ΠΘΟ 51Π| ἃ ψΘϑ "ἃ 

ΘΒαν αῖθ ἔτιιβίγαίτιβ., ΠΙΘΟΙΙΠῚ ἰΔΡΘΊΤΟΥΡΙ ὈΘΠΘίοΟ 

ΘΡΑΙἃ5. ἀρΊῖθ., 4π Πᾶπο “π|ᾶπὶ νυ] 6118. σΟΥῬΟΥῚ5 
ΠΟΒΕΓῚ ἐδ Πταῖθηι ᾿πν 151} 5ἃ ροΐθητα ἰθναυγέ. 

ῬοΥῸ π6 ἀϊπεπ5 ἀθίθπιϊθ ν Ἷ5. 5] ἢγ115. ΠΊΟΪ 651] : 

ἘΠῚ ρᾶτιοα 6Χχ 60 ῬϑΆΪΠΊΟ {{16Π| γ08 ὁδηθη 65 ἦ6- 

ς (ΟἹ ΡΟΥΙ του 5, 4αϊπέιβ, βοχέιβ δὲ βΘρ ΕΠ Πλτι5 

6 4πὸ ἂς ἈΘΡῚΙ {παγῦτ5. οἵ 5θχίαδ Οὐτ δα ϊοπο Ραγ15. 

ἀπολείψεως ὑμῶν, αἰογοἰϊοιἰοπιὶς ν 651}. Ἐππῖο σνετὸ 

Βα511. οὐ Βθρ. ἰογιιβ. ἀπολείψεως ἡμῶν, αὐδεπέί πο- 

δ". 

Οαϊ. 6. 8. 



Οιιῖ5. ἀ1|1- 

σαι [)6 τι πὶ 

Ρεαὶ. η3. 

22. 

Ἄοηι. 8.35. 

282. 5. ΒΑΞΙΠΙῚΙ ΘΕΒΑΒΑΣ ΘΛΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ῬΓΘΒ Πα πηι15, (ἀἰ55 θυ θυ  ἢγ115,) ΔΟΎΘΥθῸ οοηϑβοϊαῖο-- Ὁ πλεῖον παραχατέχοντες ὑμᾶς ἀνιῶμεν, βραχέα ἐξ 
Υἷο ῬΓῸ ΠΟΘΙ ὙἹΠΡ115 ῬΑΥΘΥΙΠΊ15 ν ΘΒ ΓᾺ5 ΔΠ]Π18ἃ8 » 

βηστοθ. δα ΠΑΡ ΘΠ ἀλη) ΘΟΓΡΟΙῚΒ ΟπΡᾺ ΠῚ ΑἸ πη ἴο- 
τητι5. Οὐ]α ἰσίτπιν οναΐ {ποἀ ἃ γΟθ15 ΘΠ αι ἢ 
τι. Ζιϊοαὶ, ἰπαϊ, φιοτίατι Θααιείϊοί 1) οτεῖπτι5 

νοοοπι οΤαἰϊοτιῖς πιθίθ. ΝΟΙ οὐ} 5ν15 δϑὶ αἴ ΘΓ : 

Τιϊοχὶ; 56 ἃ 615, {{] 74 π| ρδυίβοξιιϑ θϑῖ, ἃ6 5θυν1- 
{π|15. ΠΟΥ ΘΠ ἔα Πϑσν ἔπι, ἀἴχιιθ Δα ΟΡ ΟἢΙβ 
ΒΡ Ρ Γὰπὶ δά θρίιι5 6ϑι. ἘΠ α ἄθιη αὐτὴ Εαἰχὶξ : [)1- 
16χῖ, πὴ ἈΡΡοϑιιῖε, ψιέθην ; 564 5 Δι] πητι5, })δτίπι 

εἰσὶν  ϑοτιέπι. Οὐοα Θμΐϊπὴ ῬΥΌΡΥΪΘ ἀπ 1} 6 δϑῖ , 
μος Ῥθιβ δϑὲ; {ιδπάοςαθπη ΔηΔ}}6 1 6556 
ἀοἤηιιηξ,, «πο οπιηϊὰ οχρθίμηϊ. ΒΟΠΙΙΠῚ Δι ὴ 
οϑὲ Πριιθ, ΘΕ ΡΥ] ηλτι πη, δὲ θΟΠΟΡΊΙ ΡΥ [ΘΟ 551 πη}. 

Τρϑιιη στε" ἀἸΠ6χ], Τϑῖι πη}, ΘΟΥ τ {1126 δϑ! ἀθνὰ- 
ΥἹ Ροϑϑιιηΐ, 51 ΓΘ ΠΏ; ΔίΠ|6 ΡΓῸ 60 [ιἃ5 Δ[Π]-- 

ΟἴδΕ ΟΠ 65. οἵα σϑιι 10. ΔΙ ΡΙ]ΘΧτΙ5 511Π}. Οι88. Δ1Π [61 

51π1 δ. , ρᾶι0 ροϑὲ γδοθηβθῖ. ΝΙΠΉ ιΠ ΘΟΠΠΠΊ6-- 

ΠΟΥ ΐ ἀΟ]ΟΥ 65 ΠΟΥ 5, ἰΠ θυ Πὶ ΡΟ στ], {ὉΠ} ]Δ{10- 

ΠΘΏῚ1, ἀΟἸ]ΟΥΘΙῚ : {τι ΟἸη πὰ Ὁ ΠῚ ΔΠΊΟΡΘΠῚ, οἱ 

ΟὉ 5061) ΓΘΡΟβὶ[Ἀ ΠῚ) 115 411 ΘΠ] Πἃ5. ΔΙ ΠΟΙ ΟΠ 65- 
416 ΡΓῸ ρῥἱθίαίθ ϑιιβιηθηξ,, οἱ ἀπηᾺ }}1ὰ νἹ ἀθθαη-- 
τὰ. ΝΟΠ ΘΠ1η1, ᾿Π411}, Ρ οἴου νο] απ ἴθ, ΠΘΩ 116 

ν], Πρήπι6 πϑοθϑϑιίαῖθ ἤδθο ῬΘΓΕᾺΠ σοΥ ἃ ΠΗ πὰ, 564 
ΔΙΉΟΡΟ «ποάδηι δὲ αἰδοϊςιι ἤοϑοθ Δ Ο 65 5156 6Ρ] . 

αἰ ροϑϑίτη ἄἴσορο : Ομοχιαπι ρΓΟρίοΤ 6 πιοτι{1-- 
δαπιτ ἰοΐα εἶθ. Αἴάιιθ Πα νυ] ἀθπίαν 46 ΠῚ} γα] θυ 6 
ἃ ΑΡΟΒ[ΟΙ]] γϑῦρα, οἵ θοάθῃηιν αἰϑοῖιι ἃ} δὸ ριῸ- 
[ὉΡΡῚ αἴσιιθ ἃ} ἀροβίοϊο : Ομὶς πὸς δεραγαῦϊξ ὦ 

οἰνανϊαῖς ΟΠνδιὶ 2 ἐγιβιιαίο ὃ απ ππριιίία ἢ 
ατὶ μογϑοχιίῖο 9 ἀτὶ ἔαπιθς 9 ἀπ πιιάϊξας 9 ἀτὶ 
ροτγιοιίιπη ἀπ σἰαάίις ἢ Τ]ΘΧῚ ἰσιαν. Πθο 
ΟἸηΪὰ , “πο 50] ῈΠ 1η6. 5110 ϑρθϑοίαίογθ οἱ 

ΡΥ ΘΘΙΠ]ΟΥ απ ἰΔΡΟΊΓΟΡ 6 Τ)ΟΠ]ΠῸ ἘΠῚ ΘΙ ΒΟΓΙΠΠ., ὈΙῸ 

ΡΙθίαϊθ ρϑυοια σα 1γ6. Ομοσιίαπι δι αιαϊοὶ 7)0- 

τηυῖτιιι5 οοθπι οταἴϊοτιῖς ππιθιθ. 515 Θμὶμὴ ΘΕ {Π]Π06ὲ 
ΠΟΒΓΓΠ ῬΓΘΟΘΡΓΟΡΊΙ (ΠΠου]Π τα ῖ65 5 ρ ΓΘ ΡῸ-- 

ἴθϑΐ, ΟἴΠ ΠῚ 51Π|1Π} ν ἴδ 1Π5{Π{π|{π|Π} ἘΠῚ ΘΙΒΟΡ τη 60 

γο]τῦ ϑρθοϊδιου! ραϊθίδοις 

.. Ομ ἱπιοϊίπιανῖξ ατίτϑην διίαπι ταδὶ. {Ππιοῖ- 
πιανῖξ, ΤΠ 1}, ΠΟΙ τι σΟΥ̓ΡΟΥΘδ «πιαηγηάδιη ἦ6 
Τ6ο ΠΟΙΟΠΘΙΗῚ Δοοὶρία5, “π|ᾶ51] Παθαῖ δι 65, δᾶ 5- 
416 Δ ΒὈ"η]5ϑᾶτη γΟΟΘ ἢ ΠΟ] ποῖ: {ποιὰ ΠῸ5 οὐ σα 
1105 {πὶ 6Χ}]}} νοοα Ἰοααηἴαι, ΘΠ ΟἸ 115, ἃ 1165 

ἃ ἸΝοβίγα δάϊτιο Ῥατῖβ. οἵ ἄπο 55. διαφήσωμεν. ΑἸΗ 
«παΐπον Νῖ55. διαφήσομεν. 

9 (Ο]ΡΟΓΓΠΙ ῬΥΪΠλι5 οἴ βορ Πητι5 τοῦ τελείου μόνου. 
ΟΟΙ}. φιαγξιβ τοῦ τετελειωμιένου. 

Γ(ΟΙΡ. ρυϊπλις ἀγάπη δὲ ὁ θεός. ἘΠΕ στα 8115 Νῖ55. 

ἀγαθὸν δὲ ὁ θεός. Νοχ (01. φιαγέιι5 καὶ τελεώτατον. 
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Α 

Ρ 

οὗ χκατελάδομεν ἀδομένου δμῖν Ψαλμοῦ διαλεχθέντες, 
᾿ - Ἷ - 7 Ν λ -» 

καὶ τῷ λόγῳ τῆς παραχλήσεως χατὰ τὴν προσοὺ- 
- ͵ , - ΄ 

σαν ἡμῖν δύναμιν τὰς ψυχὰς ὁμῶν θρέψαντες, ἐπὶ 
Α - ͵ 

τὴν τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν ἕχαστον “ διαφήσομεν. 
') ,ὔ Ἢ Φ τοῖος 2 Ε ὥ Τί τοίνυν ἦν τὸ ἀδόμενον; Ἠγάπησα, φησὶν, ὅτι 

᾽ Ἁ Ει οι, 
εἰσαχούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου. 

"» ἀρ το" » ὦ ᾿ 3 , . - 
Οὐ παντός ἐστιν εἰπεῖν τὸ, ᾿Ἤγάπησα, ἀλλὰ τοῦ 
κε ᾿ ΕΦΝ Α- , . “ τελειουμένου ἤδη καὶ ὑπερόδαίνοντος τὸν τῆς δου-- 

᾿ , ᾿“-ῃ -» 

λείας φόῤον, καὶ ἐν τῷ πνεύματι γενομένου τῆς υἷο- 
΄ , με - 

θεσίας. Οὐ πρόσχειται μὲν οὖν τῷ, Ἠγάπησα, τὸ, 
, ͵ . - “ . 

τινά" προσυπαχούεται δὲ παρ’ ἡμῶν; ὅτι τὸν Θεὸν 
ΩΣ ᾿ἷ , 

τῶν ὅλων. Τὸ γὰρ χυρίως ἀγαπητὸν, ὃ Θεός " ἐπει» 
΄ ᾽ - 3 

δήπερ ἀγαπητὸν δρίζονται εἶναι, οὗ πάντα ἐφίεται, 
3 ᾿ - 

Γ᾽ Αγαθὸν δὲ ὃ Θεὸς, χαὶ πρῶτον χαὶ τελειότατον 
τ“ » - ᾳ ὃ πυρόων ᾿ ν - 

τῶν ἀγαθῶν. Αὐτόν τε οὖν ἠγάπησα τὸν Θεὸν, τῶν 
- νΜ ᾿ ᾿ Α τ 

ὀρεχτῶν ὄντα τὸ ἔσχατον, χαὶ τὰ ὑπὲρ αὐτοῦ πα- 
ΓΆΨ0Ψ,ᾺΡ ἐξὰ Ὁ Ὡμν »ἰς, τῳ ἘΠ᾽ δ “’ 72 - 
θήματα μετὰ χαρᾶς ὑπεδεξάμην. Τίνα δέ ἐστι ταῦ- 

ἢ "Ἶ σ᾿ - 

τα, μιχρὸν ὕστερον διεξέρχεται, τὰς ὠδῖνας τοῦ 
Ν -« ᾿ 

θανάτου, τοὺς χινδύνους τοῦ ἅδου, τὴν θλίψιν, τὴν 
“Ν᾽ , --. ΄ὡ Ἁ } 

ὀδύνην, ἅπερ πάντα αὐτῷ ἀγαπητὰ διὰ τὴν πρὸς 
" 2 , . 3 ΓΝ Α 3 7 

Θεὸν ἀγάπην, καὶ τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀποχειμένην 
- } Ῥ...Ἁ - “ ΓΝ ΄ 7 ᾿ΥΡΕ Ε τοῖς τὰ ὑπὲρ τῆς εὐσεδείας πάθη χκαταδεχομέ- 

39 2 Ὶ Α , 5} 

νοις, ἐφαίνετο. Οὐ γὰρ παρὰ προαίρεσιν, οὐδὲ βι- 
᾿ 

αίως χαὶ χκατηναγχασμένως ὑπέμεινα, φησὶ, τοὺς 
ς ὦ ΕἸ Η “ Ἧι τος ΄ ε ᾿» 
ἀγῶνας, ἀλλὰ στοργῇ τινι χαὶ διαθέσει ὕπεδε-- 
ΨΙ᾿ παι, ἂν [ἐς "Υ ᾿΄' σ [ 

ξάμιην τὰ ἐπίπονα - ὥστε ἔχειν με λέγειν, Ὅτι ἕνε- 

χά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν. Καὶ ἔοιχε 

ταῦτα ἰσοδυναμεῖν τοῖς τοῦ ἀποστόλου, χαὶ ἀπὸ τῆς 

αὐτῆς αὐτῷ διαθέσεως λέγεσθαι " τὸ, Τίς ἡμᾶς χω- 
; - μῚ Ἁ “ πὶ , π" ΠΣ: Ζ ! «ἃ 

ίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ; θλίψις: ἢ στε- 
, υ , “ἃ , “ ,ὔ μὴ , 

νοχωρία; ἢ διωγμός; ἢ λιμός; ἢ γυμνότης; ἢ χίν- 
ς ΕΥ , 3 ΄ τ τ τω 
δυνος; ἢ μάχαιρα; Ἢγάπησα οὖν ταῦτα πάντα, 

Ὄ 

εἰδὼς, ὅτι ὑπὸ θεατῇ χαὶ ἀθλοθέτῃ τῷ Δεσπότη 
ὥν ΩΝ 8 τὸ Ἐΐ - -ὐῖς ἌΡ, , τῶν ὅλων, τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεδείας διαφέρω χιν-- 

ΝΠ Ὅ 3 Ὄ ΚΣ, Κύ - - - 

δύνους. “Ὅτι εἰσαχούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς 
Υ ΩΣ 

δεήσεώς μου. Οὕτω γὰρ χαὶ ἕχαστος ἡυῶν δύναται 

τὸ ἐν ταῖς ἐντολαῖς ἐπίπονον διανύειν, ὅταν οἵονεὶ 

"Ὁ θεατῇ τῷ Θεῷ τῶν ὅλων ἐπιδειχνύμενος ἢ τὴν 
ἑαυτοῦ πολιτείαν. 

Ὅτι ἔχλινε τὸ οὖς αὐτοῦ ἐμοί. "ἔχλινεν, εἶπεν, 
ΕῚ “2 , » , Α “- 

οὖχ ἵνα σωματικήν τινα ἔννοιαν λάδης περὶ Θεοῦ 
ὦτα ἔχοντος, χαὶ ταῦτα πρὸς τὸ ἠρεμαῖον τῆς 

τ , -" Ὁ 

φωνῆς ἐπιχλίνοντος, ὅπερ ἡμεῖς ποιοῦμεν πρὸς 
Η͂ ν ΄ -“ 

τοὺς μιχρὸν φθεγγομένους προσεγγίζοντες ἥμῶν τὴν 

δαθιηε 1άθτη (οάεχ τὰ ὑπὲρ αὐτοῦ πάθη. 

ἃ 51. Μί85. τ}. ἘΔ Ῥαγ]5. τῷ, τίς. 

ΡΈΉΕρ. ἰογίλτιβ οἱονεὶ θεατῇ χαὶ ἀθλοθέτῃ τῷ θεῷ. 564 
οὐ 1Ππ4|, καὶ ἀθλοθέτγ, ἴῃ δα 115 οἱ ἴῃ 4115 Μ55. ἄε- 

511, ΟΥΘΑῚ τπουϊο ροίοϑί ἃ ατᾳπὸ ΠΡγαγῖο δ πίτιπι 

[τ||556, 



ΗΟΜΠΙΑΘΊ ΙΝ 

» [.} Ξι ο7ὦὋ Ἷ τω 5 ͵7ὔ 

ἀχοὴν, ἵνα ἐχ τοῦ σύνεγγυς τῇ αἰσθήσει παραδε-- 
ξώμεθα τὸ λαλούμενον, ἀλλ᾽ "ἔχλινεν, εἶπεν, ἵνα 

ῬΘΑΙΜΌΜ ΟΧΙΨΥ. “85 

ποϑίνα5 δα μπηονθηΐοβ, αἴ οχ 1Π1ὰ ρυοχιηϊαϊο 14 
4πιοά ἀϊοῖξιν, 56 Π81: ΡΘΡΟΙ ΡΙΆτητ5 : 5641, ἤοΐίια- 

τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενὲς ἐπιδείξηται. Ὅτι χαμαὶ κειμένῳ ς, ν»ἱξ, αἰτ, πὶ σι: Ἴρ51τ|5 ἀδίθοθγθι 1Π ΗΓ] ΊΘΤΏ, 
’ } Ἂς , ς ᾿ πο, δ 

μοι συγχατέδη διὰ φιλανθρωπίαν - οἱονεὶ, ἀῤῥώ- 
Χ 5» - - 7 ΕΝ , 

στου τινὸς ἐχ πολλῆς ἀσθενείας οὐδὲ φθέγγεσθαι 

τρανῶς δυναμένου, φιλάνθρωπος ἰατρὸς προσαγα-- 

γὼν ἑαυτοῦ τὴν ἀχοὴν ἐχ τοῦ σύνεγγυς : μανθάνοι 

τὰ ἀναγκαῖα τῷ χάμνοντι. ἼἜἜχχλινεν οὖν τὸ οὖς 
τ 5» , « ἢ ΄, ΕῚ Α τι τω ὮΝ» Ν 

αὐτοῦ ἐμοί. Ἣ γὰρ θεία ἀχοὴ οὐ φωνῆς δεῖται πρὸς 

αἴσθησιν " οἷδε γὰρ χαὶ ἐν τῷ χινήματι τῆς χαρ- 

δίας γνωρίσαι τὰ ἐπιζητούμενα. Ἢ οὐχ ἀχούεις ὅτι 

Μωῦσῆς μηδὲν φθεγγόμενος, ἀλλὰ τοῖς ἀλαλήτοις 

ἑαυτοῦ στεναγμοῖς ἐντυγχάνων τῷ Κυρίῳ, “ ἠχούε- 
Α ΩΣ ͵ὕ ,ὔ Υ γχῃε""ὔ το ,ὔ 

το παρὰ τοὺ Κυρίου λέγοντος" Γί βοᾷς πρὸς με: 

Οἴδεν ὃ Θεὸς καὶ αἵματος ἀχοῦσαι δικαίου, ᾧ γλῶσ- 
Ε , -5᾿ Ἐ -.7 - Ε 

σα οὗ πρόσεστιν, οὐδὲ φωνὴ τὸν ἀέρα περῶσα. ρ- 

γῶν δὲ δικαίων παρουσία μεγαλοφωνία ἐστὶ πα- 
"1 .- δ τε - « Ξ) 3 , 

ρὰ Θεῷ. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου ἐπικαλέσομαι. 
Ἥ ΓΒ λ ΟἹ ο " ἘΞΑ )α , Ἂ.5 .ο 

μεῖς μὲν ἐν υἱῷ προσευξάμενοι ἡμέρᾳ, ἢ ἐν μιᾷ 
[4 ͵ὔ -» τ 

ὥρᾳ βραχύ τι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν ἐπιστυγνά- 

σαντες, “ ἀμεριμνῶμεν ὡς ἤδη τι ποιήσαντες ἐφά- 

νῦλλον τῇ κακία ἡμῶν. Ὃ μέντοι ἅγιος παντὶ τῷ 
,ὔ “ρό ᾿ ΩΝ Ὁ ΄ χρόνῳ τῆς ζωῆς ἑαυτοῦ παραμετρουμένην ᾿ ἐπιδεί- 

γ, Α -" 

χνυσθαι λέγει τὴν ἐξομολόγησιν: Εν ταῖς ἡμέραις 
Ἴ ᾿ Ὲ ἃ 

ἄρ μου, φησὶ; πάσαις ἐπικαλέσομαι. Εἶτα ἵνα μὴ 7 ᾽ ᾿ τς, 
"Ὲ θ. [᾿ ΕΒ. Ἐ ΡΥ ΟΣ - η’ Ἷ, ᾿ ,, 

οἰηθῆς ὅτι ἐνεύημερῶν τῷ βίῳ τούτῳ, καὶ πάντων 
ας γόνον “ὦ ͵ ΗΠ ΡΞ ἘΓ. - 

αὐτῷ τῶν πραγμάτων χατὰ ῥοῦν προϊόντων, ἐπε- 
λ - Α Ἁ Ν - δ᾽ ΄, τὩ 

χαλεῖτο τὸν Θεὸν, διηγεῖται τὸ μέγεθος τῶν περι- 
Ἵ ὑεῖ. ταν - 

στάσεων, ἐν 8 αἷς ὧν οὐχ ἐπελάθετο τοῦ ὀνόματος 
τ οὖ ’ ἧς Ἁ ἣν τοὺ Θεοῦ. Περιέσχον γάρ με, φησὶν, ὠδῖνες θανά- 

- ΓΟΣΩΣ “Ν Ω , ᾿Ὡ 7 Α ΠΣ ὩΣ 

του, χίνδυνοι ἅδου εὕροσάν με. Κυρίως μὲν αἱ ὠϑδι- 
ϑ.. ᾿ Ὁ Α Α Ἂ - 

νες ἐπὶ τῶν χατὰ τὰς χυήσεις ὀδυνῶν εἶσι τετα-- 
΄, [ ᾿" Ν γὙμέναι, ὅταν πρὸς ὄγκον ἣ γαστὴρ διεγειρομένη, 

"Ὁ ᾿ “ Ν Ν “ῃ : 

θῇ τὸ ἔμόρυον πρὸς " τὸ ἔξω- εἶτα θλιθόμενα 
λ ἐττν λ ,ὔ ᾿ , “- τὰ γεννητιχὰ μέρη; καὶ περιτεινόμενα τῷ χυήματι 

μο. Α - - ΩΣ 

σπασμοῖς χαὶ συνολχαῖς τῶν ἰνῶν, ὀξυτάτας 

ψ , ΑΙ κχ ΒΞ τὰ 
χτουσαις. Μετήνεγχε δὲ τὰς ὠδῖνας χαὶ ἐπὶ τοῦ θα- 

’ } ’, ᾿ - - . 
νάτου; τὰς περιισταμένας τὸ ζῶον ἐν τῷ μερισμῷ 
Ὁ τὰ . τ 7 ς -᾿ 

τῆς ψυχῆς χαὶ τοῦ σώματος. Οὐδὲν οὖν φησι μέ- 
.“᾿ 

' 

τριον πεπονθέναι, ἀλλὰ μέχρι καὶ αὐτῶν πεπειρᾶ- 

ςο ἘΜΈ οὐχὴ (10. φαϊηΐο μανθάνει. ΑἹ Ξορίοπι Νῖ5ς. 
υιανθάνοι. 

ἀ Τίὰ (ΟἹ ΒΟΡΙΠΙ Ῥγίπηιιβ, «αϊπἴιβ οἱ βοχίτι5. ΟΠ 

ΒερῚ5 βθοαπο εἴ 4πᾶνίο, ἘΜ σοτὸ οὰπὶ ΒΘ 5115 ἴεσ- 
(ἴο οἱ βοαχίο ἤχουσε. Μοχ Νί55. ἔγεβ ὁ θεύς. Πεοβὲ ατι- 

οα]π5 ἴῃ 6115 οὐ ἴῃ 1115 Νῖϑβ, ϑιθίπάς ΝΙ55. πουθῖη 
δικαίου. ἘΔ δικαίων. 

8 (01}. «αιαγίιαβ. ἀμεριμνῶμεν. ἘΔῚΠ οἰπὶ Ρ] αΥΊ πη 15 
Ν55, ἀμεριυνοῦμεν. ΤΡΙΘππ 4παίιον ΝΜ55, ὡς ἤδη. ἘΠΊ 

Οὐδπάοφαϊάθιι ἃ τπθ Πυιμὴϊ Δ οοπίθμ ΟΡ 5118} 
οΡσα ΠΟΙΪΠ65. ὈΘΠΘυ ΘΠ 8 πη (ἰΘϑοθ πα! : γϑὶαὶ 
σα ὈΘηΙσητ5. ΤΡ ἸΟΙ5., 51] {1||58 Φοσ Οἴτ5. Ῥ 8 

τα] τὰ 1πΠ ΡΠ] αἴθ οἷα ἰΟπ| ΠῸῚ 4πθαῖ., Θὰ {{π|ὲ8 
51 ηΐ ξοογΟἴλ ΠΕῚ ΠΘΟΘΘΘΆΡΙα , ΘΧ ΡΓΟΡΙΠ6ΠΟ, 5115 

ΔῈ 15 Δα ΠΠΟΕ5., δ Ἰ56 1, “πιοϊτιανῖξ τα πι6 ατι-- 
τ πι σπίαπι τηϊἰιῖ. τ τι ιι6 αὐ Ἰῖτι5 αἰ ν!ητι5 γΟθ 6 ΠῸῚ 
᾿πάϊσοε δά ρϑγοὶρι πάῃ, βιυϊἄθηι ρϑῖτα θἐ δ} 

ἴπ σοΥ 15 μηθῖτι ΘΟΘ ΠΟΒΟΟΓΘ γαϊθῖ. ΝΌΠΠΘ 5015 6Χχ 
Δα τι, 4πο4 Μο565 Π1}}} ΠΟ 16 Π5; 566] ἰΔ 1115 5115 

5150 1}115 ΠΟΙ] τὴ ᾿ΠίθΡΡΘ ]8Π5, ἃ ΠΟΠΏΠΟ δι 16- 

ν Ραῖαν ἀϊοοπίο : Ομ οἴαπιας αὐ πιὸ 2 Νονῖῖ Πεῖιβ Εποὰ. ἡ. 
γῈΪ ϑαπριΠ6}} 7π|511 δι] γ6, ΟἹ] ποοὸ Πηρστια 1Π6ϑ8ῖ; 

ΠΘΟ ΨῸΧ ΔΘΓΘΠῚ ΡΘΥΠΊΘΔΠ5. ΟἸΠΠΘΙΔ ΠῚ ΟΡΘΙΊΠῚ {π|- 
ΒΟΥ) ῬΡΘΘΘΘΠ ἴα ΟἸΔΠΊΟΙ Πηᾶσητι5 ἀρ Ῥδαπι 

δϑί. Εὶ ἱπ αἀἴθϑτις πιοὶς ἱπνοσαῦο. Νοὸ5. Θαα! θη} 

σατὴ τπιπὰ εἶθ ΟΥΑΥ 15, Υ6] Ρ6.' ΠῚ ΠΟΙΡᾺΠῚ ὈΡ6-- 

νἱ ἀἰφπια ἐΡΊ 5.18 Ὁ Ροοσαία [τ Π|115 αἰ ΓΘ ι!, 5θοτι- 

ΥἹ νἰν Πηιι5, ἰα ΠΠ ΖΔ ΠῚ 51 Τα! ρίατη {απο ᾿π]4π|-- 
[αἴθ 1 ΠΟϑΙΓΔ ΠῚ ΘΟΠΙρΘηβαγοῖ ἃ ΠΟΡῚ5 ῬΑ ΓΙ} 

6886ξ. 564 ἢϊς βϑᾶποίτιϑ ΟΠ Θ55] 061, {188 ΟΠ]ΠΘ 
Ὑἱΐδβ 5116 ἔθη ριι5 Δα ΠΙΘΕΡΙ ΡΟϑ51, ΘαΠΓΠΡΌΙΏ 56 

Αἰ Πνπαΐ : Οπιτιῖθιι5 δπῖπι,, ἸΠ τ}, εἰἰθθιι5. τοὺς 

ἱπνοοραῦο. Τλοῖπ δ πὶ πο θη ἃ}0 ᾿Ρ50 ῬιΟρίθγ- 
δὰ ἱπυοσδίηι {1556 Θχ᾿βἐ]Πη65, {πο4 ἴῃ Πὰς νἱΐα 
ΓΘΡιι5 5θοιπ 5 πΐθυθῖμν, ΕἸ 416 ΡΙΌΒΡΘΓΘ 5οοθά6- 
γδηΐ Ομ ηἶᾶ ; Παρ Γαΐ ΘΔ] ΤΉ] ἃ ΠῚ ΠῚ ΠΡ ΠΓΠΠἸΠΘΠῚ, 

ἴπΠ 4πΊΡιι5 σομϑατίι5. ΠΟΘ] ΠΟΙ 18 ΠῚ ΠΟΠΏ]Π15 Π δὶ 

ΟὈΙΙπις οϑί. 3. Οἰγοιιηι θα γι 1716 ΘῊΪΡῚ, 1Π0]ΐ, 

ἡοἴοτος ποτιεῖς, ρογϊοιεία ἐπ ογτυὶ ἔτιν θη οΤτιτιξ τη. 

ΗΙ «αϊάθμῃι ἀο] 0.65 ῬΓΟΡΙΙΘ πΒΌΡΡΑΠα Δ 515}1- 
βολΠ 405 ριιθΡΡΟΡΙ ἀΟ]ΟΓΟ5, οἴη γθηΐθυ ἃ ἔπππηο- 

ΠῚ τι5{π|Ὸ6 ἀἰϑίθπίιϑ, ἴον ἂ5 ἔδει προ}: ἀθιπ 6 
, τ Ψ 01 σου » σρῃ] » ν Ἴ 

ἀλγηδόνας καὶ δριμείας ὀδύνας ἐμποιεῖ ταῖς τι- Ἃ ΨΘΙῸ Ραγίε5 ΘΘ 1865 ῬΙΘ5528 9, οἵ ΟἸΡΟΙΠ, [δ ἢ 

ἀἰσιθηϑι μία ΘΟ ΔΟ ΟΠ] 516 ΠΟΡνΟΛ τὴ 61- 

Ἰαϊαίςθ, δοιι ϑϑίτηοβ ἀο]ο 65. οἴ ΔΟΘΡΡῸ5 ΟΡ ποΙ αἴτι5 

ΡΑΡ αν ΠΕ τι5 ογθαπε. ΤΥΔΠ Βα δα θη «Ο]ΟΓῈΒ 

Ραγίιι5 84 ᾿ρ505 ΘΕ 81 ΤΠΟΡ 5 ἀο]ΟΓθ5; {π| 1η ΔηΪ- 

ΟΠ ἀπὸ δπξ ἃἰέοσο Νῖ5. ὡς δή. 

Τα ἄπο Β4511. οσαὰπὶ πούοσῃ Νῖ55., π6Ὸ Αἰτἴον Ιοστὲ 

᾿πέευργοβ. ἘΔΙΓο Ρατῖ5. ἐπιδείκνυσθαι μέλλει, 
5 Βες. βοχίιβ οἱ (15. ἰογέϊας ἐν αἷς. Αὐ τη] ἢ Μ55. 

ἐν οἵοις. πηὸ ἴἴὰ φιοζας Ἰο ρίξαν ἴῃ τηᾶγϑῖπα Ἀθρ. 56 ΧῈ 

εἰ (150. τεγαϊ, Ν ο 118 πχα]ΐο ροβί δ τὸ Ῥαγῖβ, εὕρε- 

σαν. ΜΆ] Μ55. απ ΧΧ εὕροσαν. 

Μ55. μέρη. Ἐ41Π γον μόρια, 5" 



Ἐοι.8. 37. 

Τ. ον. ἃς 

ὃ. 

980 

Ὠλδ5 Οἵ ΘΟΡΡΟΥ 5. ἀϊνιϑίοπο πὶ πιὰ] Ο πάθη. ΑἸ 

σία 86. Π]81] τη ΘΠ ΟΓῸ ΠΡ 5511η} 6556» 1Π1]0 88 

ἴρ805 “ποτ το 115. 40] Ο 65. ΘΧ ΡΟ ΡΠ ἔιι1556, 0 - 

ἥπι6 ἴῃ ρϑυϊοα]ι ἀΘβοθηϑιιβ ἸΏ [6 ΠῚ ἀδάποίιμ. 

Νιιηι ἰρίταν" Πδ00 5018 46 αΊθΡιι5 σου αν 7 ΡΟΡῖτι- 
11, οαπὰ ΠΟ Ύ{ὶ ἰ51Π|880 586 06 πθο ψοϊπηίανα {π|- 

ἄδιηῃ οἰπι9 ΝΙΠΙ] απίθηι οοδοίτπ ἰαιι4}}1}}6 οϑί. ΑἹ 

νἀ Πε]7τ1ι5 δἰ Π] οἴϑο. ππρπδ η] ][αΓ6 Π}. ῬΟΒΓΠ τ ΠῚ 

δηΐπι Οἰγοιπιφαοτιτ πιὸ ἰοἴοτος του δ, οἱ ρμ6- 
γἱοιῖα ἐπι [ογτιὶ ἐτιν Θτι ττιξ ἡι6, ταῦ σπιτη ΡΠ τοὶ 

[15 θη δ ΟΠ 0115 51 σα ῬΈΙΘΥΙ ΠῚ ; τ} ΘΕΆ ΠῚ 16 1056 

ΘΡΟΏΪΟ ΓΘ Π ΠΏ 115. Πλ]10 ΟΡ] Ρ τι5. Ὁ] ΘΟΘἼΠ]. 

«Α Π|ϊοιίοτιοπι δὲ ἀοϊονθπι αὶ νΟ]6η5 τ] ΠΕ] 1058 6α- 

οορτίανὶ, τα το π ἸΠν  {ι15 ἃ} 65 ΔΡ ΡΥ ΘΙ ΘΗ Β115 5117}. 

Βιχυϊάθηη. ἴῃ ΘΠ ρθουν θιι5 Τογίοιία ἐπ ζοτπὶ ἐπ.- 

ρ»ϑηθγπῖ τηθ; πὶς γετὸ 7 γιδιιαᾳιίοποηι οἱ ἀοίογοηι 

ἐπνοηΐ. απ δηΐμα 1Π1Ὸ αἀνούβιιθ θὰ {180 ΠΕ] ἃ 

τοηταΐονο {Παἴὰ ϑαηΐ, ΠΡ Πλτι5 ἂς ΘΟΠϑ[ΔΠ5 ΠΥ ΘΠ [115 

Θ556}1 : Δ ]6οὶ, τ πθ8ο ἴῃ Ποῖ ΟΠ Ρ ΓΑ [15 ΘΟ Ρ Δ ΠῚ 
οβίθπάθγθμι., δἰ ΠΟ Πο πὶ Αἰ ΠΟ ηθιὴ., οἱ ἀο]ονῖ 

ἀοἸονθιη : ποη {πο τηθὶβ ψΊΡ τι5. Ο ΒΕ ΓΘΡῚ ἢ [15- 

5. ΒΑΒΙΠΙΙ 

66 π] 65 }1|5., 564 πιο πομΊΘη [)0 Π]Π] ἱπγοσᾶγο- 

ΥἾ. ΤᾺ]6 οϑὲ δὲ {Ππι4 ΑΡοϑίοιὶ ἐἸοθπ 15 : 17 μ5 

οπυτίδιις μίιι5. σιίάπι Οἱοίοτο 5 διιτιτι5. ΡΤ Θιίηη, αι 

εἰϊϊοαὶὶ πος. Μιποῖε ψαϊάθηι, {1 4}0 Π}15, {τι π6- 

φΘ55Ά}10 δοοϊάτιηΐ, ΠῸπ [ῬΑ Πσ τα : 564 θ] 5 πᾶ ἢ 

νἱοον δϑ[, 48] δῖιἃ δεϊδ η) Θροπίθ οἵ ψοϊιπίαϊο ἀο- 

ον 65 δ ἀθιηοῃϑι απ δ} θα. ΠΓΔ ΠῚ 510] ΔΟΟΘΘΡ- 

511. ΟἿ] Ἰϑία]θ ἃἸοα ρϑοσαίτιμ Δα Π} 156 011, ἀἸοαῖ: 

Οἰτοιιιφαογιγιι τι6 ἀοἷοτθς πιουϊβ. Οπιτιῖς Θηαῖτη, 

πε, φεὶ ξαοῖὶξ μϑοσαίπηι, δα ἀϊαθοῖο τιαίτι5 651. 
Οἴμὴ ἸρΡΊταν, ἸΠ 41. ῬΘοσαίιμη ῬΑ ΆΓΘΩΙ , δὲ 1ῃ 

ΤΏΟΡ ΓΒ. πιο γῸ ϑοϑίαγθυ, ἔπ πὸ Θ[]Δ 1 ἃ}0 1ΠΙ ΘΓ ΠῚ μ)6- 

γἸοα] 15 ̓Ἰηγθηΐιιθ. 5ι1η1. ΟἸΟ ΠΟ 0 ΟΡΡῸ 58 ΠΑΝ] 16 

Ἰρϑίῃ ὃ Ῥγορίονθα «οὰ ἐγιδϑιαίίοτιοηι οἱ «ἰοἷο- 

την ἱπιροπὶ ΡῈ ΡΟ ΠΙ ΘΠ Δ 1. ἘΠΊ ΡΟ [Ἀ] 61 

Ραμ το πτ8 ΟΡ οί] 5 π| Ῥδοοδὶ τη σ 1 1Π] 
ΟΠ ΘΗ 5 ΤΏ1Π1 ᾿Ρ56 Θχοοριίανι., Εἴ 516 ΠΟΙΊΘΗ 

ΤΟΙ] ΠΙ ἃτιϑῖ15. 511} ἸΠνΟΟΔΡΟ. Οτιδὸ ἀτι6 η} ΘΥδ ἢ 

{τῷ αἰχιῦ 4. Ο 7] οπιῖπιο, {ἰϑότα ατιπιαπι τη θα. 
Τὴ πᾶς ἀθεϊηθοι οαρΕ να 5 ἔπι ΡΙῸ τη6 Ῥ ΡΘΕ τη 
εἶἰὰ ΓΘ θ 1015, δἰ ΠΡΟ ἈΠ] ΠΠΔ ΠῚ) ὨΊΘΔΏ]. 

ἅ [τὰ φυΐπαπιο Ν35. ΑΥ δ 1 προσεθέμνην. ΘΔ. πη 48ὰ- 

ἴπον Μβ88. ἐπεξεῦρον. ἘΠ 1 ὑπεξεῦρον. (011. «αϊπίιι5 

ἐξηῦρον. 

»͵]τὰ 61 οὐ Βορ. βεχῖο, Α]Π 5οχ 85, θλίψεις ἐπί. 

Μοχ αἰ}. «πᾶνέι5 καὶ ὀδύνας. 

510 δἄ1οὸ Ῥάα51}, οαπὴ πλ}{15 Νῖ55. εἴ οἴ 5ᾶ τὸ 

ἴοχίι. Βάτ1οὸ Ῥαχ15. τούτοις ἅπασιν. 

ἃ ΟΤῖν. οὐ Ἀθριὶ ΓΟΓΙΠι5 οἵ παρ, ρουῖη. ἀξ ήτο 

ΑἸ ΠΡΟΡ ΓΗ βοχίτιϑ Ο[ 56 0 1115, οαπὶ οἀἸἴοπο Β 451], γεγέ- 

ΟΕΒΑΒΕΙ, ΟΛΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

σθαι τῶν ὠδίνων τοῦ θανάτου, καὶ εἰς χίνδυνον τῆς 

χαταδάσεως τοῦ ἅδου ἀφῖχθαι. Ἄρ᾽ οὖν χαὶ μόνα 

ταῦτα πέπονθεν ἐφ᾽ οἷς σεμνύνεται, ἢ ταῦτα μὲν 
πολλάχις χαὶ ἀχούσια ; Οὐδὲν δὲ τῶν ἠναγχασμέ- 

νων ἐπαινετόν. Ἀλλὰ βλέπε τὸ μεγαλοφυὲς τοῦ 
ἀθλητοῦ. ᾿Επειδὴ γὰρ Περίεσχόν με ὠδῖνες θανά- 

σου, χαὶ χίνδυνοι ἅδου εὕροσάν με, τοσοῦτον ἀπέ-- 
Β σχον τοῖς πειρασμοῖς τούτοις ὑποπεσεῖν, ὅτι χαὶ πολ- 

λῷ τούτων πλείοσι χατὰ τὸ ἑχούσιον πειρασμοῖς 
ἐμαυτὸν ἃ προεθέμην. Θλίψιν καὶ ὀδύνην ὥσπερ 

ἑχὼν ἐμαυτῷ ἐπεξεῦρον, οὐκ ἀχουσίως ὅπ᾽ αὐτῶν 

χατελήφθην. ᾽ν μὲν γὰρ τοῖς χατόπιν Κίνδυνοι 
Ξ ὦ 9 , 
ἅδου εὕροσάν με: ἐνταῦθα δὲ Θλίψιν καὶ ὀδύνην 
χη ὙΠ ὉΔ ι λον αι . ΕΣ ΓΕ εὗρον. ᾿Ιϊππειδὴ γὰρ ἐχεῖ ἀνενδότως ἔχων εὑρέθην 

κι Η ΡΞ 
πρὸς τὰ παρὰ τοῦ πειράζοντος ἐπαχθέντα, ἵνα 
δὸς τ Α ͵ - ᾿ ᾿ Ε Γὲ 

δείξω τὴν περιουσίαν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, 
προσέθηκα " θλίψιν ἐπὶ τῇ θλίψει, καὶ ὀδύνην ἐπὶ 
τῇ ὀδύνη: οὐ τῇ ἐμαυτοῦ δυνάμει τῶν ἀλγεινῶν 

( κατεπανιστάμενος, ἀλλὰ διότι τὸ ὄνομα Κυρίου 
“ , χε" οὡ ὁ - Δ Ν᾿ Ὁ - Υ̓ 

ἐπεχαλεσάμην. Τοιοῦτόν ἐστι χαὶ τὸ τοῦ ἀποστό- 
Ζ Ὕ ͵ὕ τ τω 

λου λέγοντος, ᾽ν τούτοις “πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ 
τὰκ σε , ς -; οὡὦὰὦν μι Ν" - 

τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. Νικᾷ μὲν γὰρ ὃ μὴ ἐνδι- 
ΧΑ -» Ἷ Πὶ ,ὔ - 

δοὺς τοῖς πρὸς ἀνάγχην ἐπαγομένοις " ὑπερνιχδὶ δὲ 
δ ὶ 0 ,ὔ, ἸΌΝ, » - ΠΣ - Ὡς ε Ὡ 

χαὶ αὐθαιρέτως ὀδύνας εἰς ἐπίδειξιν τῆς ὑπομονῆς 

ἐπισπώμενος. Ὃ γενόμενος ἐν ἁμαρτίᾳ τινὶ τῇ πρὸς 

θάνατον, λεγέτω, Περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου. 
ο7ὦνοΡ .» Χ ΩΣ 

Πᾶς γὰρ, φησὶν, ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ἐκ τοῦ 
ὧν δολ ὮΙ ΣΝ ΣΝ ες “Ὃ ἤν, ΣΝ δ 3 
διαδόλου “ γεγέννηται. “Ὅτε οὖν ἤμην, φησὶν, ἐρ- 

Ἂ -» ᾿ Ἁ ,ὔ τω 

Ἱάτης τῆς ἁμαρτίας, χαὶ ἐχυοφορούμην ὑπὸ τοῦ 
, ᾽, Ν - του κ»ἰ 

ἢ) θανάτου, τότε χαὶ εὑρέθην ὑπὸ τῶν τοῦ ἄδου χιν- 

δύνων. Πῶς οὖν ἐξιασάμην ἐμαυτόν; ᾿Ιὑπειδὴ θλί- 
ψιν χαὶ ὀδύνην εὗρον τὴν διὰ τῆς μετανοίας. ᾿να- 

-» ΩΣ - 7, Α τ 

λογοῦσαν γὰρ τῷ μεγέθει τῆς ἁμαρτίας τὴν ἐκ τῆς 
“Ὁ Ἱ 

μετανοίας χάχωσιν ἐμαυτῷ ἐπενόησα, χαὶ οὕτως 
ΠΝ. ΝΣ ΄ , 2 ΄ χε" Θὰ 

ἐτόλμησα τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσασθαι. ἵνα δὲ 
»"» δ : “͵ Γ΄ τ Α , 

ἦν ἃ εἶπον; Ὦ Κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου. Κα- 
. “ , κι Γι ι 

τέχομαι ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ ταύτῃ, σὺ δὸς τὸ ὕπερ 
5... εν ἢ . τ ᾿ αν 
ἐμοῦ λύτρον, καὶ ῥῦσαι τὴν Ψυχήν μου. 

γηται. Εδτῖο Ῥανῖ5. γεγέννηται. (010. φαϊηΐιι5 πᾶς γὰρ, 

φησὶν, ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας, καὶ 

ἐκ τοῦ διαόλου γεγέννηται, (εἰ χιιὶς ογῖπι, τα {1}, γαοὶέ 

Ῥεοοαίιιπι, δουνι 65. ρμεςοαῖὶ, οἴ ἐα αϊαϑοίο παίιι5 651. 

Νοιαπάτη εδὲ (Ομ οι αι οὸ ἴῃ (ΟΎ1ο6 (πᾶ πῃ 1115 

Οὐάεχ, ποβίον δὲ (ΟἹ Ρουπτι5. 4π1πίι5) θτὸ πᾶς πλα]α 

πῶς 6ροῖδθο ; προ «6 1556. Θὰ πὴ ΘΟ ΟΠ τη, {πᾶ} 6 πὶ οἱ- 

ταῖ, ταπηπᾶτη ὁπ ο π ἰδ Π]ονὸ πὶ ὈυἸοανο. Μοχ θρ. 

τουῖλα ἐονάτης τῆς ἀνομίας. 



ἨΟΜΠΙΆΌ ΙΝ ΡΘΑΙΜΌΝ Οχιν. δὴ 

᾿Ελεήμων ὁ Κύριος χαὶ δίκαιος. Πανταχοῦ συν- 5. Διβορίοοῦς Τοπιῖίτιις οἱ ιιδίτι5. ϑου!ρίιγα ν. 5. 
ἅπτει ἣ ᾿ραφὴ τοῖς οἰχτιρμοῖς τοῦ Θεοῦ τὴν δι- ΒΕ ἸΡΙΖι6 Τ)6ὶ τη] βου ΠΟ 115. {π|5ἘΠΠ᾿ᾶπ ΘΟΠ]ιΠΡῚΙ : 

χαιοσύνην, διδάσχουσα ἣμᾶς, ὅτι οὔτε ὃ ἔλεος τῦ ἀἀιῖίρρθ ἀοοθῖ πο8, πϑήτι6 1)6] μη] βου οουἸπ {πι- 
Θεοῦ ἄκριτος, οὔτε ἢ κρίσις ἀνελεήμων. ᾿Αλλὰ χαὶ ἀϊοῖο, ΘΑΥΌΓΘ., ΠΘάτι6 ἡ] οἴ ΘΧΡΘ 5. 6856 Πηΐ56- 
ἐλεῶν, χεχριμένως τοῖς ἀξίοις ἐπιμετρεῖ τοὺς οἷς ΥἹΟΟΡΑ 86. 564 6 ατιΠῚ τη 56 δ τιν, [15 4| αἰ η] διιπέ, 
χτιρμούς - καὶ χρίνων, ἐστοχασμένως τῆς ἀσθενείας 1185 ΟἸ1ΠῚ Ππ4 1610. Τ]5Θ ἈΠΟ Π65. Δα ΠΊ ΘΕ πιν : ἀἴατιο 
ἡμῶν, ἐπάγει τὴν κρίσιν, φιλανθρωπίᾳ μᾶλλον ἢ ἄστη }πιάϊοαϊ, Πα Ια Ἰπ ἢν τα 115. ποϑίγαρ ΓΑ ΓΟΠΟ 

τῇ τοῦ ἴσου ἀντιμετρήσει ἀμυνόμενος ἡμᾶς. Καὶ [πίονι 7πάϊοῖπιτη., ᾿ΘηΙσηϊταῖθ πη 915., {{π|4Π| ΡᾶΓ 

ὃ Θεὸς ἡμῶν ἐλεεῖ. "Ελεός ἐστι πάθος ἐπὶ τοὺς παρ᾽ ῬΔΥῚ Λίγο πο ρ] θοΐθηβ ποϑ. Εἰ 1) 6ιις τιοϑίογ ηγι1-- 

ἀξίαν τεταπεινωμένους, παρὰ τῶν συμπαθῶς δια- 56ΓΘίΠ. ΜΠΒΟΥΙοοΓ ἴα Αἰ Γδοιΐο οϑὶ δΡσὰ 605 {{| 

τιθεμένων γινόμενον. ᾿Ελεοῦμεν τὸν ἐκ μεγάλου ΡΥΘΙον ΤΠ ΘΙ [111 ἀθργεβϑὶ 5πην ἃΡ 115. {1 τη]56 - 
πλούτου “ πρὸς τὴν ἐσχάτην πενίαν μεταπεσόντα, ΜΝ ΓΆΠΟΠΘ ΤΠΟΥΘΗ ἴα ΡΓΟΠΟΙΒΟΘη5. ΝΠΒΘΓ ΤΉ’ ΘΙΠΠῚ ; 

τὸν ἐκ τῆς ἄχρας εὐεξίας τοῦ σώματος εἰς τὴν Α {Π1] ΘΧ ΤΩ ΔΘΉ]5 ΕἸ 1115 1ἢ ΘΧΊΓΘΠΊΔ ΠῚ ἸΠΟΙ ΠΤ ρδιι- 

ἐσχάτην ἀσθένειαν χαταδληθέντα, τὸν ἐπὶ κάλλει ΡΘΙΓΔΓΘΠῚ : ΘΙΙΠῚ 4ΦῸῚ οχ ορίϊηηα σΟΡΡΟΥ5. Πᾶ- 

χαὶ ὥρᾳ σώματος ἀγαλλόμενον, χαὶ ὑπὸ τῶν αἷ- Βιϊπάϊη6 δὰ ϑιμημηδιη γοάδοίιβ οϑὲ ἀθ "1 αΐθιη : 

σ σχίστων παθῶν  διαφθαρέντα. ᾿Επεὶ οὖν χαὶ ἡμεῖς δηι, (τ 0} ΠΟΥ ππ ἀ] 6 ΠῚ} ἃς 6] Θσ απ 81} 601"- 

ἡμέν ποτε ἔνδοξ ἔοι ἐπὶ τῆς τοῦ πο ἧς τ ΡΟΓῚ5 ΡΙΘθοϑθοραῖ, 564 ἃ [( Π551}}15 ἃς ἵὰΡΡ15- 

γῆς, ἐγενόμεθα δὲ ἄδοξοι καὶ ταπεινοὶ διὰ τὴν ἔχ- 51Π215 ἸΠΟΓΡ5. ΘΟΥΡΙΡ τ5 65ῖ. ΟΟηΪδιη ἸΡΊ τα οἱ 

πτωσιν, Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλεεῖ, δρῶν ἥμᾶς οἷοι ἀνθ ΠΟ5 ἴῃ μᾶΓΔ 150 ἀθρθπίοβ, ΘΡΆΠητι5. ΔΙ πιᾺ ΠΟ Ἐ αΐ ποις οἹ1- 

οἵων γεγόναμεν. Διὰ τοῦτο καὶ τὸν ᾿Αδὰμ. ἅ ἀνεκα- ΟΙΔΡΙ 80 5ρθοίδ 0165, δὲ [ἈΠ]6 ΠῚ 010 6] ΘΟ ΠΟ ΠΘΠῚ ; ἀπόπας πὶ 
Γὶ. 

λεῖτο τὴ τοῦ ἐλέου φωνὴ, λέγων: ᾿Αδὰμ,, ποῦ εἰ; ΙἸΠΡΊΟΥΙ εἰ Δ] Θοῖ οναβίηηιβ, 7)θιι5 ποϑίοι'" τηΐ- ἡ ΒΟΥ ΠΡ ΕΥ [5 ᾽ το ᾽ 
Οὐ γὰρ διδαχθῆναι ἐζήτει ὃ πάντα εἰδὼς, ἀλλὰ 567 Θέ{7), απ} {τα} 65. πῸ5. δχ {πΆ 10 τι5 ἴδοι! 51- 
νοῆσαι αὐτὸν ἐδούλετο οἷος ἀνθ᾽ οἵου γέγονε. Ποῦ Β πιῖι5, νἱάοι. Οπαρτγορίοι δὲ Αἀαηλιη Πᾶς Π1156-- 

εἰ; ἀντὶ τοῦ, εἰς οἷον πτῶμα χατελήλυθας ἀπὸ τη- ΥἹ]ΟΟΡ 18 νοοο γονοοᾶθαΐί, ἀϊσοπο: 4απι, τιϑὶ 659 (επ. 3 9 

λιχούτου ὕψους : ΝΟ θη ΘΟΟΘΙῚ 4πφ γα ξ ΘΠ ΠΠῚ ΘΠ ΑΤΊΙ5, 564 

1Π 16 ]Π ΚΘ ΡΘ ᾿ρϑῖιμ γο]οαΐ, {π|8}15 Θχ {{π|4}1 [ἀοΐτι5 
εϑ58οθ. Ζὶ 65 Ὁ ἡιαβὶ ἀἰσαῖ : ἸΠ Π||ᾺΠ| ΓΠΠΪ ΠΑ ΠῚ ΕΧ 
τα πα 5.1 ]1 1 αῖθ πο] {1511 

Φυλάσσων τὰ νήπια ὃ Κύριος" ἐταπεινώθην, χαὶ 4. Οιιδίοαϊοτις ρατντιῖος ΤΠ οτιίτιις ; Πτιτιϊ]αἴτις ν. 
ἔσωσέ με. Εἴτε κατὰ τὸν φυσικὸν λόγον ; οὐχ ἂν συν. στίηι, οἱ Ξαἴνιηι τι6 76οἴϊ. ϑύνθ παῖΐτγα}} ὑδίϊοπο τὰ 

ἔστη ἣ ἀνθρωπίνη φύσις, μὴ τῶν χομιδὴ νηπίων δοοὶρία5, ΠΟΙ φοπϑίϑίογθε πιιπιᾶ πὰ Παίνα, 5] ἢ {αὶ 

καὶ ἔτι βρεφῶν ὑπὸ τοῦ Κυρίου φυλασσομένων. Πῶς πιιπὶ ῥΓΟΥΙΒΕ5 ΡᾶΡν τ] δὲ Δάμπιο ᾿πίαπίοθ, ἃ ο- 

" γὰρ ἢ τὰ ἐν τῇ μήτρα χυοφορούμενα ἠδύνατο τρέ- τηΐπο ποπ οἰιϑίοαϊγοηταν. ΟἸοΙηοἦο ΘΠΪΠῚ « 

φεσθαι ἢ χινεῖσθαι ἐν οὕτω στενοῖς χωρίοις, καὶ [Π τπι61Ὸ σοϑβίδηξι", ΠΕ ΓΡΙΡῚ ἀξ ΠΊΟΥΘΡΙ ροβϑθηΐ, 

μηδεμίαν ἔχουσιν “ ἀναστροφὴν, ἀλλ᾽ ἐν σχοτεινος Οἴμπὴ ἴῃ 5ρ8 15 Δ6ο ΔηρΊΒΕ15, [π΄ {ππ| 115 πα}10 
τόποις χαὶ ἐνύγροις τὴν ζωὴν ἔχοντα, καὶ οὔτε Τη040 56 ΠσΟΠνΟΡΘΓΘ. ἃ0 ὙΘΙΘΆΓ6 ΠΙσθαΐ, ἄϊνον- 

ἀναπνεῖν δυνάμενα, οὔτε ζὴν τὴν τῶν ἀνθρώπων ς, 56ΠπῖπΓ, 5864 'π [ΒΠΘΌΓΟΒ15 δὲ Πιιπ}1 15 Ἰοοἷ5 νἱναπξ, 

ζωὴν, ἀλλὰ δίκην ἰχθύων τοῖς ὑγροῖς ἐμφερόμενα, ΠΘΩῸΘ ΓὈΒΡΙΡΔΓΘ, ΠΘΩτ6 ΠΟΙΉΪΠΊΠ1 ὙΙΓΔ ΠῚ ὙἸΨΘΓΘ 
εἰ μὴ τῇ παρὰ τοῦ Θεοῦ φυλαχῇ διεχρατεῖτο; Πῶς να]οηΐε5, 564 ᾿πδίδν' ῥ᾽ βοίτιιη. ΠΠπ||415 ἸΠ πδ α Πί65 . 
δ᾽ ἂν εἰς τὸν ἀήθη τοῦτον ἐχπεσόντα τόπον, χαὶ ΠΙ5] Π)6] οτιδίοεα 56 νγθη 9 ΟἸΙΟΠΊΟ4Ο ΥἹ115115 
ἀπὸ τῆς ἐν τῇ μήτρᾳ θερμότητος τῷ ἀέρι περιψυ- δ 1Π50]1π|πὴ ΠιιπῸ ἸΟΟΙΙΠῚ 6] 051, δὲ ροβί τιϑυὶ 

χόμενα χἂν πρὸς τὸ βραχὺ ΕΠ σεῦ; εἰ μὴ παρὰ ΟΔΙΟΥΘΠ ΔΘΓ6 ΓΟΙΙ ΘΓ, ν6] δά γεν ἰθπΊρτι5 

Θεοῦ διεσώζετο; Φυλάσσων οὖν τὰ νήπια ὃ Εὔρον Ρουβιϑίθγθηϊ,, "151 ἃ 60 σοῃβουγαιθπίμν 9 (τ5{0-- 

ἐταπεινώθην, καὶ ἔσωσέ με. Ἢ χαὶ οὕτω νοήσεις Ἅἰἴδ6ηι5 ΘΥΓΒῸ ραγυτιῖος 7)οτηῖντιδ ; Πιιγυ ἰαΐιι5 5τίτη, 

τὸν λόγον. Ὅτι ἐπειδὴ ἐστράφην, καὶ ἐγενόμην ὡς ὁ βογνωνῖξ πι6. Ατὑὶ Θἰϊα πη 55 ὑϑῦρᾶ ἰβιΠ8θο 

τὸ νήπιον, καὶ ἐδεξάμην τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν τ[ΠΙΟΠΠΙρονο. ροίουϊδ: Οὐαπάοχιϊάθηι Θοπνθίϑιιβ 

φ: 

Θ 810 βερίομη Μ85. Αἵ δῖτι ἐπὶ τήν. Ηαπά Ἰοῆσο μορ. ἄδῃ ΝΜ. 
ΒΘοιΠτπι5 ἀσθένειαν μετασληθέντα. εἾτὰ οἤπο Βα51]. εὐ ΟΤιν. οἱ 

ἃ Βορ. ϑεοαπάμ ἐνεχαλεῖτο, Μοχ Πδρ, ἐεγίϊιις. οἵου 
γεγένηται. 

"81. Νἴοσβ. ἐἔγοβ. Ποοϑί ἢ τὴ δα τ5 εἴ ἴῃ ἀ]1ς «αάθιι5- 

Οοιμθροῖ. οἵ 1 56- 

γίοηι. ΕΜιτο Ῥαγ]5. καὶ υνηδεμίαν ἔχουσιν ἀναπνοήν. {π Ι ΐ μ Χ' ᾽ 
φιιΐδιις πες γΟϑρι 76 ἰϊοεαί. 



5. Τυμποίλι. 

23:8: " 7. 

ϑοπι ἴοσ πα 

ΓΟΤΌϊΟ5 ΠΟ 

Ἔχ ὀρϑγιιπὶ 

ἄσφμιιο ἀα- 

ἔὰγ, 

Ἐξαϊ.:5 8. 

Ι. (ον. το. 
152) 

ὡδὸ 

511Π1, δὲ [αοίτι5 5111} τὰ ΡΥ 15, ἃ. ΓΘΘΠΈΠῚ 

ΟδΘΙΟυ τι νϑ]ξ ΡΌΘΙ ϑ1ιι50θρὶ, ΠΊΘΠ6. ᾿Ρ56 Ρ6Ρ 
᾿πΠΠΟΟΘΠ ἢ 8Π) δ] ΡΈΘΡΟΥΙΙΠ Ὠτ1}}}} 6} (6 Πη185] : 

Οἰιείοάϊοτ5 ρατντῖος Ζ])οηιίτιιι5, «πιο Π]ὰ πὶ ̓πμηιῖ-- 
ζἰαΐτι5 στη, δογρανὶξ τη. 

ὅ. Οοπνογίοτο, αττη πῖθα, ἐπὶ τ ϑητΐθηι ἔπατη, 

φιία Ζ]λοπιῖτιιις Ῥοποξεοῖξ εἰὐῖ. 5101 ρ5] νϑυρὰ 
ΘΟΠΒΟΪ] Δίου Ια ΡΙΌΟΡΟΗΙ: θΟΠιι5 Δ Π] ἔα, 5᾽ ΠΏ] 116} ἃ 
Ῥαῦ]ι5, ἀἸοθη5: δοσιίη οογίατπθη, σογ αν, Οτι5τεηι 

οοτιδιιηππαυΐϊ, Πάδηι δορνανῖ; ἐπ τοίψιιο τοροοῖ- 

4 6εὶ πεϊϊιὶ οογτοπα πιδἰἱξϊΘ. Το φαοηιιθ 510] 
ἀἸοῖὲ ργοροία : Οποηίδηη ν 8 Πτι7τι5. οἰ 11ΠῚ 58- 
[15 ἸΟΠ στ πὶ ΘΧΡΙΘ511, Οοπρ γ 6 Γ6 (6 οδοίθρο σι γ6- 

σιιίίθην ἔπιάτ, φιῖα Ζ7)οπιίτιιις οποίος εἰδὶ. 

ΒΙΦαΙάθιη 115 {π| ᾿θσι τη 6 π᾿ Πᾶς για ἀθοθυίαγιιπηΐ, 
56 ΠΡ 1 [ΟΡ Πἃ ΓΘ 165 ΡΡΟροΟβιία οϑὲ, 4{|8 ΠῸΠ 6Χ 
ΟΡΘσιιπὰ ἀθὈ1ῖο ἐγ 1 παν, 564 οχ Τὶ πηι οθη-- 

ΕἸ551Π11 Θ’Α[ἃ., 115 7] ἴῃ ρ50 ϑΡθὴ) Πάριιθρο, 
ἀδίαν. Τ)οῖπάθ., ρυβάιιαπη. θοπὰ 116 γθροϑβίία 
Θμανγθῖ, {ποθ 0. ἃ πλιπαϊ ΠΟ] 651115. ΠΡΟ ιιϑ 

511, ὙΘΟΘΠ86Π5,) ΡΓῸ 115 Θ’ΡΑ[ὰ5. ἃσὶ ΔΠΙΠΊΔΙ ΠῚ 

ΠΠΡΘΡΑΙΟΥΡῚ , {πὶ Θχ ναρῖα δὲ ᾿πΠΘυ 18 }}}}} οὐ ρ᾽ ἀἸαξιιη] 
βου [16 ἸΡ511Π} ΘΧΘΗΪ . Οἷδδ Δα! ΘΙ πὶ Πορο9 

8. μία ογίριῖξ απΐππαπι τιθάτη εἶθ τποσίθ, οοιἶος 

1605 « ἰμογγηιῖδ., οἱ ρϑθ5 πιθοὸς α ἴἰαάρϑιι. Βιθυυιτὴ 

ῬΓΔΘΘΘΠ Π11Π}] ΘΟΠΊΡΑΡ ΠΟ η6 {[πξιρᾶμη (65 υ 1 
γΡϑααίθη). ΗΙο ΘΠ, ᾿π αὶ. οἰροπμ ἰδ θυιιηξ Πὴ6 

ἀο]ον 65 ΤΠ ΟΡ 5 : 116 γΘΡῸ ΘΥΙρυς ἈΠ] Π]Δ ΠῚ ΠΠΘΔ ΠῚ 
ἃ πηοῦίθ. ΗΟ ΘΟΕ] δου δηἴιν ὁχ [ΠΟ ΟΠ: 

ἽΠ1Ὸ γΘΙῸ ΠῸΠ ΔΠΊΡΙΠΪτι5. ἸΔΟῪ ΠΙ86 ΓΘ ΠΘΌΓ 5. ριι- 
ΡῚΠΠ5. οἰαπάτϊιπε δογῖιπὴ, «(πι ΟΠ ΘΠΙρ]αἰοπ6 

ῬΆΪΠΟΡ τι 115 Πηα] δια εἶθ Π6Ὶ ΟὈ]θοίαπέιν. “4205- 
{μἶτ δπΐπι 1}26ιι5. οπιπθην ἰαονγήπαπι αὖ οπιχιὶ 

Πποῖθ. Ἡϊο νηδρπιιηι οϑὲ σδάθ πα] ρϑυ]ου]τμὴ : ατιὰ- 

ΡῬΙΌΡΙον δὲ Ῥαυῦ]ι5 ἀἰθραῖ: Ομ 56 δαί ςι πὶ σίαγο, 

νἱάδαΐ τι οαάαϊ. Π]|Ὶς ἀὐιίθυη ΠΥ ΠῚ] διιηΐ ΘΡΘΘ515 : 

νΙΐα ἸΠγΠ}1ι[801115: ΠΟῸΠ ΔΙΡΙἾπ5. ΡΘΡΙΟα] πη δὲ 

1π Ρθοσαΐι ΡΡΟΪΑ 6 η]. ΝΘΩτ6 ΘηΪη ΘΔΡΠΪ5 Θϑΐ 
ΓΘΌΘΙΠΟ : ὨΘάιιΘ. Π.1]16 1 ἡμα πιὰ ἃ ρϑοσα ἐμ 
οοπίογι ὀρθγᾶϊη. Νῶ ΠΟῚ δϑὲ πηᾶϑοιι5 δὲ [6- 

5. ΒΑΒΙΜΙ ΟΕΒΑΒΕΞ 

ΠΠ]Πἃ ἴΠ ΓΕΒΠΓΘΟΙΟΠΘ, 56 τιπὰ α“ιδάδη) νἱΐᾶ 

δϑὲ ἃ 5] ΠΊΡΙΘΧ : 5: 1] ἀθιὴ {|| ἴπ γθρίοπθ νἷνο- 

ΠῚ ΠΑΡΙΔηΓ, 5110. Ἰρβουιη ΠΟΠΪΠῸ μ]αοθηΐ. 

ἃ 519 61 0 Β4511. οὰπὶ φαΐϊπ ας Ν55, ΑἹ δάϊο Ῥὰ- 

γβ. στη (01Ρ. βοχίο χαὶ ἔσωσε. δ ας (010. «ααγίτιϑ 

εὐηργέτησέν με. 

«ἙΔηο Β451}. ομν Ῥ] ασΊπ15 Ν55. λέγει. ΕσΊο Ῥὰ- 
τἱβ. λέγῃ. Ηαπα Ἰοησα Ν55. πόππ1}}}} εὐηργέτησέν με. 

ΓΊτα φυΐπαιο Ν55. ΔΑ. δ ἀ1ι| ἀποδεδομιένη, 

ΕΞ 810 ΘΠ οἰτπὶ ται} {15 Νῖ55. Αἱ Ἀερ. ἔδθυίλι5. οἴιπὰ 

(1. βοχίο ποιχίλης αὐτάς, ψιιὶ ἴρβδας δαθηιΐ. (10. 

ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

Ἂ - 

ὡς παιδίον, χαὶ διὰ τῆς ἀχαχίας ἐμαυτὸν εἰς τὴν 
ἢ τῶν παιδίων ταπείνωσιν χατήγαγον - Ὃ φυλάσσων 

Η͂ 7, γχ’ ΕἸ ὃλ 5» , ὰ " ΄ 
τὰ νήπια Κύριος, ἐπειδὴ ἐταπεινώθην, ἃ ἔσωσέ με. 

᾿] 

Ἐπίστρεψον, ψυχή μου, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, 
[. Ψ ,ὕ - 

ὅτι Κύριος εὐηργέτησέ σε. “Εαυτῷ προσάγει τοὺς 

παραχλητιχοὺς λόγους ὃ χαλὸς ἀγωνιστὴς, παρα- 

πλησίως τῷ Παύλῳ λέγων: Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν 

ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεχα, τὴν πίστιν τετή- 

ρηχα" λοιπὸν ἀπόχειταί μοι ὃ τῆς δικαιοσύνης στέ-- 
φανος. Ταῦτα “ λέγει χαὶ πρὸς ἑαυτὸν ὃ προφήτης" 
-᾿ Ὁ Ὁ - τω ,ὔ , Ἁ Ἁ ὟΨ ,ὔ 

ἐπειδὴ ἱκανῶς τοῦ βίου τούτου τὸν δολιχὸν ἐξεπλή-- 

Ε ρωσας, ᾿Κπίστρεψον λοιπὸν εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, 
- 7 - ΄ ΄Ζ , Α , 

ὅτι Κύριος εὐηργέτησέ σε. Πρόχειται γὰρ ἀνά- 

παυσις αἰωνία τοῖς νομίμως τὸν ἐνταῦθα διαθλή-- 

Γ ἀποδι- 

δομένη, ἀλλὰ χατὰ χάριν τοῦ μεγαλοδώρου Θεοῦ 
τοῖς εἰς αὐτὸν ἠλπιχόσι παρεχομένη. Εἶτα, πρὶν 

Ν Ἢ - "5 ΝΥΝ , ἣν ΠῚ - τ 
τὰ ἐχεῖ ἀγαθὰ διηγήσασθαι, τὴν ἀποφυγὴν τῶν τοῦ 

σασι βίον, οὐ κατὰ ὀφείλημα τῶν ἔργων 

χόσμου ὀχληρῶν διηγούμενος, ἐπὶ τούτοις εὐχα-- 

ριστεῖ τῷ ἐλευθερωτῇ τῶν ψυχῶν, τῷ τῆς ποικίλης 

8 αὐτὸν χαὶ ἀπαραιτήτου δουλείας τῶν παθημάτων 

ἐξαιρουμένῳ. Τίνα δέ ἐστι ταῦτα; Ὅτι ἐξείλετο 

τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτ ὺς ὀφθαλμού χήν μ. ς θανάτου, τοὺς ὀφθαλμούς μου 
ἊΝ ἂς  Ξφῷ , Ν ᾿ Ν Ὧι ας Ὁ , 

ἀπὸ δαχρύων, καὶ τοὺς πόδας μου ἀπὸ ὀλισθήμα-- 
τ , “- “Ὁ ᾿ , αν ΠΣ 

τος. Συγχρίσει τῶν ὧδε τὴν μέλλουσαν ἀνάπαυσιν 
Ν ι ἔχ 2 ἢ ᾿τὦον ᾿ς Δ Ἂ Ἷ » ν»ς 

.05 διαγράφει. ᾿Ενταῦθα γάρ με, φησὶ, περιέσχον ὠδῖ 
5" ΄, Ἐς Ἀν. 55 (λ Ὰ ἘΞ , 3, 

Α γες θανάτου ᾿" ἐχεῖ δὲ ἐξείλετο τὴν ψυχήν μου ἐχ θα- 

γάτου. ᾿Ενταῦθα οἱ ὀφθαλμοὶ “ τὸ ἐχ τῆς θλίψεως 
Ψ ᾿ς " - Ἑ ὯΔ " ᾽ὔ, 4 5 

προχέουσι δάκρυον " ἐχεῖ δὲ οὐχέτι δάκρυον ἐπισχο- 

τοῦν ταῖς χόραις τῶν εὐφραινομένων τῇ θεωρία τοῦ 
κάλλους τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Ἀφεῖλε γὰρ ὃ Θεὸς πᾶν 

τ Ἢ 

δάκρυον ἀπὸ παντὸς προσώπου. ᾿Ενταῦθα πολὺς ὃ 

χίνδυνος τοῦ ὀλισθήματος " διὸ χαὶ Παῦλος ἔλεγεν " 
-Ὁ ὔὕ 5 - ᾿ 

Ὃ δοχῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέση. ᾿Εχεῖ δὲ, 
᾽ὔ 

πάγιοι αἵ βάσεις" ἀπερίτρεπτος ἣ ζωή. Οὐχέτι χίν- 
- ΝΜ Ἁ 

δυνος πρὸς ἁμαρτίαν ὑπενεχθῆναι. Οὔτε γὰρ σαρ- 
Ἁ 

χὸς ἐπανάστασις, οὔτε γυναικὸς συνεργία πρὸς ἅμαρ- 

Β τίαν. Διότι οὖκ ἔνι ἄρσεν χαὶ θῆλυ ἐν τῇ ἀναστά- 

σει, ἀλλὰ μία τίς ἐστιν "ἢ ζωὴ χαὶ μονότροπος, εὐα- 

ρεστούντων τῷ ἑαυτῶν Δεσπότῃ τῶν χατοιχούντων ἐν 
τ , - ΄ « , Φ ο ᾿ 

τῇ χώρᾳ τῶν ζώντων. Ὃ χόσμος οὗτος αὖτός τέ 

4αδγέιβ ποικίλης ταύτης. Ῥαι]ο ροβὲ βατ1 οαπμη τη} {15 

Μ55. εἴ σιαμα ΠἊΧΧ χαὶ τοὺς πόδας. ΤΠ εοδὶ χαὶ ἴῃ ἀποριις 

ΟΟαΠοΙΡιι5, αθιιβοῖιπι σοπβομ Υ αἰσαία. 

ἃ ἘΔ ΤΕ ὄφθαλμιοί μου. ΑΒεβὲ μου ἃ β6χ Νἴββ.; πϑο ὅ- 

Ῥιαπὶ {ἴῃ τη 6} 15 651. Ηδο δηΐϊπὶ ποη 46 οσα] 15 

πηΐτι5, 564 46 Θου}15 Ομ πῖτιτ 4Π| ὙἹ[α πὶ ἐοΓ ΓΔ πὶ σοπ- 
βοφαθηΐαν, δοοϊρίθη ἦα 6558 γὙ86] οθοο ἃρραγοΐ. 

Ρ]ζα τὰ Μ55. Αἴ δ ἡ ζωή. 



ἨΟΜΙΠΠΙΔΟΌΙΝ 

“ Ὰ ᾿ ὦ ᾿ ΓγῸ] ἡ , 38: δ 

ἔστι θνητὸς, καὶ χωρίον “ ἀποθνησχόντων. ᾿Επειδὴ 
, .- ,ὔ 

γὰρ σύνθετός ἐστι τῶν δρωμένων ἣ σύστασις, τὸ δὲ 
΄ “ Ν Δ ΣΙΞΩ , 5 .- , 

σύνθετον ἅπαν διαλύεσθα' πέφυχεν, οἵ ἐν τῷ χόσμῳ 
7 .- ΕΣ ΩΣ - 

ὄντες, μέρη ὄντες τοῦ χόσμου, ἀναγχαίως τῆς τοῦ 
ΡΣ ,ὔ τ 

παντὸς φύσεως ἀπολαύομεν. Διὰ τοῦτο χαὶ πρὶν θα- 

νάτῳ τὴν ψυχὴν διαζευχθῆναι τοῦ σώματος, ἀπο- » τὴν Ψυχὴν διαζευχθῆναι τοῦ σώματος, ἀτ 

θνήσχομεν πολλάχις οἱ ἄνθρωποι. Καὶ μὴ παρά- α 

δοξον ἅ φανῇ σοι τὸ λεγόμενον, ἀλλὰ σχόπει τοῦ 

πράγματος τὴν ἀλήθειαν. ᾿Εν τρισὶ γὰρ ἑξδομάσιν 
ἐτῶν τρεῖς ὑφίστασθαι πέφυχεν ἀλλοιώσεις χαὶ με- 

ΩΣ 

ταθολὰς ἡλικιῶν χαὶ βίων ὃ ἄνθρωπος, καὶ καθ᾽ 
Εἰ ἐ Π Ν “7 Ὁ ΠῚ ͵΄ . 
ἑχάστην ἑόδομάδα, ἴδιος ὅρος περιγράφων τὰ πα- 

ρελθόντα, χαὶ 
οο τ τὰ» ,ὕ Ὁ 

"Τοῦ παιδίου ἢ ἡλικία ἐν τῇ τῶν “ ὀδόντων ἀποδολῇ 

» - δ ἐναργῇ παρέχων τὴν μεταποίησιν. 

Α ᾿ , ΣΝ ΄Ν τ νες Γ ωὩ κατὰ τὴν πρώτην ἑόδομάδα περιορίζεται. Τοῦ παι- 

δὸς λοιπὸν τοῦ πρὸς τὰς μαθήσεις ἐπιτηδείου ἣ προ- 
,ὔ 3 ᾿ Ξὶ - ΞΡ 7ὔ « 3, Ν Ξὲ θεσμία ἐστὶ μέχρι τῆς ἐφηύείας. Ὃ ἔφηόδος μέχρι 

“ἢ - "“ Υ 

πρώτου χαὶ εἰχοστοῦ ἔτους συμπληρωθεὶς. ὅταν ἢ 
ἣ ͵ 3 

ἰούλοις ἄρξηται κατασχιάζειν τὰς παρειὰς, ἀφανί- 
Τὰ Ἁ ΝῚ ἌΝ Ὅν “ΓΝ Ὁ» , ζεται λεληθότως, πρὸς τὸν ἄνδρα ἤδη τοῦ νεανίσχου 

’ σ “ο 

μεθισταμένου. ὍὍταν τοίνυν ἴδης ἄνδρα ἀποθέμενον 
λ δ ὦ - 

μὲν τὴν ἐπίδοσιν τῆς καθ᾽ ἡλιχίαν αὐξήσεως, βεδη- 
᾿ Ν - » .Ὁ 

χότα δὲ ἤδη τοῖς λογισμοῖς, καὶ μηδὲν ἴχνός τῆς 
, ς ὦ 

νεότητος φέροντα, οὐχὶ τεθνηχέναι ἐν αὐτῷ λογίση 
- Ἣ γι ν , 

τὰ παρελθόντα; Πάλιν ὃ πρεσθύτης πρὸς ἕτερον 
Σ τε ᾿ ὁδ ᾿ κε ΠΝ ᾿Ξ Α - ,ὔ 

σχῆμα χαὶ ψυχῆς διάθεσιν μεθαρμοσθεὶς, ἕτερός 
3 . 2 ᾿ τι ἔξ ἢ “ ᾿ ἐστι προδήλως παρὰ τοὺς προτέρους. “Ὥστε χαὶ ἣ 

δ ΡΣ 5 ῃ .».Ν “ὦ , 
ζωὴ τῶν ἀνθρώπων διὰ πολλῶν θανάτων συμπλη- 

ροῦσθαι πέφυχεν, οὐ μόνον ἐν τὴ κατὰ τὰς μεθη- 
[4 Ὃ τω ΕΙ Ἁ Ὶ "» 3.6 

λικιώσεις μεταδολὴ, ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς χαθ᾽ ἅμαρ- κὶ 
, ͵ -Ὁ ! ο-Ὸ7-ῸΘ συ »ν" - “ ᾿- - 

τίαν πτώμασι τῶν ψυχῶν. “Ὅπου δὲ οὔχ ἔστιν ἀλ- 
λδὶ “Ἵ , ὙΠ ΞΟ υ ῦθ ΙΝ ΚΥΨΡΗΝ 5. ν 
οίωσις οὔτε σώματος οὔτε ψυχῆς ( οὐδὲ γάρ ἐστι 

ΡῸ ᾿ ͵ ͵ 
λογισμοῦ παρατροπὴ; οὐδὲ μετάθεσις γνώμης, οὖ- 

Χ ͵ .- 
δεμιᾶς περιστάσεως τὸ εὐσταθὲς καὶ ἀτάραχον τῶν 

ΩΝ 3. τὰ Ἄς 3 ἃ δα τ 
λογισμῶν ἀφαιρουμένής), χώρα ἐστιν ᾿ ἐχείνη τῷ 
ΕῚ ΙΝ, , “ αν “2 ὦ [. - ᾽ 

ὄντι ζώντων, ὁμοίων ὄντων ἀεὶ αὐτῶν ἑαυτοῖς. ᾿1ὰν 

ἢ μάλιστα εὐαρεστήσειν τῷ Θεῷ τῶν ὅλων ὃ προ- 

ς (ΟἹ. «υαγίιβ ἀποθνησχόντων ἐστί. Μοχ (οάοχ 

ἰάθη ἐν τῷ χόσμῳ ζῶντες. Ηρ ΑἸαπ 6 βιπηΐα 6886, 

ποὺ δὶ Βαβιίιπη Ρεγ ποῦ μαΐοῖ οὃχ Ῥγωΐδποπο 

πππη. 91, 

ἃ Ἄς. ογίϊπ5 φανήτω σοι τό. 

9 ΠΠυά, ὀδόντων ἀποδολῇ, 51. γεδ 141: ΤΊ ΔΉ Πτι5, 

εἰεπίζιν αὐ]εοίίοπε : Ξε «υα πᾶο σοσο αὐλεοίίοτιε 

πιο] οχουιῖ, εχ 60, 81 υἱγνογοῖ, ΠΡΘμΐοΥ (ΠΡΟ ΌΓ ΘΠ. 

Ἐϊεπῖπν ἃγη Ἰϑϑίοπθση δὲ δ απ, 4188 οδὲ ρῬγορυῖα οἱ 

παῖγα νοοὶβ ἀποθολὴ 5:σπιοαίο, 51 ὀχρυϊπιοσο το- 

᾿ξ, ΒΟΡουῈ σαν σουγορίι5. {ιιῖ3586. ριιξαπιτι5 οϑί, δὶ 
ΟΧ 51115. Ὑ Υθὶ5 βοπίθη πὶ ἀΡδασατη ΘΠοὶ πο δηΐ-- 

τπιδάνογε. (ΟΥ̓ γ 5 γθτοὸ, αὖ ποὺ ἱποοχηπηοαϊ νἱΐα- 

νοΐ, ᾿πίουρυοίανι τπα]πϊξ, εἰεπέζισι αοίιι, Ποο οβί, 

ΤΟΙ, 1. 

ΡΒΘΑΙΜΌΜΝΜ ΟΧΙΥ. 289 

Μιυπάτι5 Πἶς οἱ ἴρ56. ἰπίθυ τπινιι5. 6ϑὲ,. οἵ χπουὶθπ- 

{{1Π| δϑὲ ἰοοῖι5. ΟἸΟΠΪΔ ΠῚ ΘΠΪΠῚ νἸ51 ΟΠ τι 511}»-- 

ΒΔ ΠΕ ΘΟΙΗρΟϑιία δὲ, δὲ {απ 14 σομρΟϑι ἔτι Πὶ 

Θδ8ὲ, ἀἰββοϊνὶ 8016, πὸ5 {πὶ ἴπ πππιπο Θχϑίϑιϊ- 

ΠΏΤ15.). ΟἿἹΠῚ ΠΊΠΠ.] θα [Θ5. 51 Π}115.) ΠΘΟΘΘΒΑΙΟ Πᾶ- 

ΓΠΡῸΘ ὉΠΊΥΘΥΒΙ Θ ΠΟΙ λΠ σΟηβοῦίε5. Οἴᾶγ ἃηΐθ 

ΘΕΔΠ) “8 ΠῚ ΔΠΪΠηἃ ῬΘΥΡ ΤῃΟΥΐο ἢ ἃ ΘΟΡΡΟΙΕ 56- 

ῬΆΓΘΕΙ, ΠΙΟΡΙ ΠΤ 580 06. ΠΟΠΊΪΠ65. ΝΘΙΠΘ. γΘΡῸ 

ἀϊσίαμη. πος {ΠῸῚ νι ἀθαῖπν ραγαάοχτιηι, 564 γοὶ 

1Ρ51π|5 σοπϑιάθρα γϑγιταΐθιη. Οὐ ρΡ6 παΐαγα 0 η1- 

Ῥᾶγαἴπι ΠῚ} 65, τι ΠΟΠΙΟ π᾿ ἰγῖ 115 ἉΠΠΟΓΙΠῚ ΠΘ-- 

ἀοΠηΔἸθτι5 ἰγθ5 εοἰαϊ5 ἃ υἱΐθθ ὙἹο βϑι 1 ΠῸ5 

80 Πηπΐα ΟΠ 65 5ιιϑιποαΐ,, ΘΟΊτ6. ΡΘΡ 51Π 5115 
ΠΕΡ ἀομηδάθθ ἰδ ΠΪΠῚ5. ῬΙΌΡΓΙΙ5. ΡΙΘοθυ τὰ Οἱν"- 

ΘὈΠΒΟΡΙΙΕ, δὲ τηδηϊοϑίαη Θὰ θθὲ Ρδνππιϊὰ- 

ἰοπθιη. Του] ἔπι ἀ θη. ΠΟ Π6. οοἴᾶθ. ΡΈΘΙΙ οἷν"- 

οὰ ΡΓΙΠΊΔ ΠΏ ΠΟ ἀομπηδάθηι. ῬΥΘ ἢ ΠΙΓι1 ΠῚ ἔθ ηΊρτι5 
ῬΙΘΡῚ {πὶ 7απὶ δ ἀἰβοῖρ!πηὰ5. ἸΔΟΠθιι5 εϑὶ, δά 
Ραρονγίαίθπη. τἰϑ4πιθ οχιθηάϊισ. Ῥαθ65. ΔΠΠῸ 

ὙΙΘΘΘΙΠΟ ΡΥΪΠΊΟ ΠΟΙ ΡΙ οἴτι5., ΟΠ 5016 ὲ ΡΥ]- 

μηἃ ἰἈΠυρΠΘ. σοηὰ5. νϑϑῖ 6. οἵ Δ ππγαν 1π- 

ΘΟΡΟΥΙ , βθηβίηη ἀθϑίηϊξ, δά ̓ θθοθηίθ 181 1ἢ 

γίγαπη ἰγαηϑϑιιηίθ. πὴ ἰσιταν. νι άθυῖθ ΥἹΡΕΠῚ 

4 Ρθὺ ἰδίθηη οὐ Ἔβ0θῦ. δὲ ΔΡΘΡῚ ἀοϑΠίθυε., 

Ἰλιήχια ἤγπηα 51 γα ΟΠ ΠΟ Π6., πὸ τΠ]ατὰ {ι- 
γϑηΐα 5. γϑϑί!ο 1) ΡΥ8. 856. ἴδθναϊ, ἃΠ ΠΟ θὰ 

4τ|88. γον ΐα διιηΐ 9 ἴῃ 1050. ΤΏΟΡ ἃ 6556 ΘΧΙ511-- 

ἸΏ Δ 0159 ὅθθποχ ΤΌΡϑιι5. ἴῃ 818 ΠΔ ἰὈΡΠΔ) οἱ 1π 

Δ] ἀπιηΐϊ αἰδοίη) ΠΘΟΠΥΘΥ5115, Πηδη][οϑίθ 

Α1π|5. 8, δ1 σα] ἈΓΌΡΙ ῖι5. οοΙηραγοῖαν. ΟἸιᾶ-- 

γ6 γἱΐα που  ΠΠΠ ΠΟΠ 5011} ΟἿ οΐα5. πγαἴδ-- 

ταν, 564 δεδτη. απ ΔΏΪμη88 ἴῃ ροοσαίπτῃ ἰάθπη-- 

ἴπ} 7) ῬῈΥ τη 5 ΠηοΡ 65 ϑθδρῖθ Ὠδίτγα ἜΧΡΙο- 

ἔν. ΌὌΡῚ νϑῦοὸ πο δϑὲ σομηηλείαϊο πο π6 ΟΟΓ- 

Ρουΐβ. πϑάπθ ΔηΪπηδ { ΠΘΩΠΙΘ. ΘηΪμ) εϑὲ ΡΟ 8 

δυϑυϑίο, ἃιιξ ϑδθπίθη 86. ῬΘΡΠητιἴα 10, 51 δάνθυϑι- 

ἴᾷ5 ΠΕΠᾺ πηθητϊ5 σοηϑία 8) ἃ0. γα η {πΠ|Π1{8-- 

εἰδμείασι οὐαί, «Ἰενε ἑτίονιθ, Οαθυι5. ἐχ σα 5. ἀρ ίατῃ 

«146 1Ὲ βοοϊθη απ οἴΠοὶ, πθηλο, ΟΡΙΠΟΥ, Βοπ]ο ποϑᾶ- 

ὈΠῚ : 564, πἰδὶ ναάο {ἈΠ10ν, υἱπὰ σοοὶβ ἀποδολῇ πὸπ ὁχ- 

Ῥυῖτη,, ἔ ΟῚ Π]Π1πλ6 ΟΤΔΠ 65 Τατοθαπεαν, Ῥαΐο ἐσὺ ΒΑΒΊΠΠ πη, 

5ἱ ἴα] ἄθ Ῥιιουῖβ πᾶυγᾶνο β[αςϊθδοῖ, προδολῇ πὸῃ 

ἀποθολῇ βουηρ σα" [1556, 5664], ταῦ σοσαση ἄϊσατη, περ 

οἵ ἅΠπὰ τοῦ ράποα Βα] Δ η}8. ἱπερέθ ἅππθχᾶ 6886 811- 

βρίοου, Τρ Ῥτωϊΐαι[οτοτη. ΓΝο5 αὐθεντίαν 75 Ἐχ- 

Ῥ᾽πδ ομῖ5 τηΐϊβϑατῃ {πεϊθηΐοβ, ὑποπλι ἰδοϊ! ποῖ ἀπο- 

βολῇ. Τιο(αϊξαν ἐπὶπὶ ΒΟΡΡΊΟΥ ποϑίου 46 ῬΥΪπη15 115 
Ῥαρυὶ ἀοηΈθι5, {88 ἰηΐαπβ ἐχθάλλει πρῶτον ἐν ἕπτ᾽ 

ἔτεσι, τιὖ αἷῦ 5010, ἔγαστῃ, ΧΙΥ͂ ἴῃ (ἀποιηῖοῖβ ΒΡ πο ΚΙΪ,1 

Τὰ οοἴο Μ85, Αἴ οαπὶ χώρα ἐστίν ἐχεῖ. 

1ὃ 
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200 5. ΒΑΘΙΠΗ͂ ΟΥΘΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑἈΠΌΠΙΕΡ, 

ἴθ. δυίογι ), 11ἃ οδὲ νϑιθ υἱνθημιηι γορῖΟ., φήτης χατεπαγγέλλεται, ὡς ὑπ᾽ οὐδενὸς μέλλων τῶν 

ΖαϊρΡρο 41 5101 0515. 5Θ}ΊΡΟΙ 51η1 ΘΟΏΒΙΠΏ1165. ἔξωθεν διαχόπτεσθαι, πρὸς τὸν σχοπὸν τὴς ἀλη- 

πη 4τ|Δ τπιηϊνθυβϑοῦιη Π6Ὸ ΠΊαΧΙ πη. ΘΟΠΊρἰΔΟΙ-- 20 

{πγπ 56. ΡΟ] ΠἸοοῖπι' Ργορ δία, σα} Π1Π}] οχ- 

Το Πτιπὰ ἱπηρθαΠτπιρῖι 51}... “ΟΠ Πτι5. Βοοριπὶ εἴτε ἐχδημοῦντες ἀπὸ τοῦ σώματος, εὐάρεστοι αὐτῷ 

Ἐ- θινῆς χαὶ ὁμοτίμου τοῖς ἀγγέλοις δουλείας. Φιλοτι- 
,ὔ Α Ν᾽ - - 

μούμεθα, φησὶν, εἴτε ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι, 

νορδθ δὲ ἐρΠ18}15. ΟΠῚ ΔΠΡΘΙ156. ΒΘΡΎ] 115. ἃ556- εἶναι. ζώντων ἐκείνη χώρα, ἐν ἣ οὐχ ἔνι νὺξ, οὐκ 
«αδῖαν, (ὐογι θτιίηιι5., Ἰπ4α]Ὲ, σἷνθ ργϑδθπίος ἔνι ὕπνος τὸ τοῦ θανάτου μίμημα: ἐν ἣ οὖχ ἔνι 

ἴῃ ΘΟΡΡΟΓΘ, ϑδυδ ἃ ΘΟΥ ΡΟ] ρογϑδγϊπαπΐθς, ρία- βρῶσις, οὖχ ἔνι πόσις, τὰ τῆς ἀσθενείας ἡμῶν ὕπε- 

6676 {{{|. Ὑινθπιίαπι 114 οϑὶ γϑρῖο, ἴῃ 4τἃ ρείσματα, οὖχ ἔνι νόσος, οὐχ ἔνι ἃ ἀλγήματα, οὖχ 
ΠΟῚ Οϑί ΠΟΧ., ΠΟῚ δϑὲ 80 ΠΊΠ15 ΠΊΟΡΓ5. ἸΠΊΔσῸ : ἰατρεία, οὐ δικαστήρια, οὖχ ἐμπορίαι, οὐ τέχναν, 

ἴῃ {τὰ ποη δϑὲ οἱθιι5, ΠῸΠ Θϑὲ ῬΟ 115. 1ΠΠ1}1- Βὶ οὐ χρήματα, τῶν χαχῶν ἣ ἀρχὴ, ἣ τῶν πολέμων 

[115 ποϑί δ [ΠΟΙ ΘΠ ἴδ, ΠΟῚ Θϑὲ ΠΊΟΥΙ5.. ΠῸΠ ὑπόθεσις, ἣ ῥίζα τῆς ἔχθρας, ἀλλὰ χώρα ζώντων, 

διιην ἀο]ογοθ., ΠΟῚ ΠΊΘΩἸοΪμἃ., ΠΟ [ὈΤὰ., ΠῸΠ οὐχ ἀποθνησχόντων διὰ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ ζώντων 

ΠΠΘΡΟΔΓΠΙ 185... ΠΟῚ ΑΙΐ65., ΠΘῚ ΡΘΟΙΙΗΪ πηα]0- τὴν ἀληθὴ ζωὴν τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, "ἢ ᾧ ἣ δόξα 

ΓΙ} ΟΥ̓ΡΟ., ΒΘΙ]ΟΡῚΙΠ Οτι5ἃ , ΤΠ] ΠΟΙ [188 γα ἰν : χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
566] δ ΨΌΡΊΟ νἸ ΘΠ ΓΠΠ1Π..,. ΠΟΙ ΠΠΟΡΙΘΏΓΠπ|ΠῚ ῬΘΓ 

Ρδοσδίιιμη, 5861 ψϑγὰμη νἱϊαιη νἱνθη τη} ἷΠ 

Ομνϊϑίο 1651, οὐ] σ]ουῖα οἱ ΠΏ ΡΟΥ ἢ 1Π 58θοιι- 

Ιὰ ϑϑοιπίογι. Αμηθη. 

4 ΟΤιν. ἄλγημα, ἘΜΊΠῚ οαπὶ πλι}}15. Ν55. ἀλγήματα, «ποῖ πῖοχ βοχυΐξαν, τῶν ἀιώνων, ἄθο5Ε φυϊάοπι ἴῃ οὐτ- 

διαί (0]}». βοχίτιβ ἐμιπορεῖα, ΟΤτν. ἐμπορία. {15 ΟἹ 1ῃ παθὸ πὶ αἰΐοσο (ὐοάϊοο : 5οα ἴῃ πα {5 ἀΠ1ἴα 
ι ἕ 

»ΟΙῖν. οἵ αι {το5 ΝΙ55. ἰησοῦ τῷ χυρίῳ ἡμῶν, ΠΙΠὼὰ 55. τορουΐξαν, 

ΜΟΝΊΤΙΤΟΜ. 

1. ΒΑ51111η ΕΠΟΠΝ τι [ΠΡ ΥῸ5 ἀπ Ἰ αἱττι5 σον υ [105 [Ὁ|556, ΠΟ ΗΪ {π| ΡΠ] πὴ πησο γογϑα ιὶϑ 5 ὅ 
ἴπ ΠῸς ΤΠ ΓΘΡΑΡΙ1) ΘΠ ΘΡ 6, ἸΘΠΟἴΙΠ} 68[. ῬΆ 551) ΘΗ] ΠῚ [τι {Δ 111", Ρ551Π) ΟΠ ΘΠ Δ Πέπι ἀριι φη 1-- 

(π|ο5. Ἠουῖη. τηθηη1η1 ΠΙΘΡΟΗΥ Πλπ1855.). ΑἸΉ ἢ] ΘΟ 5, ΤἼροάογθίτιθ, ΟΟπο]ὴ ΟΠ]  οπθηβ6, 

ΤιΘοη ἔπ|ι8. ΒΥΘΔΉΠ 1159, Πρ ΘΡαΐον {π|5 ΕΠ Π| ητι5, ἘΠ ὍΘΠμ15. Α ΠΕ] ΟΟΠ ΘΠ 515, Θὲ 4ΠΠ ἀπ}, {πιοὸ5 ΟΠ στιηι 

Θϑ56ΐ ΓΘΟΘΏΒΘΡῈ ΟΠ] Π65. [Π10 ΘΟΥ ΓΘ} ΤΠ ΘῊ ΠΟ ΠΟΙ ἔδοἶ556 ν θέ)" ΒΑΒ.Π1Ππ|5 1056. (ἴα ΠῚ ΘΗ] (Έ5ΟΙν [5561 

5506 ΟΥι1}} 56 ΠᾺ ΟΡῚ «ΟΡ ΘΥΡΟΥΓΠ.. ἃ ΑἸ πᾶσ Απουήαηθ, γ6] μοί πι5. 56. ἃ 60 ἃρουίο 

ΑΡΘΒῸΙ ; 5ΠΒΡΙΟΙΟΠ ΘΙ. ἱΠ]ἸΘΡῚ[81, Π6 (ἸΟα ΠῚ) [5155 8 Δ ΟΥ̓] ΟΠ 61), ΙΟησ6 ἃ) 56. γϑπιονϑέ, 

ἢ15 νοῦ : Οὐ γὰρ δὴ τοῖς γεγραμμένοις ὅφ᾽ ἡμῶν πρὸς τοὺς ἀνόμοιον χατ᾽ οὐσίαν τολμήσαντας εἰπεῖν τὸν 

Υἱὸν χαὶ Θεὸν τῷ Θεῷ χαὶ Πατρὶ, ἢ πρὸς τοὺς χτίσμα καὶ ποίημα εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον βλασφημή- 

σαντας, ταύτην ἂν ἐπενεγχεῖν τὴν λοιδορίαν ἠνέσχου, ὃ τοὺς μεγάλους ἄθλους ἐχείνους καὶ περιθοήτους ὑπὲρ 

τὴς ὀρθοδοξίας διενεγχών. ΔῸτι δηΐηι οὗ θα ι ὦ ποῦὶς 5δογίρία διπι αάνοῖϑδιι5 605. ἡτιὶ ΜΝ ζηιν οἱ 

7 διηι 1260 εἰ ᾿αιτὶ 5δοιιτιάμην διε 5ἐατίίατνι ἐπι φιεαΐθην εἰ 616 αἰιδὶ διιτιῖ, ἀπ αὐνογϑβιι5 605 σι ϑρῖ-- 

γίζιιτη, δατιοίτε., ΟΥ̓ Θα Τάτ, δὲ ορὶ ίοἴτετην 6556 ὑἱαδρίιοηιο οὐ «οοιιογιιτιῖ, σαϊιηιτιίαηι ἐδέαηι ἐπι Ὁ 716 

νοἰιιῖ 5565. {τι φτιὶ τιάρπα {ἰϊα ἀο οοἰοῦτία σον αηιίτια ρΥῸ τϑοία {46 ρμογειιἰςεἰ. Οὐ] τι5 νου ῖ5, πὲ ηγ]- 

μὲ φαϊάθηι νι άθειν, Βαϑ.}1Ππ|5 605 {1105 Δ νθῦϑιι5. ΕΠΠΠΟΙΏΠ1Π 50} ρ5θΡὰξ ΠΠ00Ὸ5 ἴδῃ ΟΪάγ6 ἀοϑὶσηδῖ, τοῦ 
10505 ἰδ π ΠΟῚ ΠΟΠΉΪΠΔΙ6 γἰ ἀΘδ{1|}. 

4. (λτιϑᾶ πη Δι ΓΘ} Οἵα] ΠΠ0ΡῸ5 1105 ΘΟΠΊ]ΟϑΠ ΟΡ ΒΔ 51111|5, ΟἿ ΠΘΙΏΟ ΤΏ6]11|5 ΠΟΥΘΥΕ ΠΙι8 1) 1056; ΘἸΙΠῚ 

θὰ (6 γὲ Ἰοατιθη ἴθι διι 16 ρνϑϑιαϊ. Ὑουθα Ἰσὶτιι {Π|π|5 Πόθο ϑιηΐ Πτιπη. 2 : ϑ δα ἠώπι; Ἰπατι, αὐ αγριοπ- 

ἄτπιην πἀοοθήάαπι, δα ἴρδα ἱπδογίρίϊοτιθ 5τηλθτις Θαοτϊιτηι. Ῥγίπιις δτιΐπι οπιχῖτιηη, «ἰοἶτι5, ᾿ς {116 οἱ 

Θχοοριίαίτι5 65: αϊοοπαϊὶ πιο. τιί ἵτὶ δρθοίοπι ἀροϊοσί αο δ επϑιοτιῖς ἀοοίγί παπε σιίαπι σοτηροσιι- 
γἰξ, τι υϑίτιι αΡΘΤ65507 υἱά δαί" ἀοσηϊαία ἱπρὶα δα ροποι 6, ς6α οοαοίτις αἰ ἦλ05 56 Γ᾽ πιογιθ5 εἰν δγιῖ556. 

Οἰιρι οὗ αι χιιίάθηι οπιτιὶ πιοάο ργανιιτη, {ἰϊ αο ἐπιρίπτη ἀοθπια ργοπιιῖραγθ; οἱ φιέάηι οἶἶπι δοτιο6ρε- 
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γαϊ αο γερογοταὶ ὑϊαερ]ιοπιῖατη, ρΓΟΓΟΓΤΘ ἔτι τιθάϊπηι : ΣΘα υἱάοῦαὶ [016, τεὶ οἱ ἀρογὶθ οοἰοτὶς Ἰοοιιτι 

αντίροτοξ, ργαἰογχιίαπι χιοά ἰά σ'ανὸ αὐἀπιοάμιπι 6556: αὐ πιοϊ ἐδίτιι αἰιεἰοτεἰδτι5, ργιθίογθα 56 θἰϊαηι 

βάε ιν ρτιιτη, αο στιβροοξιπι ἀρτα ρίογοβχιιθ τά ογθῖ, ηιιὶ υἱάοἰϊοοί σἰογίω οτιριαϊξαίθ ἀΘ το 551ι:5 

δ55θῖ ἱπποναγθ. 811 αἰιίοπι οἰπαϊαία ἀροϊοθία ὐολνα ἤασογοὲ, δὲ ἱπηοναίοπῖς 56 διιδριοίοτιθηη θυά- 

δισιίην ρμείαναὶξ, οἱ ποο ραοίο αταϊξονος πιαρὶς αἰ δοίτιτιιτη,, οτίτη, 5οἰθατιὲ ἰλοπιῖη 65. Οπιτι65 ϑιαρίθ τιά- 

{τα ἰαοοσοἰ ἐς ἔαυογο. ῬΊατὰ {πὶ νοῖθί, ᾿υπηθιῖιπὶ ϑθοαηάτιπι {π10 ΒΑΒΠΠ1π|5 μπᾶ πη ἘΣ ΠΟΠΙΪ ΔΡΊΘιῃ 

ἔμβθ δχαριίαΐϊ, ἰθρονρα ροίουι. 

3. 86 τοι ρου ἁπΐθην {πὸ 11] ΠῚ ΘΟ ΒΟΥ ΡΕ δἰπὲ ἃ ΒΑ Π10, ΠῚΠ1] ἁἸτιἃ ἀἴοθνο μὰ θθηλα5, ΗΪβὶ «ποά 

σοπδοϊοβ 6556 605 ἃ 'ρ80 οοπϑίθε ἃπί6 Θρἰϑοοραῖϊιμ, 51 πιοάο ῬΏΟΙΟ ογθάθνθ νϑ]ηλι5, ΒΘ[ογ Ε ΘΗ] 

ΟἸγ μη ρ 465. μηυ] 5 ἸΠ511Π}51556. Ἐπ ΠΟ 1 ἴπ [15 ΟΠ [αἴατι 15, 1ΠΠ Δ (116 5118} ΓΕΒ ΡΟ ΠΒΙΟΠΘ ΠῚ 518 ΕΠ] 

Ῥοϑβὲ ΒΆ51Π1 του θη ῬΡΟτατ] 5556. Ηδοο ἀπ θη ποι πι8πῃ ΠΘΥῚ ΡΟ τ]556 Πἴ, 15] Ομ 15 διππιπῚ ΒΆΒ111πι5 

ἴπ [ποθ Θ ἸἀἸββθὲ ἀπίθ Θρ βοοραίιηι : {61} Π}115. ΟἸγτη ρ Δ ἀΠ] 5015. ὈΡΘΥΙΟΡΘΙῚ [1556 ΟΠ 65 ΘΟΠΠΓΘη-- 

τπῦ. ΑΘΟΘαΙε οδη, {πο Βαβι πι5, τὰς ὁχ ἸηΪ {0 ΠΡΡῚ ῬΥΪπ ραῖθῖ, Π1Π]] ἀτιπ 5ουἸρβϑθρὰς δά γθυβιι5 [6-- 

γϑῖϊοο5. ἔπι, οπὶ ΕἸ ΠΟΙ Δ Π85 ΠΘΘΓ 651 ΡΓΟ σα π ἀε5. ΟροΥἂ πὶ πᾶνανῖῖ. Οτοα ἈΡΘτΠΊΘ ΠΟ δϑῖ, Θ1Π1; 

Οἴιπ δϑϑοῖ ᾿ππῖοῦ, Ποὺ ΟρΟΙΪ5. ϑιιβοθρίσϑθ. Οὐδ Δ] ἀπιΐθηι, τὶ 058. αἷξ, 1 ΠΟ 50} 6 Π6} σ6- 

ΠΟΙ ἱποχϑγοϊϊαίια. ϑύαΐ, 60. ἰᾷηθΠ. 810 θ5811 ΡΟ φοϑϑιῖ, αὖ, ΠΙ5Ϊ ἸΠΘΧΘΡΟΙ ΓΑ 11} 56. Π]ΟΠιϊϑβθῖ, 

ΘΧϑγο ἐδ ἰ5ϑϑί πηιπὴ ΘΠ ἴῃ ἀοΡ Π 015. ΠϑοροιἸοἷ δἴαιιθ ΑΓ 55] Πη1Π} 1558. ἀ1085. ΝΠ ΘΗ]ΠῚ 

ΟΡΘΡῈ ΒΆ51Π| 501} 1π|5, μ1Π}} ἈΡΒΟ  αἰ|π|5, Ὡ] 81} πὰρ ]5 Ἰ οπϑαπι ἃ( αἰνἸπ] αΐθμῃ Ὑ ΘΡΒὶ Θὲ ΒΘ ΡΙΡΙτιι5 58 ΠΕ], 

«{πᾶπ ΕἸ που ἶτι5 πη ρισηαθαΐ, σομρ Ραμ ἀλη). Τρ5ἃ ΕΠ ΠΟΡΪ γϑυ θα, 4110 ΤΠ] 5]5 67115 ΘΡΡΟΙΘ5 ἴηπΠο- 

τοϑοθυθηΐ, ΓΘουο πὰ 6556 θη} Ραΐθι ΘΥΑν 551 Πητι5 : αἴστιθ πο Ρδοῖο 6715 ἁπιάδοια ἔθιηθυ ἔαϑ 116 ̓ ξ 

ὙΘΡΓΘσϑα δϑῖ, τι ΓΟΘροῃβίΟηΘ ΩΣ 5118}, {πολ ΒΆΒ1ΠΠπ|5 νΊχττ, ΡῈ Ὀ]Ἰοαν 6 ἀτιδιι5 ΠΟ 511. βθα βἔδ πὴ δἔατιθ 

τον τιτι5 δϑί νιν 58 ΠΟ ἰβϑίτητιβ, ΠΡ 115 116. 4π05 ἀπ ρνδ ραν αν ρα. ΠΌΡΟΝ ἴῃ [ποθ Θά θη 405 οσπρᾶνίξ. 

Θρογαθρθαῦ, ηἰἶδὶ νὰ ]46 [ἍΠ0Ὁ, ΠΟῚ ΤΘΡΘΥ ΠῺΣ 11 4π|1 τη ον Τα] ἀδ ΘΒ ΟΠ ΘΠ 5 5ΟΙ ΡΟ ΓΟ  : 566 511ἃ ΘΙ Τὴ 5065 

(6 [6 1110. απ ρυδοῖθυ: Οὐθρου τη ΙΝ 556 Π1|1}ν Οἵπ7τι5 Θ ἰδ ῃγητπ} Θχϑίαπξ ΠΡ], ΤΠ θοάουτ5. ΜΟρϑιιθβίθητιϑ ῬΡοὶ. ο. ἡ. 

αἴχιιθ ΘΟΡὨΡΟΠΪΤΙ5 ΒΑ5111, δ, ταὐ' Ὠ16]1π8. ἀἰοαπὴ, ὙΟΡΌΙ ᾿ρϑῖπ5. οἱ ΒΡ υπι5 58 ΠΟ] Οαιιβᾶτη ΘρἾ556 Με φρο, 

ἸΘΠΊΟΡ Δ Ἢ [11]. Ρ. 8 εἰο. 

4. Τναάίταμι αἰ άθιη ϑϑὲ ἃ ἀπε! π|5 ΔΙ Ζαοῦ ἴῃ Επιποιηλππι ΠΠΌΓῸ5 ἃ ΒΆ510 σΟΠΒΟΡΙρίοβ. ἔπ||85856 : 

564 «ποῖ ΘΟ ροϑιιθυϊτ, {65 Δ 4 αΪ πη 116, ΘΧ Θἰ546ΠῚ ΘΟ ΓΟ ΘΟΘΉΟΒΟΙ ΠΟῚ Ροίθϑι. Οτιοα 51 ΠΠΡΡΌΤΙΙ ΠῚ 206. 

Ὑνησιότης αιιτνοθεία ΘΧ πλα] Π π Π1πὸ τι δχ ρατιοια 8 τθϑεϊμιμη ρθη θυθῖ, ΘΟἢ ΠΟΥ ΘΙ 5188 ΟΠ] ΠΠ ΘΙ 1Π}-- 

ῬΟΠΟΓΘ [Δ ο ΠΠἸ πλτιηι 6556}. (πὶ ΘΠΪΠ} ΠῸΠ. ΠῚ 1115. ἐγ 65 ἃτιΐ “τι [1101 ΠῸΠΠΘΙ ΤΊ γπΠ]5Ὸ 50] θᾶ ηξ, (|| ἄτι 5 

ΠΠΡΡῸ5. Ῥοϑίθυου 5 ΡΤῸ [Ἀ]515 μα] πιθυϊπὲ : ΘΟΠ ἃ ̓ΠΠΕΠΊΘΙΡῸΒ. ΟΘΙΘ ΒΡ ΊΠ)Ὸ5 ὙἹΓῸ5. ΘΟΒ θιη 116 «0 1551-- 

1105 ΤΈΡΟΥΪα5, {πὶ ἄτιο5 ροβίθυϊουθϑ ΠἰγῸ5. ρου 46. τιῖ [Γ68 ῬΥΊΟΥῸ5. ΒΆ5110 ΜΙΆ ΠΟ Δάἀϑουθαπέ. ΝᾺ], 

τιῦ Ἰητο νι ἀ6 ἀπε ΠΟΥ Ἱ 115 5ουἸρ του τι5 ἐασθανη, ΒΟΠ ΠΡ τη πτι8, ΕΡΟΠΐο Πτιοδοιι5, ΕΓ Ποίβοιβ Οοιη 6 -- 

δ 

51ι|5, ΤΠΠΘΙ ΟΠ ἶπ5, ἘΠῚὰ5 ΠΡ πτι5 δὲ ἈΠ ΡΟ Πλ1111 ΒΒ. Ππιπλ ΠΟΡτμη (π] ΠΈ[τ|6 [ἢ Ἐα ΠΟμΎ πη ΠΡΌ ΊΙῊῚ 

ἀποίονθηι (αοιτιπι. ἘΠ 4ποα τη} 85 δϑι71Π1 αιίπατιθ ΠΡΡῚ πὶ (ὈΠΟΙΠΟ ΕἸΟΡΘΏΠΠΟ τιῦ ἃ ΤιΔΠ]Π15, 1[ὰ ἃ 

Οὐδοοῖβ ΒΆΝ} ποι η6 ῬΑΡΙτον οἰταπεαν. ΟΠ ἴα πὴ [ηη 6. 6] 5061] (1865 1065 ΘΧ ΠΕ ΟΥ̓ 15 ῬΥΪΠΟΙΡ 15 

ἀπ Ἰοανὶ ΔΘ θα πὶ, Γ65 ΒΘ ρ 6. πὶ ΘΟμ ρου θυ ϑὰ ὙΘυβα 1}, ἄοπθο ΔΙ “τ σοΡετι5 δ ογηπθηι ἀπ τὰ-- 

τἰοποπὶ ΟΠ] πάη αἰίογαίιν. Η]ο θϑϑϑῖ δὰ ἀδ στὸ οι θ 41 58 {15 ἸΔΟπθιιϑ ἰοοιιϑ ; 564] ἰἈ ΠΊ6η ΠΟΟ ἀγρτι- 

πιθηξιιμη, αἰ ἀδοοῖ, ἐραοίαγθ οἴη ἸΟΠΡΊΟΥ 5 518 ορορθθ, 1 ΘΟ ΟἍ1π|5 πλα]10 1η Ῥ ΘΙ ΠΟΙ 6 ἔδοξιι "5 ΠῸ5 

ΟΡ Ἰ ἀἸπητι5. ΝΘ 06 Τα μηθη, ΟΡΙ ΠΟΙ, ν 46 Ὀ πιῚ ΔΙ ΠΟΘ Πτι ΠῚ, ῬΓδΘΟΙρτια5 ατιὰ5 Οατι58 5, ΟἿΠ' ΡΟΒΓΘΥΙΟΓ65 (πιο 11- 

ῬΥΪ 5Έ5ΡΘΟΙ 5ἰπι, πος Ιοςο ἴῃ πη ππὶ ργοίογγθ. Ῥυΐππὰ ᾿στταν Ποθο οϑὲ, {πιο ΒΟ ἸΡΠΟἢ 5. ΒΘ ητι5 [Δ ΠῚ 

ΔΡογῖΘ ἀϊνθυβιιπὶ 51, αἰ 46 ποο ᾿πῖθν τ Ρ 516 ΟΡΙ ΠΙΟΠ5 ῬΑ ΡΌΠΟ5 ΒΡ] Π6 ΘΟμνθηϊδξ : αἰΐθνα, (πιοὰ 

Ροϑβίθυϊονοβ ἄτιοβ ΠΡ γο5 ἴῃ γοῖθυὶ δα! οπο γεποία οἵ ἴῃ Δ] 1 αῖ 115 Ν155. (6 6558 οοηϑίθε. 1)6 15; τιῖ ΕἸΧΙ, 

ἘΡΟΥΪτι5 πὶ Ῥυο  λοπα αἀἰβριυιίαῖταν. [0] Ιοσα5 85 ΧΙ δὲ ΧΠ.] 

δ. Ἠδοίθπιιβ 48 Β451Π1 {0015 : ππιηο ῥδιιοὰ 46 ΟρθρῈ ἘπΠΟΙΏ1. (ΠΕΡΊ ἀπιθ ΠΟ ἱπηη]  Ἰἴο, τί 

ποθ ᾿πάϊβητιθ ΠΠ|}06}1π|5 ἀππὶ πὶ [ΘΠ θΥ 5 [α πουὶ : 564 ἰὰπάθτὴ ἹΠΟΡΙ Παῖο θιηθυϑὶ ἔ. ΝΆ ΤῚ 1 ΘΙ Έ 1 Ἰ551 1115 

Τοληη65 ΑἸ θυ τι5 ΕΑ ΡΥΙοἶτι5, σα πὰ 6] πϑιη 061 οραβοσ]αι δ «οϑάδμπη ΒΆ511 ΙΟ005 ΘΧ Ραμ Π605 {6 

[ον {πα ]οαββοῖ, (4 δἀθηάπιι ἀπο]οιιβ ΔΡ 1 ἀπ ηἶ5. οπιραν! [1π ΒΙΒΠΟΙΠΘοα ατῶοα, ᾿. 8, 0. 265 φ(. νοὶ. ]. 

Νο5 ᾿ἰσίταν, νἱνἹ ἀοο 5511} ΘΧΘΠΊ0]ο, ποο ἰάθη ἴῃ ΑΡῬΘΠΕΙ66 Υιγϑι15 {ὙΡ15 Ἰμὰ ΠΔΓ6 [αἰ μηι15, Π6, 5ὶ 

5605 [ΔΟΙαπητι5, ΔΙ] π4 1π Ποϑίλα θά Ποημο ἄθοθϑο νἹάθδπιν. 

19. 
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ἉΤΟΥ͂ ΕΝ ΑΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡΟΣ ΠΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ 

᾿Ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας 

ΒΑΝΟΤΙ ΡΑΤΒΙΒ ΝΟΡΤΆῚ 

ΒΑδΊΠΤΙ, 

ΟἸΘΑΒῈΨΜ ΘΟΑΡΡΑΏΟΟΙῈ ΛἈΛΒΕΑΟΘΗΙΕΡΙΒΟΟΡΙ, 
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Τ1ΒῈ1 ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ 

Ομίϑιις ἱπιρὶὶ Επιπιοηιϊὶ ἀροϊοσοίίοιις Θνογ {{π|7’. Ἔοῦ ἀπολογητιχοῦ τοῦ δυσσεδοῦς 1 ὐνομίου. 

ΠΙΒΕΒ ῬΆΙΜΌῦϑ. ΛΟΓῸΣ Α΄. 

τ. 51 ΟΠΊΠ65, 5106} 41105 ΠΟΙΏΘη Π6] ἃς ϑαϊνὰ- ἡ Εἰ μὲν ἐδούλοντο πάντες, ἐφ᾽ οὺς τὸ ὄνομα τοῦ 
[οΥ]5 ποδί! 9265 ΟΠΊ5 1 ἱπνοσαίι η) δϑὲ,. 11] 

ψΟ] 556 η1 [θη αγΟ οἱ ἈρΟΡΘαΪ ΡΡΘΟΙΘ ΘΥΔΉΡ6}1] 
ψουἸαίθη,, 564] ἐγ "0 Π6 ὩρΡΟΒ[ΟΪονιι ΠῚ) ἢ δ 4116 
81Π}Ρ]1οἸταΐθ ΘΟ ΘΗ] 6556... ΠΙΠΠ] πὰιπ ΟΡτι5. ΠΟ 5 

Θϑ86 ΟΙἍΠΟΠΘ : 564 “π8π} ἃ}0 ᾿Ὠ]ΠΠῸ ΘΟΪ ΕΠ Π}115 

[Δ ΟΙ Πα ΠΙ[αθ ἢ. , ΘΔ ΠῚ ΠῚ] ΟΠ ΠΙΠηῸ ΔΗ ΘΟΙΘΡο- 

ῬαΒ τας δ᾽- ἩγΠγ, ΑἹ ΘΗΪΠῚ ΟἿ ψ ΟΡ [α 15. ΤΠΙ ΜΉ ἾΟτ15 ὈΡΘΘΙΘ θὰ 
Ἰϑατῖ οὰ]- 
ἴοΓ. 

Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἥμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιχέ- 

χληται, μηδὲν τῇ ἀληθεία τοῦ εὐαγγελίου παρεγ- 

χειρεῖν, τῇ δὲ παραδόσει τῶν ἀποστόλων, χαὶ τῇ 
ς , - ͵, Ἐκ »" “ἊΝ “᾿ -» 

ἁπλότητι τῆς πίστεως ἐξαρχεῖσθαι, οὐδὲν ἂν ἣμῖν 
ΕΣ ,ὔ "» τω , “ ᾿Ἶ Α Ὡν μὴ , 

ἔδει λόγων ἐν τῷ παρόντι, ἀλλὰ χαὶ νῦν ἂν πάν- 

τως ἣν ἐξ ἀρχῆς ἐτιμήσαμεν σιωπὴν ἠσπασάμεθα. 

᾿Επειδὴ δὲ ὃ ἐχθρὸς τῆς ἀληθείας ἢ προσθήκαις 
{π| ἃ ΡΥΙΠΟΙΡΙΟ τη Προ  οϑῖα Τ)6] σΟΠ ΒΟΥ χα ηἷὰ , 

ΔΑΓ ΠΊΘΠΕ15. ΘΘΙΏΡΘΙ ΠΙΔΪΠΠ} ἃτισθαΐ,, ΠιΠοίτ6 
᾿πϑι τη Θὰ ΟΠ ΠΘΙῚ 51Π111] 6]115 ἈΡΓΘῊΙ 5150] 06 η- 
τὰ Παοίτι5., Ρ6 1 (ΠΡ 1 ΠΙ51}1 5:1] ΔῈ] ΠΘ 1, π6- 

ΒΑΌΠΟΠΘΗῚ (ἰδ [α{15 ΓΠΠΊ ΘΠ ᾿προάτιοαι., Θχτε πὰ 

11 ἀὸ νὰπὰ βᾷρ᾽ θη τα θυ 1 ΓΘ} ἃ 0 51 0 ]10 1 [6 

“ον Π80 ἀἰν πὶ ΘΡΙΡΙτι5. ΘΟΠ Δ Π5., ἀὸ γΘΡΡ]5 

ῬΘΥβιι 5: 111} 115 51 0] ΟἸ ΟΥ̓ 65 56 ἀπ θη; ΠΘΟΘϑϑαυ]Ὸ 

οἵ ΠΟΒ 5, {πη} ΡΓΟΡΙΕΙ γϑϑίλι 41] 1] ΡΟΡ 5115 

"ἊΝ Ν, ᾿ ) " ᾿ : 5 Σ᾽, τὰ αι Ὁ ὦ 

ἀεὶ τὸ χαχὸν πλεονάζων, πρὸς οἷς ἐξ ἀρχῆς ἐπέ- 

σπειρε ζιζανίοις τῇ τοῦ Θεοῦ ᾿Εχχλησία, καὶ νῦν 

εὑρὼν ὄργανα πᾶσαν ἀθρόως αὐτοῦ τὴν τέχνην 
,ὕ ῃ τὭὋ΄ω 

ὑποδεχόμενα, ἐν προσχήματι Χριστιανισμοῦ τὴν 

ἄρνησιν τῆς θεότητος τοῦ Μονογενοῦς παρεισάγει, 

τῇ ἔξωθεν ταύτῃ καὶ ματαία σοφίᾳ τὸ χαθαρὸν καὶ 
ς - εἰ ὦ, ἃ " ε -- , , 
ἁπλοῦν τῆς διδασχαλίας “ τοῦ θείου Πνεύματος συν- 

ταράσσων, χαὶ ἐν πιθανολογίᾳ τοὺς ἀχεραιοτέρους . 

παραχρουόμενος, ἀναγχαίως καὶ ἡμεῖς, διά τε τὴν 
[ , 

ἉΠΊΟΥΘΙῺ 5. {{1Π} ΡΙΟΡ ΓΘ.’ ΠΟΒΕΡᾺ ΠῚ) ἸΡΒΟΥΓΠῚ 560 11}1-- ὑμετέραν τῶν ἐπιταζάντων ἀγάπην, χαὶ διὰ τὸ 

ἴΔίθῃ) , ΠΟϑ Δ 1ΠΙΘΡΊΠῚ ᾿π 6011 αἴθ πὰ ποη οἷι- ἃ ὅ ἡμῶν αὐτῶν ἀσφαλὲς, ἐν τούτῳ τῆς ἀσθενείας 

4 Ῥοῖ βιπὲ ἔδρα ἔἰει}} νὰν, {ποῖ (ὐοάἴοο5. αν 4ο- 

Οὔἰββίπητιβ (οπ Βο ἢ 5115 5101 Ἰοσογα υἶβιιβ δὲ ἴπ ἈΠΕ] {πι0 

80 (οή!οο τοῦ ἁγίου... ἀντιῤῥητικὸς τοῦ ἀπολογητικοῦ τοῦ 

δυσσεθοῦς Εὐνομίου, (οπβμιαιῖο «Ἵροϊοϑειοὶ ἱπιρτὶ 7ππ|- 

γιοτηῖῖ. ϑ6 4 θοπὰ 1Π1π8 νεπῖα ἄϊσαμ ἴῃ οὸ Πἰθγὺ ποῖ 

Ἰ6ΡῚ ἀντιῤῥητικὸς, 564 «1παιϊρΡερείοιι 

“Τροϊοϑειιεὶ ἱπερὶὶ ἤριυποπεῖῖ. Νοο Ποὺ Παροπὶ ΕΠ1- 

το Ἄρη. οὲ Βερῖ «πᾶγίι5 οὐ «πἰμξιβ, ἴῃ {ΠΡιι5 εἷς 

᾽ ν 
"1 ατῷ ἐπτιχος 9) 

Ἰοεσίξαν : ἀνατρεπτιχὸς τοῦ ἀπολογητικοῦ Εὐνομίου. Ηϊς οἱ 

1Ππ| ποίαηάιμη, ἰοσὶ ἴῃ Πο5. 4υϊηΐο, ἀπίθ {{{π]ππιπὶ, 

τοῦ βροντοφώνου καὶ σοφοῦ Βασιλείου, βασι τογιανεεὶς ας 

ϑαρϊεπίϊ5. Ἀθα. ῬΥΪΤητι5. ΒΡ ΠΟΙΟΥ χατ᾽ Εὐνομίου, ἐγ 

Ζειπκογαζιν. χορ. Βδοιη {15 κατ᾽ Εὐνομίου, ἀντιῤῥητικός, 

οοπίνα Πηισποηείιπι, οοπ[ἰαιῖο. Τλουῖαιιο οάοχ (910. 

τοῦ ἁγίου Βασιλείου τῶν πρὸς Εὐνόμιον ἀντιῤῥητικῶν λο. 

α΄. Πὰϑον μνεΐητιις απζἰρν Ποἰἰοογιν σαποίὶ Βασι οογ- 

ἐγρα Ζριυιοπεῖμηι. ΓΑ Α τηδητ5 πο 15 ἔπι Οοά. ΒΘρῖι5 
παης ὅ03, Το ρονΊθιι5 (ἀαγνπῖον. 3380, {ππϑτὰ ἈΘρτιπι 

βθοῦπάαμ παποιιραΐ, οἱ θα 1{1ο ΒΒ]  η515 ἅπῈ1 1651.7 

» πιο Ῥαν15. οἵ ΝΙ55. ποῖ ῥῬᾶιιοὶ ὁ ἐχθρὸς τῆς ἀλη- 

564] νὸχ 

διάδολος ποπ ᾿ἱπυθπἔι ποάιιο ἴῃ (10. πϑάπο ἴῃ Βοσ, 

εἴας διάδολος, νεγίἑαι5 ἐπϊπιίσιι5. εἰϊαν οι : 

«αϊπῖο, πάτο ἴῃ δα ποθ πη. {]η66 5πΒρίοον τοὸ- 

οοπὶ διάθολος ὈΥΪΠλττὴ. ἃ} ΑἸΊ{π|ὸ ΠΡΌΤαΥ]Ο ἀρροβι ᾶπι 
{1556 ἴπ οὐὰ 81 ΠΡῚῚ, τὖ ᾿ἱπήϊοαγοῖ νουθὶ5 1115, ὁ 

ἐχθρὸς τῆς ἀληθείας, ἰιος Ἰοοο ΑἸ Ρο]τπι 5: ΡΠ αν], 

(ἰὰπὰ. ἁὐΐοιη πο Τᾶτο οοπίϊησαΐί, τα Ἰδοί!ο ΔἸ Π4πᾶ 6 

πλαγσῖπο ἴῃ ἰοχίαπ ἱνγοραΐ, 1 μος σομπίσίθδα μαΐο ; 

ὁ" τήφιιο οατη γόοσοοπὶ ἐχριηχῖ. 

ς (οὐοχ (0]". τοῦ ἁγίου πνεύματος. 

ἃ Απθχαὶ ἄτπιο ΠΠτῚ ἡμῶν αὐτῶν. Νοχ ροβίουιοι ἴῃ 

οατι15 ἀοϑιογαίιν, 
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7 ὦ - 

ὑπεριδόντες, καίτοι παντελῶς ἀγύμναστοι τοῦ τοι- 

ούτου εἴδους τῶν λόγων ὄντες, κατὰ τὸ “ ἐπιχορη- 
ξς ᾿ ωα - 

γηθὲν ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου τῆς γνώσεως μέτρον, 

τῇ τε ἀληθείᾳ συνίστασθαι, χαὶ ἀπελέγχειν τὸ 
ὦ ε ἄν ΄, Ὁ 5 "τῷ ΠΩδ 

ψεῦδος ὑπεδεξάμεθα - ἡγούμενοι τριῶν ἀγαθῶν ἑνός 
΄ -» 

γε πάντως μὴ ἁμαρτήσεσθαι ἢ γὰρ τοῖς ἤδη 

γΆΠ[65., {Δ} {π|Δ} ἴπ ΠΟ ἀἸΟΘΠ 41 σΘ ΠΟ. ᾿ποχου- 
ΟἰΤΑ Ὁ] ϑιιη}115., ἰδΙη 6 ἢ ΡΓῸ {1 ΠΟΡῚ5 ἃ ΟΒΉΪΠῸ 

ΒΟΙΘΉ 186. ΤΠΘΏ511 8, οἱ γου 1 ΡΔΙΡΟΟΙΠΑΙ , οἱ 

πθΘΠ ἀδοίπατη ΟΠ τα 6. ΓΘΟΘΡΙΠΊ15.; Κα ] 6 ὑγῖθιι5 

Ροηΐθ ππΠῈΠ} 54] 16 ΟΠΠΪΟ ΘΟΠΒΘΟΙΠΙΓΟΒ. ΠΟΒ: 

ΠΙΠΉ ΡΤ, ἃἴιξ 115 48] 74} ργΘΟσορΡΔΠ δηΐ, Θ0Π- 

προειλημμένοις ἀλεξητήριον τοῦ καχοῦ τὸν ἔλεγχον 208 [τιϊα!]Ο π΄ Θ η} πᾶ πο γ6 τι: πη] γθιηθάϊιμ ἀδεπ}05; 
͵ ΞῪΝ } ᾿ δώσειν" ἢ φυλαχὴν μετρίαν παρέξειν τοῖς ὑγιαί- 

νουσιν" ἢ πάντως γε αὐτοὶ τῶν ἐπὶ τῷ ἃ προε- 

λέσθαι τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν τὰ βέλτιστα μισθῶν 
3 , Ἅ ΔΑ ᾿ - 3 “» 
ἐπιτεύξεσθαι. Ἔστι δὲ ὃ μὲν πρῶτος εἰπεῖν φα- 

- ,ὔ ἐ-. 
γερῶς χαὶ διδάξαι τολμήσας, ἀνόμοιον εἶναι, κατὰ 

λ , ΩΣ ν- - ΩΣ 

τὴν οὐσίαν, τὸν μονογενὴ Υἱὸν τῷ Θεῷ χαὶ Πα- 
᾿ [:] -» ἃ 

τρὶ, ὅσα γε ἡμεῖς ἴσμεν, ᾿Αέτιος ὃ Σύρος, ὃν οὐκ 

ἐρῶ, "ἢ ποδαποῖς τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐντετραμμένος ἐπι- 
"4 -» Σ ὦν οὋ “- 

τηδεύμασι, ταῖς ᾿Εχχλησίαις τοῦ Θεοῦ προϊὼν 
7ὔ Ἵ δ Ν - - 

εἰσεφθάρη, ἵνα μὴ δόξω λοιδορεῖν, τῶν ἐλέγχων 
᾿ς σνν» « Χ 3, ἀΡυ ᾿ τὴν ἮΝ ᾿ 
ἀφέμενος. Ὃ δὲ, ἐχδεξάμενος τὴν ἀσέδειαν χαὶ 

ς ͵7ὔ 

Ιαλάτης; 
Δ 2 ΄“- 32 7 « μι ᾿ ᾽ς 7 

ὃς ἐχ τῶν αἰσχίστων ἑαυτῷ τὴν περιφάνειαν χτώ- 
ἊΝ Ἥ Ἁ ΕΑ ἐκ β ΧΑ 5 Ὁ . "5 ὦ 

μενος (Ἡ γὰρ δόξα, φησὶν, ἐν τῇ αἰσχύνη αὐτῶν), 
λ 2 . , ΟῚ Ὸ᾽ια ΕΣ Ἶ ," ς , 

τὴν ἐκ τοῦ γράψαι ἃ μηδεὶς ἄλλος τετόλμηχε πώ- 

ποτε φιλοτιμίαν τῶν ἀποκειμένων τοῖς εὐσεδέσιν 

, ᾿ τὶ τελειώσας αὐτὴν, Εὐνόμιιος οὗτος ὃ 

- - ὰ “δ εν Ἀ  ΛῪ Ψ. - 7 
ἀγαθῶν προτιμήσας, “ ὕπ᾽ ὀδόντα τέως λαλουμέ- 

᾿ 7 πριν Ἀ τὸ . 
νὴν τὴν βλασφημίαν ἐπήρθη δημοσιεῦσαι τῷ λαμ- 

- 7ὕ ς 
πρῷ τούτῳ συντάγματι, ἀρχηγὸς χαὶ πρωτοστά- 

τῆς ὅλης αἱρέσεως ἀναῤῥηθῆναι φιλοτιμούμενος. 

“Ὅνπερ οὖν χαὶ εὐθύνειν πρόχειται ἥἡμῖν ἐν τῷ 
Γὰ ΕἸ ΣΝ ᾿ Ὁ 5 2 ἔ ς ἦν 

παρόντι. ᾿Ιὐνὸς δὲ χαχοῦ ἐν ἀμφοτέροις ὑπάρχον- 

τος, δῆλον ὡς ἐν τῷ μαθητῇ τῷ χατηρτισμένῳ καὶ 
ΔΑ ΠΟΙ ἣ; ΄, 

ὃ διδάσχαλος συναπελεγχθήσεται, ὃ τὰ σπέρματα 

86 (9}}». οἱ Ἀδρ. φαϊπίτ5 χατὰ τὸ ἐπιμετρηθὲν, οοἄετη 

56 1811, »)Ὸ πεἴπιθηδὸ τοῖς δοἰδηίζε πιοείο. 

4 (10. ἐν τῷ προελέσθαι. 

» ΜΠ οὐπὶ Δα} 115 Ν55. ποταποῖς. ΑΠΙ| Μ85. πὰ- 

ΠΙΟΤῸ Ὀ]μ65 ποδαποῖς. 
ς ΠΙυά, ὁ Γαλάτης, ἀδοϑύ ἴῃ δρ. τογίξο. Νοο οὐϊ- 

4πᾶπι| τηϊλατὰ ὙἹΔΟΥΙ (6 )6ῖ, 51 γὸχ Γαλάτης ἴπ Ποὺ 

Ἀορ. Πργὸ ποῖ ἰοραίαμ ; οὐπὶ (ἀτορογίιι5. Ν ΎΒ5ΘΠΤΙΒ 

τηοποαΐ ΘαΠὶ ὙΟΟΘΠῚ ἴθ ΔΙ [ΠΡ Ὸ5. Νῖ55. βία πὶ Ροϑὲ 

τηογίοια ΒΆ5111 Ἰηνθηΐαπι πὸπ ἔτπ|556. τη σοπάπθ- 

γοηΐ Επποιηϊο, νοσαΐίιπη 856. 6886 ἃ Βαβ]Π1ο (ἀαἰαΐδπι, 

οὐσπη οϑϑοῖ ἀαρραάοχ, τοβροπαι ανδρουῖτβ μος ἴῃ 8115 
Οὐατοῖθιβ ποπ τοροτῖνι. {701 ποίαηάιιπι, ἀὐθ βου πηι 

ΤΠ ὭΟῚ ΠΟΡΆ586., 864] 5ΙΠΙΡ]ΠΙΟΙΓΟΥ ΕἸχῖθθθ.,, 1 1π 5115 

ἄδθβ5θ Ἔχθ πη ] αν ΊΡιι5. [πηο, τιῦ πηοχ ραῖοθῖς, (ἀτοβοσῖιϑ 

1ρ86. Βαβη]τπι ὁχοιιβαντῖ, πη {πᾶ πὶ 851 πιποτηπ ( ἃ- 

Ἰαΐατη νοοαβϑοῖ. (δια το 5115. ποὴ ΤΠ} αγ]ὰ ΟΥ̓ ρο- 

[οϑῦ, ἴῃ ΘΥΓΟΤΘ ΠῚ ΘΘΟσΥΡὨΙΟτ ΠΟΙ {1556 : ΡΡβον- 

ἀϊπι οἴη ο1|| οἱ (σή Ἰοο5. οτηπ68,, 51 οχοιριαίπν ἤορ. 

οντλιι5., τηᾶσηιο ἸηΐΟΥ 86. ΘΟΉΒΘηΒι γοοοπὶ Γαλάτης οχ-- 

Πρ οαπε. Ῥαΐο τρτίαν ΒΆΒΉΠ1ι1 πη 50.100 51550 Γαλάτης : 506 

Α 

ν- 

ς 

αι 5815 ΟὈ]αἴτνῸ5. {πὰ 6 «πα οι 16, δα 

οογίθ, ΠΟ '0Ρ505 48] Ποβίγθ ἔριν 115 ΟΡ  Π]6 ο0η- 
50] ΘΥῚ Πγ115.. ΠηΘΡοΘ θυ Δάἀδθρίαγοβ. Οὐ] δυΐθῃι 

ῬΥΪηλι5 ἀἴσθγα ρου ἂς ἀ00616 Δ115815 6ϑ[, (1551-- Αδιῖις 5γ- 
Π]]6 1 6556 5110 5 ΠπΈ1ἃ τπΠ] ΘΠ πα πὶ ΕἼ] πιπη Π)6ὸ οὐ τα λυτος 

ΤΠ ΘΟΓΊΠΙ, 

Ῥαῖγὶ, φαδπίσμη ὁοΡΘ ΠῸ5 ΠΟΥΙΠ,15., ἈΘΕτ5. 1116 ἀμκ. 

οδὲ ϑυγιβ, 46 {πὸ ποῃ (ἰἸοΆ πὶ ΠΠ 0115. 40 1πΠ|Π|0 
1π Πα {π|5. ΡΠ ΠΡῈ5.,) 5656 ΡΟΓΠΊΟΙΟΒ6 ἴῃ ΠΕ] ΕςοΪ6- 
5185 ἱπγ βου. πὶ ΠῈ ΟἸηἶθ58 σοη[πἰαί]οη8 Θ0Π- 

νἱ ον! νἱάθαν, Αἰ 'π Ππηρίθίαθ {|| δι10 951}, Ἑπποιπίαβ 
ΘΑ 6 ρονίροϊ!, ἘΠΠοιηῖτ5 πἰὸ εϑὲ αα]αΐα, 48] τορος 
5101 056 δχ ὑθθιι5 ἔπι} 1581Π|15. Οἰαν τα] Π ΘΠ ΟΟΤη- 
Ραϊδῃ5 ((ἰοτία θπΐπὶ., Ἰπαυ!ῖ, ἧσὶ ΘΟτὶ [5ίοτι6 Ρ]ἰρ. 3. 

ἑρϑογιίῖη }, οαπὶ Τϑροβίία ρ115 θοπᾶ ροϑιροϑιιίθϑοδε 9" 
ΠΌΠΟΙ οἱ {π|6ΠῚ 586 ϑρθυα!αϊ ΔΟΖυΠ5: ἘΠ ΓῚΠΠῚ , 5] 

50 γοὶ {0186 ΠῸΠ]|115. ὉΠ τι ΠῚ ἃ}1π|5 Δτι5115 {π||556ΐ, 

δῖα ἀηΐπι0. οἰαίιι ἐϑῦ., τι ΙΒ πο πὰ πὶ Πδοίθηιιθ 

510 ἀοπῖθι5 ἀοθ]αἰθναίατη. ΠΟ διῖο ϑρ]θ μά 140 
ΟΡΘΙῈ δνρανῖ : ΦῸρΡῈ Πδογ ϑῖ5. ΓΟ Ππ|5. διιοῖου 

αἴσιια ἃρο θοῖτιβ ρυϑἀἸ ον] ΠῚ Ια . Οἴιθιη 58 πὸ 

Θεία γθυσιιο ΓΘ ἴῃ ΡΡΘ5Θ ΠῚ ΡΓΟΡΟΒι τα π ΠΟῚ5 

δ5ῖ. Οὐ δπίθηι θα θη [π΄ ἘΠΡΊΒ416. ΠΩ ΡΙΟΒΡΙ [ἃ 5 

5117 ρΆ 181 δϑὲ ἴῃ ρϑυίθοῖο ἀἸβοῖριι]ο μηδ ρβέσιιηι (π|0- 

4π, 4] βϑιῃλῖπα ᾿πρ᾽ ἴα 15. 1601}, γο τὰ πιτὴ ἹΡῚ 

14 ποιιθη 4οδίαμη [πἰ586 ἃΡ ἅΠ4πὸ, 41 ὥδνδ ἴδγγεῖ 

πιοπαπι γ6] πιϊπίτηατῃ ἴῃ {Π1|ι|8 ΠΡτῚ5 Ἰπ ΘΠΙΓῚ, {{1- 

4πὸ ἔογίαβϑθ γ᾿ ΓΑυ Θ Υ 58 Οτορουῖο τομὴ σραΐδπῃ ἔα- 

οἴασαμη, 5ὶ πᾶπο τηδου]ατῃ 6 {γα ὑγ5 ΟΠΠΔΤΊ5ΒΙ ΠῚ] ΒΟΡΙΡ 5 

τΟ]Π]ογοῖ. Θθα {πᾶπι 16 νῖβ 510 οἵ ΡΒ] 5. ΟΥΤῸΡ 1116, 

οβίοματι ἐταΐγαπι ορμαι8 (βου 5 10. 1 τὸ υ- 

ποπι. Ρὰρ. 901 : 27 ὑ δ ΡῸ παῖ, δὲ διιπε ψιιὶ ἐπι 

οοπιηϊὶς αἰπιαγαιπι 16 8 ἸΟΤΏτεηηι πανιιαθαὶ ἐπ οὔδοι 

φμοάίαπι (ον ταϑρίτο απϑιῖο, ποπὶ Οἰείδον μι, δϑεὶ 

(ἰαἴαίαπι ποπιϊπανῖς,, οἱ ἰαπιθπὶ ποπιίγα556. οδίθπεῖὶ 

,οίεϑοι. οι ἐπὶπι ἤοο ταρερὶ ἱπ ποοί)ῖὶς οοαϊίοῖ- 

διις : «οε εοίο, ἀϊχενὶε ἰιος Βαριζιις. Αδααβ 116 5υ- 

ΓΤ. οα] 5. αἰ Ππᾶπίο ἀπίο τπηδηςὶο [ἀοΐὰ δϑΐ, εχ ἴη}- 

Ρἰθίαΐε οορποιχὸπ ΑἸΠοὶ ἀδοορῖι. 1)6 60 ΘΟΡΙΟϑΙ5811π6 

Ἰοφαυμέτ" ὕπα 811 παι], ὕππι ἀστεροῦτι5. Ν 856 πιι5 

110. 1 οοπίτα Επποηλ. ρὰΡ. 292 οἵ 564. 

ἃ ὕπ᾽ ὀδόντα, Ρἱαδρ]ιαπείατι δῦ αἰεπίε ρηοίαίαπι : 

πος ο5ΐ, δἠαορ]ιοηιίαπι εοἴαποιιζιηι εἰ ἰδοεπεϊπαίαπι. ΝΊ οΧχ 

οὗτι1 προστάτης. Αὐ Βορ. ἴον, Οὐ Ρῥυμα τπᾶπιι 

οοπϑοπτι (ΟΠ ον πιι8, πρωτοστάτης. 



204 5. ΒΆΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΙ͂ ΘΑΡΡΛΡΟΘ. ΑΆΌΘΗΙΕΡ. 

οἱ τηοο ποθὶβ νϑϑίσ 5 ργθοῖθιιβ ἀδίιπι Γπϑνὶς νη τῆς ἀσεδείας “ χαταδαλόμενος᾽ εἴπερ δὴ ὑπάρξειεν 

ἀϊοοπάϊ ἰαπίαπι Δοορ ΓΘ, πὶ, ΘΧΘΠΊΡ]ΟῸ δοιημϊαῖο- ἡμῖν διὰ τῶν προσευχῶν μῶν, τοσαύτην λαδεῖν 
ΡΕΓΟ) ὕἱ, ᾿ ἢ μῶν, 

κὴξοτ ἐ 3 : ἄρτον ἘΣ ᾿ 
Νιπι.απ.8. Υἷσ. ΠῚπι6 ῬΒΪποοθ, ὈΠΌΒ]ΙΘ ΠΙῈΡ 56 ἱπηρίθίαίΐα τοῦ λόγου δύναμιν, ὥστε χατὰ τὸν ζηλωτὴν Φινεὲς, 

δΟΠπἤ αποῖοβ τπ0 γϑἀανρι ΠΟ ηΪ5 ἰοῖτι 5: πη] ΘΟ ἶσα- τῇ μιᾷ πληγὴ τοῦ ἐλέγχου, ἀμφοτέρων δμοῦ χα- 

τητ|5. ΕΤ5] Ἰσίεασ τσ] τα δα ρθη  ΠΉ]Π], Ζαϊθιι5 θιχέσθαι τῶν χατὰ τὴν εὐσέδειαν συμπεπλεγμένων 

ΟϑἴΘΠἄθυ 6 ροϑϑὶπὶ θυ [τ|1556 1 60 Πρνὸ πιθπα--ὀ ἀλλήλοις. Πολλὰ τοίνυν ἔχων αὐτὸν ἐν τούτῳ δει-- 

661, ἱπηρου ἔπι, ΘΟΠΥΙΟΙΔΙΟΡΘῚ., ΟΑΥΠΠ]ΔΙΟΥΘΠῚ; χνύναι τῷ λόγῳ ψεύστην, ἀμαθῆ, ϑόριστὴν, εἴ- 

Ῥ] ΔΒ μϑπητιη : οδθογα στ ἀθπὶ ΟΡ οι Ομ ΠΠΘπη0- ρωνα; βλάσφημον" τῶν μὲν ἄλλων τὴν μνήμην 

ΓΆΡ ; Ὀ]ΔΘΡ ΘΟ πηΐὰ πὶ γΘΓῸ “πᾶπη πὶ 510} 1π|ϊταϊθ πὶ ἐν παρέργῳ θήσομαι, τὴν δὲ βλασφημίαν, ἣν εἷς 

β]ονία Τπίρθηῖε [Θοτιξιι5. δὲ.) ἈΡΕ5. ἱΠ ΟΪΟΡ5 ἢ τὸ ὕψος τῆς δόξης τοῦ Μονογενοῦς ἐλάλησε, τῶν 

ἀδίθοιβ, πιδηϊ  δϑίδιι ΟΠ] ΠΡ τι5 [Δ ΘῈ ΘΟ ΠάΒΟ ἐχ τῆς τέχνης προχαλυμυάτων ἀπογυμνώσας, ἐμ- 
φανῇ πᾶσι καταστῆσαι πειράσομαι. 

“. ϑοα πὶ, ϑππηξο Θχ ᾿ρ88 ᾿πβοῦ! ΡῈ 0 Π6 ΔΡΘτι- Ἤδη δὲ βαδιοῦμαι πρὸς τοὺς ἐλέγχους, ἐξ αὖ- 

τηθηΐο,, δοοοίδπι δα ἀὐσιιθηάτπ). ῬΥΙΠΊτ5. ΘΠΪ πὴ 

Οπηπἰπιπὶ ἀο]115, Πἷς 116 οἱ θχοοσι ἔτι. οϑὲ ἀἸοθ πα] 

μιά τι5., τἰὖ ἴπ 5ρθοίθιη ΔροΪοσῖθο ἃς αἰ Ὁ Π5]ΟΠΪ5 

ἀοο Πα Π 8118} ΘΟΙΠΡΟΠΟΙ Εἴ 5 ΠΘ 6} ἈΟΟΡΟΘΘΟΡ 
ν᾽ ἀθαΐαν ἀοστηαία τ ρ᾽ὰ ΘΧΡΟΠΘΡΘ, 564 ἐοδοῖιϑ δὰ 

[05 56 ΠΠΟΠ65 ἀθυθηΐθ86. τρί θαϊ «αϊάθιη. Ομ πὶ 
πιοο ργάντιμη ΠΠπ| 6 πη ρῖ απ ἀορτηα ῬΡΟΠλ]- 

ϑανὶ ; δὲ Ζαδηη ΟἸἸΠλ ΘΟ ΠοΘρογαΐ ἃ. ΡΘρορθγαΐ Ὀ]Ὰ5-- 
ῬΠοιηΐδιη, ρυοίθυ ρα 1π τηθάϊιιηι : 564. νἱ θα [Ὁ ΓΘ, 

τι 51 ἀρουΐθ ἀθοῖου 5. Ἰοοῖιπὰ ἈΡΡΙρα556:., ῬΡοοῖον-- 
4τπᾶτ {ποά 14 στᾶνο δα πηοάϊιιη δϑϑθῖ ἃ 0 ΠΟ] 5 11}} 

Δ ΙΕ ΠΕ θιι5., Ῥγθοῖο θὰ 586 δἰϊὰπὶ ἢ6 ᾿πάἸσπτιηι ἃ 0 
ϑιιβρθοίαμη ἀρ θ᾽] ΡΌβαιθ γοάάογοι, {αὶ νυ] 6]}1-- 
οϑῖ σ]ουὶδ οὐ ρι ἀταῖ6 ἀρ  Θ55115 Θϑϑθ  ΠΠΟν ΓΘ, 51Π 

Δα ΓΘ ἢ 5᾽ πη] αΐα ἃΡΟΪΟ Ια νορρὰ [ἀοοροῖ, οἱ ἴππο- δ ἜἜττς τὴν πα, ἀνὰ ἀνθ ῇ 
νἉ ΠΟ 5. 56 5 5ρ᾽ οἴ ΟΠ ΘΠ ΘΥΑΒΌ ΠῚ Ριααϊ, οὐ ΠΡ ΤΟΝ τον τ δ ἐν ἀπαλογέας 

Πος Ραοῖο δια τοῦοθ ΠΊΔσΙ5. ΔΙ ΘΟ ΓΙ]... ΟἸΠΠῚ ΠΝ ὍΝ τ’ νη οθροδ τος ν ΣῈ ἘΣ Εν 

5οΙθαπὶ ΠΟΙ Π65 ΟΠΠΠ65 διιαρίθ ΠαίτΓἃ ἰΔοοοϑὶ 5 ὑπ ἘΣ ΘΉΤΩΣ δια θευπεαθοο καὶ μᾶλλον ως τ ῦ 

ἔλνθυθ. ΟΠ ΡΥΌΡ[ΟΡ ἃοστιβαῖο 65 Οα] τ] Π]ΔΙΟΥ 516 ἘΡΟΣΈΡΕΣΡΝ ἐν ατς “εις, τ Ὁ 

οὐΠραΐ, οἰ 5111 ΘΟΥ ΡῈ οατιϑα πὴ Δ 50 ν 11 Ὲ. ΟἸᾶγ6 θρώπων ταῖς εὐνοίαις εἰωθότων τοῖς ἐλαττουμένοις 

ὙΥ 

- - τ Ἢ - 
τῆς τῆς ἐπιγραφῆς τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος. Πρῶ- 

Α } ων Ν » 
τον μὲν γὰρ αὐτῷ πάντων χαχούργημα τὸ σχῆμα 

τ, - , - ,ὕ Ε] 

τοῦτο τῶν λόγων ἐπινενόηται, ἐν ἀπολογίας εἴδει 

τὴν διδασχαλίαν συνθέντι, ἵνα μὴ δόξη προη-- 
, - - ᾿ , τ γουμένως ποιεῖσθαι τῶν δογμάτων τῆς ἀσεύείας 

" Υ ΕῚ ΤῚ ΦΌΝΡΥ, ΠΥ ΘῚ ᾿) ΄ ΄ 
τὴν ἔχθεσιν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγχης ἐπὶ τοὺς λόγους τού- 

ἔλη) θέ ἜἘΔ ΤᾺ εἶ " 3 Χ 

τους ἐληλυθέναι. ᾿ΕΟούλετο μὲν γὰρ ἐχ παντὸς 
, ," τ Ὶ “ - 

τρόπου τὸ πονηρὸν τοῦτο χαὶ ἄθεον περιαγγεῖλαετ 

Ε χήρυγμα, χαὶ εἰς μέσον ἐνεγχεῖν ἣν πάλαι συνέ- 

λαόε χαὶ 6 ὦὥδινε βλασφημίαν: ἑώρα δὲ, ὅτι τὸ 

μὲν ἐχ τοῦ προφανοῦς ἐν διδασχάλου τάξει προχα- 

θεσθῆναι, πρὸς τῷ λίαν φορτιχῷ χαὶ προσάντει 
- » 

τοῖς ἀχούουσιν, ἔτι χαὶ ἀπίθανον ἑαυτὸν χαὶ ὕπο-- 
- - ΄ « ῸὡὋ-ῃν 2 ,, πτον τοῖς πολλοῖς χαταστήσει, ὡς δόξης ἐπιθυμία 

- ξρδῆς, " ἃ ΄ ᾿ Ὁ τοϑ ὟΣ ᾿ 
τι 675 ἀυτεποῖτιπι ἤας ρουϑρίσυτιην οπηπῖθιι5, πιθ-. προστίθεσθαι. Διὰ τοῦτο κατηγόρους αἰτιᾶται χαὶ 

- ὄ Ξ Ν ᾿ , , “1 ᾿ 7ὔ 
ἢπ8 ἔπθυῖς. ᾿ρϑπι ΡῬΓΟΪΟΖαθπίθπὶ διήϊνθ. 8ὶς συχοφᾶντας, χἀχείνοις τοῦ λόγου τὴν αἰτίαν προσά- 

δαΐθηι πᾶ οι. πτει. Ὥστε δὲ πᾶσιν αὐτοῦ γενέσθαι τὴν τέχνην 
καταφανῆ; οὐδὲν χεῖρον αὐτῆς ἀχοῦσαι τοῦ προοι- 

μίου τῆς λέξεως. "ἔχει δὲ οὕτως. 

Ἑσυπομτῦθ. Οτπι ΘΑ] ΠΑΡ, δὲ ρϑ απ ῬΕΥΝ ΤΟ μὲν οὖν συχοφαντεῖν χαὶ διαύδαλ- 

Πππσαα ἃς ᾿ΠΠΡΡΌΡἃ πιθηΐθ ἈΠΌ] Ριι5. ἀθίγαμθιθ, λειν τινὰς ἐξ ἀχολάστου γλώττης καὶ γνώμης ἀγνώ- 
ΟΡτ15 80] Πηιι5. 6556. ΠΟΙ τιμὴ ἢ ΔΡΊ ΠΌΘΟΥ ΤΠ, 56- 8 μόνος, “ μοχθηρῶν χαὶ φιλαπεχθημόνων ἔργον εἷ- 
416 51 πη] 0115 ΟΡ] οἰαπίϊπιπὶ : σΟΠέγα , δῖ 4ὰῖὶ δότες" τὸ δὲ, τοὺς ἐχ διαδολῆς εἶναι δόξαντας πο- 
ῬΘΥῚ ΟΔ] ΙΔ ΠῚ ῬΥΑΥῚ 6556 ΥἹδβὶ διιηΐ 7, ΟΠ] βπι10Ὸ 
πηθη δοῖππὶ ΓΘ ἀδγσιιθ π 0 ΡγΓΟρ ΪβαΓ 6 σοπθπίαν", ᾿ά 
ΟΡῖι5. 6556 ὙἹΡΟΡΠῚ, 4π| ΡΓΌΒΙ 5ιπΐ, Φαίαιι6 510] 

Ῥυϊνδῦμι 6 Π6 σοηϑα!θηΐθ5 ,. ΤΠ] ΓΟσιι τὶ 5θοι ] ἃ-- 

6} ΡΙ ΤΊ τη] [δοληΐ. 

νηροὺς, πάσῃ προθυμίᾳ πειρᾶσθαι τὸ ψεῦδος τοῖς 
ἐλέγχοις ἀποτρέπειν, ἀνδρῶν σωφρόνων χαὶ μετὰ 
τῆς ἰδίας εὐδουλίας τὴν τῶν πολλῶν ἀσφάλειαν περὶ 

πολλοῦ ποιουμένων. 

ε Απεέφψαϊ ἄπο πθνὶ χαταδαλόμενος. ΕΘΤ καταθαλ- 4 ἘΔ τῆς γε. ΒορῚ ἄπο τῆς τε. 

λόμενος. ΡΤ ΡΙΓαΓ ἴῃ ΘΠ ΠΞ ᾿πέτα σοπίοχίαμ Εὐὖν.... Βασ.; 

ΓΌΟΟΙΡ. συντιθέντι. οοπίτγα, 111ὰ, Εὖν... Βασ., ἴῃ οτὰ Βορ ΤΟΥ ᾿πνοηῖαπη- 
Ε Ἄδερ. {πανία χαὶ ὦδινεν ἀδιχίαν, Εἴ ρμερενέ ἐπι. τὰὺν. ΝΊΒΗΙ Γἄπηθπ τα τ ἔπ τπιπὰ 1ΠΠ|6 ἃ ὙἹΠΊ115. 

(αίαπι : 504 ἴῃ ογᾶ ΠΡ. Ἰορίξιιν γρ. βλασφυμίαν. « Βορ. ἰογίλα5 οἱ (Ο]Ρ. ἀγνώμιονος πονηρῶν καί. 
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ΒΑΣ. Τὸ μὲν οὖν σχῆμα τοῦ λόγου τοιοῦτον; 

οἷον ἂν γένοιτο τοῦ μηδὲν ἁπλῶς μηδὲ ἀδόλως ποι- 

οὖντος. Τό τε γὰρ περὶ τὴν χαινοτομίαν ὕποπτον 

τῷ τῆς ἀπολογίας προχαλύμματι συσχιάζει, καὶ 

εὔνοιαν θηρᾶται παρὰ τῶν ἀχουόντων,, ὡς τῇ ἄναγ- 

χῃ τῆς διαθδολῆς ἐπὶ τοὺς λόγους τούτους ἐλθών. 

᾿Ελέγχεται δὲ αὐτοῦ ἣ περὶ τὴν ἀπολογίαν σχηνὴ, 

ὅτι τοῦ ἐγκλήματος, ἐφ᾽ ᾧ διαγωνίζεσθαι προσποι- 

εἴται, κατήγορον εἰπεῖν οὐχ ἔχων, ἀπρόσωπον τὸ 

τῆς ἀπολογίας “ ὑπεισέρχεται δρᾶμα" οὐ διὰ μα- 
χροθυμίαν ὀνομαστὶ μνησθῆναι τῶν λελυπηχότων 

ἀπεχόμενος, (πῶς γὰρ, ὅς γε τοσαύταις λοιδορίαις 

πλύνει τοὺς ἀντιλέγοντας :) ἀλλὰ τοῦ Ψεύδους τὸ 

περιφανὲς ὕφορώμενος, ἐπιφημίζειν ἑαυτῷ ὡρισμένα 

πρόσωπα χατηγόρων αἰσχύνεται. Εἰ γὰρ εἶχεν ὄνο- 

μάσαι τινὰς, εἶπεν ἂν πάντως χαὶ διεδόησεν ᾿ εἰ 

καὶ μὴ τὴν ἑαυτοῦ ὀργὴν ἐκπληρῶν, ἀλλὰ τήν γε 

τῶν πολλῶν ἀσφάλειαν διοικούμενος" ὧν δὴ καὶ 

ὑάλιστα προνοεῖν ἐπαγγέλλεται. Λανθάνουσα γὰρπο- 

νηρία, τῆς προχεκηρυγμένης βλαδερωτέρα. “Ὥστε 

εἴπερ ἔγνωμεν τοὺς συχοφάντας, ῥᾷον ἂν διεφύ-- 

ἴομεν τὰς ἀχολάστους γλώσσας αὐτῶν, καὶ τὰς 

ἀγνώμονας γνώμας" αὐτοῖς γὰρ χρήσομαι τοῦ σο - 
φωτάτου τοῖς ῥήμασιν. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ τότε, δι’ ἣν 

δήποτε αἰτίαν, ἀπεσιώπησε, νῦν ἐρωτάσθω, νῦν 

τ ἀποχρινέσθω: τίνες οἱ χατήγοροι οἵ, τῷ προ- 

λαύεῖν ταῖς διαδολαῖς. ἀναγκαίαν αὐτῷ τὴν ἀπο- 

λογίαν χατασχευάζοντες ; ἐκ ποίας οἰχουμένης ἐλ-- 

θόντες; τίνες οἱ διχασταὶ, ἐφ᾽ ὧν διατίθεται τὸν 

ἀγῶνα; ἐν ποίῳ δικαστηρίῳ τὴν γραφὴν ἦ ταύτην 

ὅπεισῆλθε; ποῦ γῆς ἢ θαλάττης συγχροτηθέντι; 

ε γὰρ ἂν θοὴ εἴποιεν; Ἔν Σελευχείᾳ ; ̓Αλλὰ 

σιωπήσαντες ἑάλωσαν, οἵ γε, προχαλουμένων 

πολλάχις τῶν συνελθόντων εἷς τὰς ὑπὲρ τῶν ἐπι- 

φερομένων εὐθύνας, οὐχ " ἀπήντησαν ᾿" ἐφ᾽ οἷς δὴ 

καὶ χατεχρίθησαν τηνικαῦτα. Κοινὸς γάρ μοι ὃ 

λόγος πρὸς ἅπαν ὁμοῦ τὸ σύνταγμα, τὸ διὰ τὴν 

") 

ΒΑβιταῦδθ. (δ πι5 Ἰριαν ΟΥ̓ΔΕΙΟΠ]5 [816 θϑ, 46 

6556 ῬΟβϑὶζ 6Ἶ115., 481 81}}}} 5 ΠῊΡΠ1ΟΙ ΓΘ, Π1Π1] 51η6 

ἄο]ο οἰποῖι. Ναηι δὲ ᾿ππον δ} 6}]1 5 5Ρ1ΟΙ ΟΠ ΘΠ Ρ166- 

τοχία ἃροϊορία [ορτ, δὲ τι451 ΔΙ ΠἾδ5 ΟΡ ΘΡΘῺ- 

ἄα ποοοϑοιαΐο δ ΠῸ5 56.065 ἀθνθηθυῖ, διι6}1-- 

τουῖ οαρίαι ΒΕ πθυο]θπ δ η}. Ππ|4 6 ἀιι[θ 1Ππι5 

οἰνοὰ ΔΡΟΪΟΟΙ ΠῚ ΘΟΙΠΠΙΘΏ [ΠΠΠῚ ἀθρυ πα τιν, 

4πο4 οὐἴπὶ πΟη ροδϑὶ: ΠΟΠΙΪ ΠΆΡΕ ΔΟΟΙΙΒΔ ΓΟΡΘΠῚ τ|]- 

Ππὶ Οὐ ΠΪ Πἶδ5., οἵατι5. οα θα 56. ἀθοθυ τα 6 βἰ μη], 

[ΠΊΘ ἢ ΟἰΓΓὰ ΟΡΡΟϑι [8 Π| 5101 ῬΘΥΒΟΠΆΤΩ αἀ ἀρθη- 

ἄδπι ἀρο]ορίθο (θυ ] πὰ {Εἰ πὰ δοοσοάαι. Νθο ὃχ 

το] ουα πε ϊα 605 4{| 510] πη 6511 [πϑυπηΐν ΠΟΠΗΠδ-- 

εἶμ ἀἴοονο ἀρϑιποε, («πὶ δηΐπι ΠΘΡῚ ΡΟΒ51: τι ιά 

[δοῖαν {αὶ τὰ π|15 Θοην 115 ΟΠ ΓΔ ἸΙΟΘΏ 65 πηρϑι 9) 

ς6 πηοπάδοϊϊ δου! ἀθπ πὶ νΘυ  τ|5., ΟΟΥἰἃ5 δοοιιδᾶ- 

[ΤΟΥ ῬΘΙΒΟΠ 5 ΡΡΟ ΘῈ δύ αι. ΝᾺΠΙ 51] ΠΟΙῊΪ- 

ΠΔ 6 ΔΙΊ 4τ05 ΡΟ τ 5561, αἰ 5ϑθῖ Ρυοίροϊο δὸ ἀϊνε- 

ϑάθδοι : ν᾽ 4! 1οθὲ ΘΕ ΙΔ Πη5] παπ Θχροϑϑοὶ 5118} 

᾿γᾶπη, αἵ σου Θθοαν τα ΜΠ] ΓΟΥΊΙΏῚ ; 4α]Ρτι5. 56 

ΠΧ ΊΠΙ6 ΡΥ ϑρίοογ Ῥγο  θιι ; σοπϑα 55οῖ. ἘΓ- 

δμΐμ 486 Ἰαϊοῖ πη ργ  ἰτὰ5, ΡΘΥ ΠΟΙ ΟΒΙΟΥ 6δὲ 4Έ Δι 

4π|6 Ῥγοιηυ]σαία 651. Ὁτιαγθ ΟἿ] οα πη Π] αἴ Ὸ5 

ΠΟΥΘΡΙΤηι5., Θουτ ᾿ϊησιιὰ5. ρΘἰα]ΠπΙ65. ἃ0 Ἰη6η- 

τ6 πὶ ΠΩΡΙΌαμῚ [Δ 6 }1π|5. οἰ πον 6 ΡΟΓΘΥΙΠητι5 : 10.515 

ΘΠΪΠῚ ΘΑ Ρ ΘΠ ἰβϑί πιὶ 1Π|π|5 ταν γουθ]5. ΑΣ ἀπο- 

πίη τπππὸ ΟὉ {πᾶ ην 5 [απ ἀθὴ ΟΔτιΒΆ ΤΩ σοΠΠ οι, 

μαιης πίον οσοθίι" 7, πππο γοϑροπέθαξ, 41 ἔπθ- 

γἰπὶ οαἰπαπηπαίογοθ, 4π|5 Θιπηι ΘΠ Π] 115 Ιλ 665-- 

566 ἱποῖρίθπίοβ, δ γεβροπάθπαάιππι σοορουηΐ ὃ 

τπά6 ἐδργάνιιη νοποῦιπΐ ὃ 4πἰ [πά]6 65, ΘΟΓΔ ΠῚ 

Ἁαθ5. 51 οουταμηθη ὃ 480 ἴπ σοηβ6ϑ811 ἤ8ὴ0 

ἀοοιϑαϊομθα. ϑιϑθ πη ὃ πὶ [ουγαγι οἵ τηᾶ- 

χἰαπλ οοπσιοραῖαϑ ἢ Οὐ. ΘηΪη Ροβϑὶς ἄἴσθνα ὃ 

Τὴ ϑοϊϑυιοία ἢ Αὐ ὁ 516 πῆπατα σοην ΟΠ] 56}, (τι 

ΘΟ ΙΠοοῖ, διϊδηιϑὶ δά ομ]θοῖὰ 5101 οὐἰπῆῖπα ἀορο! |6η-- 

ἄὰ ἃ 541 οοπνθπούδηΐ 5615 ΤΠ ΠΣ ΘΠ ΓΙ" 

τἄπιθη πο οσοαντουίηῦ; ΟἿ 4486 ἀληηπαι! 56. 

᾿ΑΠ]ΟΖΙιΟΥ ΘμΪπὴ [ἢ ΘΟΤΏΠΉΙΙΠΙ ΟΠΊΠ ΘΙ 5111] οοθἔ 1]; 
Α 7 τ ΕἸ ἝΝ “2 ΄“"" Η 

χοινωνιᾶν τὴς ἀσεδείας, ὠσπερ τι μελος νενοσῆχος Ἵν {1 ῬΓΟΡ ΟΡ Πρ  οἰα 5 οοοσΙϊοίαϊθιῃ νοίαὶ το γΡὸ- 

τ ν τὶ “ ᾳ τῸὉσνΟΙ͵ 

τοῦ ὑγιαίνοντος σώματος τῆς ᾿ῬἘἜχχλυησίας ἀποῤῥα- 81πὶ 4ποάάδῃηι ΠΙΘΙ ὈΥ1ιη ἃ 58Π0 ἘΠ ΘΟ  Θϑο ΘΟ ΡΟΓΘ 

γέν. ᾿Αλλ ἐν Κωνστα ἤχει: ἌΛ, οὐδένεξδχες - “2 ΠῚ 

ἵ ντινουπόλει; Ἀλλ᾽ οὐδὲν ἐχεῖ ἀρΥιρίι5. ο51. Απ ΟΟΠΒΓΔΠΕΠΟΡΟΙ ἢ γούμα 1Π1Ὸ 

4 Απεχαὶ ἄτιο ΠΡΥῚ εἰσέρχεται, ποπ ᾿ΐα τθοΐο, 
6 (οα!οοβ πιὸ ἀποχρινέσθω. ἘΦΠ ἀποχρινάσθω. 

{Ὑγείενοβ ἁΠ]ποῦ ΠΙΡΡῚ γραφὴν εἰσῆλθεν. Νεο ἰΐα 
ταα]το ροϑὲ Β6ρ. Ζααγία ἂν χαὶ εἴποι. 

3 Ἑάϊα ἀλλὰ σιωπῶντες : αὖ (ὐσήϊοο5. χηο]]οῦὶς ποίεθ 

σιωπήσοντες. 

" Τάοῃι ἀοοοῖ Αὐμαπαβιιβ ΠΡ. 46 ὅγη. πιχα. 12 : 

τοῦτο, δὲ πεποιήκασιν, ἐπειδὴ χληθέντες ἀπολογήσασθαι 

ἐφ᾽ οἷς αὐτῶν πλεῖστοι κατηγόρουν, οὐκ ἀπήντησαν. 1ἴεο 

απίοπε ἰιοο {δοο,η, ψιοαὶ ἐπ 7ιι6 υοοαίζὶ, τὶ ἃ πιείεῖ5 

αἰίαίας αὐἰνον δι 56. οὐ ἱπιϊπαῖζίοπος «ἰοροίϊον ον, που 

ἐθπιραγιίδδοπὶ Τιοψαϊαν Αἰ απ 5115. (Ὁ ΘΡΙβοορὶβ, 

41 ἴῃ (ποῖ !ο ϑ6]οποιθηβὶ Δα ΣΟ ροβι1, απΐ σοπηπηιι-- 

πίοπα ρυϊναι {πουιιπξ. ΑὙΠΙ ἀμ βίπαπι 5Θ ππ 18 ϑοογὰ- 

165 10. 2, οἂρ. 10, 1ἴὰ ΒογΊρδ:: ἐπεὶ οὖν πολλάκις χα- 

λούμενοι οὐκ ἀπήντησαν, χαθεῖλον αὐτόν τε ἀκάκιον, Γεώρ- 

γον ἀλεξανδρείας οἴο. δεώ φιμοπίαπι, δεδρίτις αοοθ δίς 

νοπὶνο ἀεἰνεοίαναπί, ἀεροσμογαπί δὲ ἴρδισι “οα- 

οἰμπι, ἐον ϑ ἔπιπτε ϊεχαπάνίω, εἴς. 

ἃ (ὁποῖαι {Ππῶῴ οὐ} 5. ποὺ ἰοοο Πὲ πηθηΐῖο, ΒΑΡῚ- 

ππι [1 (οποία ϊπορο] ἀππὸ 300. 1)6 6ο ἀτιΐοπη Π1}}}} 

αἰτἰποὶ ἀϊοογο, οὐαὶ {πάᾶ16 ἔπ γι," 88 15 ΒΡ  π16. ΟΣ 

γον 5 ΒΑΒΙΠῚ ΘΟΠΠΡῚ ροβϑιῖ. ἘΠ15 ποι! 6 6 τη }{1 σ τᾶν 

γοσίο διοίογοβ, ΒΆΒΙΠ1τι5. ἴῦ50 1π 5115 Ἐριρίο 5, 36- 



ΒΑΒΙΠΠ ΘΟΕἘΒΛΕΚΕΙ͂, “00 Ξ. 

᾿ἰρϑὶβ. πὶ μ}} Ορυῖ5. ΘᾺ  ἃροϊοσία αἴάχιιθ γι ηθ. 
Νά ΟἸΠῚ 1188 ΓΟΡΊ28 ὙἹΡῸ5 86 ΤΟΙ ]τι05 4α] οΪτι- 

ΤἰΠλ1Π ΡΟΠΠΘΡαπΈ, ΘΟΠΟΙ Ἰ556ΠῈ 510], [ΙΟη 968 51106- 

τίοῦο5. δἰδοι! , ΓῸ5. Ἀσσγοά!ο απ, 16} 1651 

δοσιιϑαίογοϑ, δ τοθίοθε » Θἔ σαγηϊῆσοβ, εἰ ΟΠ] Π]ᾶ 

{188 νο]θθᾶπὲ θχϑιβί θη 68 , ΟΠ ΘΡ᾿ΒΟΟΡ ΟῚ 1105 
6] ]σογοπὲ, 5 {Π{ποῦο πΐ ἅ}105 1π {ΠΟγτιπὶ ἸοσιιΠι., 
1105 1π ρϑυϊοι! πη νἱϊο Δ ποοῦοπῖ, ᾿ρ51 γὉΓῸ 
ΠΔΘΤἃ ΟἸΠΠῚ ΡΟἰδϑίαϊθ ᾿ΠΊο ν᾽ 56 ῬΑΡΠΡΘΉΓΙΡ ον Ἰτὰ-- 
ἴδ5 : {πη} 46 Πητ1Π} 4ιΠ ἀπ Οχ ϑυυῖθ ΠΡΌ] Ρτ5 Ρῖ}]-- 
5115, (ΟΠΒΓἈΠΕΙΠΟΡΟΙ ἢ (π|ᾶ581] οἷ ὑὐγαπ πη] 461 
ΘΧΟΡΟΘΠληι Οσοιρανῖῖ. ΗΟ ἀπΐθιη ἰδίθ ᾿ποχριι- 
ΒΠΆΒ11Π15 δὲ σγαν]5 ΟΥ̓ΑΪΟΙ , ῬΓΖΘΠΪ ἢ ΠΡΟ Δ Ε15 

Οὐζίσιιπι γθία]Π1 : ΤΠΘΟΒΟθΪΟ γϑρὸ ροϑὲ πιαχ]πιὰ- 

γι} ] ΔΘ ΡΠ ΙΘΠπἸα Γι ΓΘ ἀΡ σα ΠΟΠΘΠΙ,, ΘΔ Ρ ΘΠ 515 

ΘΟοΙοϑία ργορὶπαΐὰ οϑί. Τάσθο ἁὐΐθπη ΒΙΓΠγ ΠΟ5, 
ῬΑΡΠ]αΡΌΠΟ5., ΟἸΠ1665., δὲ ΟΠ] Π65 {πΟϑοι 486 ἀἄ6- 

Ῥαϑβία δϑὲ οἰγοιπ]αἴα ΠΡΟ [ὰ5. Οὐ 115 ΟΡσῸ ἃρο- 

Ἰορῖδθ πϑοοϑϑίὰ5 ἔππὸ γαῖ 9 564, ορίπον, τη8π- 

ΕΡῚ Π6. νοΪθπ5. σα θη μοί. Οὕᾶνο {τᾶν }5 ΓῈ 
ὙΘΡΙΠ5. οϑὲ, Ππᾶηο ΟΥΑΙ ΟΠ ἶ5. [ΟΥ̓Δ πὶ οἱ αὐ ἐδοὶ- 

Ρἱοπάπηι Θχοοριαἰαπι 6556. 564 ἀ6 ἢΐ5 Παοίθπιιβ. 

ἐραΐθβ 11. 2, σὰρ. 41, 802. Π}. 4, οσαρ. 38, οἱ 34, εἴς. 

Μοχ 5. αἰϊχψιοι δυναμένους δι᾽ ἑαυτῶν. Θιθιπ ας ἐα1ὶ 

αὐτοὶ καί. Αἴ ραγεου]α χαὶ ἀεδοβί ἵπ τη} {15 Δ155. 

» ἘΜ εὐ ποππαΠι[}8 Ν95. ἐπιχρεμιαννύντες. ΑἸῊ «- 

ἀπὶ Δ535. Δ Ἰα]ογο5 ἐπιχρεμιῶντες. ΠΟΙ οὶ 55. ἐν 

ἀλλήλοις. Ὑ ὀοομ]α ἐν ἐπ οἰἰ5 ποι ἱηνθηϊίιτ. 

ς Βοσ. 5βεειηάι χαὶ Εὐδόξιος μὲν τῶν εἰς. ὕπάε ἰπ- 

ἔοΡΡΓΡΟ5 : 7ἴχες δα τι ϑίθιι δγεία Ριείΐδιις Ἱηιάοαίιις. 
ΑἸΗ 56χ 55. δὰπ πέγαψας δα ἴοπο Αἴ ἐπ. δὲ Ῥαγῖβ. πὶ 

ἴῃ οοπξοχίι, ποπιῖπθ Εὐδόξιος οτηΐϑθο. Οὐα πη πᾶ πὶ 
δαΐοπη ποιηθη Εὐδόξιος ποῖ ἐπτεηϊίιν ἴῃ 115 4108 αἸχὶ 

(ὐατοῖριβ : ΒῚ5. ἴατηθη πη ονγὰ Βορὶϊ φαϊπεὶ Ἰορίταν. 
Εδοῖῖ φαϊάφθη ἐοῖ (οάϊοιιπη αποίοτϊξας, αὐ νἰχ οαϊϑεῖ- 

τθπ Επιἀοχλιπὶ ἃ ΒΑ51110 Ποιηϊπαΐιπη {ιἶ556 : 566 τα ϊῃὶ 

ἀπθέιπη ποὴ οϑί, {αΐη δ δὸ βευπόποπι ΠΑΡιοτϊί. 

Ῥοβέχψιατη οπἷπὶ πὰ5 ϑυσῖ ἀσρθὲ5 Οετγιηδπϊοίαπι εἴ 
᾿Απεϊοομίαπη οσοπρανεξ, ἔπππὶ ἀοσπτιτη δα 5εοπι (οπ- 

βία ΠΠΟΡΟ ἴάπάτη ἐγ ηβ]αΐτιϑ εβῖ. Τορα ϑοογαΐθμῃ ΠΡ. 

2, οὰρ. 57, οἱ 48. Ηἴοσ ποΐαπη «παιηάατη Βορσὶὶ 4αϊπε 

Δ βουΊθεγο πὸ ΡΙΒΘΡΙς. [τὰ ᾿εῖταν Ἰεσογα δὲ ἰπ οχ- 
ἔγουηα ββθο 

Νιαχεδόνιον », ἄντ᾽ αὐτοῦ παρ 

διεδέξατο δὲ τὸν 

ὰ Κωνσταντίνου ἐπίσχο πος 

τ 
οὗτος ἦν μὲν ἄντιο οχεὺς, 

Κωνσταντίνου πόλεως ἀποκαταστήσας" ὃς εἰς τὸν θρόνον αὐὖ- 

τῆς. «..- πρῶτος τὴν πολυθρύλλητ ὌΝ ἀφῆχε φωνήν" φήσας, 

ὁ Πατὴρ ἀσεδὴς, ὁ Υἱὸ Ξ εὐσεδὴς, ὁ μὲν ὡς μιυδένα δῆθεν 

σεδόμενος, ὁ δὲ ὡς σε ὄμενος τὸν Πατέρα. ΗΟ εγαΐ Ζπ 

{ἰοοἤεπιιδ, σιιοοεδοξ ὑϑγὸ ἤαεεαοπῖο: ἴοςο ἐἰζίιις οογι- 
δεϊιμέιι5. ερίδεοριις Οὐποίαπεϊποροξίς α (οποξαπίίηο 
ἱΟὐπϑίαπεϊο] : φιιὶ οττνὲ ἐγε ἐ]ε γαῖ ἐζζζιις ἀδοοπεςϑεί, 
ΡΥ ΐπεις οαἰενενγίπιαπι υὑθσόπι δηιξδίζ, εἰϊοοπς : Ραΐίεν 
651 ἱπιρίτις, Εἰς Ρὲιι5, ἰδ χιιίάοπι ἐαπεσιιαηγν πτεἐ{πι5 

ΘΑΡΡΑΡΟΟ. 

Β 

ν 

ΔΈΆΘΓΘΗΙΕΡ. 

, ἘῚ 

ἀπολογίας ἔδει χαὶ λόγων. Τοὺς γὰρ ἐχ τῆς βασι- 
λιχῇς αὐλῆς, καὶ τῶν λοιπῶν τοὺς τὰ μέγιστα δυ-- 

ναμένους ἑαυτῶν ποιησάμενοι, ἐχ πολλοῦ τοῦ πε- 
ριόντος τοῖς πράγμασι προσεφέροντο" αὐτοὶ χαὶ 
κατήγοροι, χαὶ δικασταὶ, χαὶ δήμιοι, καὶ πάντα 
"» « 3 , [τ - ΕῚ , αν λ ὄντες ὅσα ἐδούλοντο, ὅτε, τῶν ἐπισχόπων τοὺς μὲν 

τοῖς δὲ τὸν ἐχδάλλοντες" τοὺς δὲ ἐγκαθιστῶντες " 
» 5» - , ΡῚ 5 

περὶ τοῦ ζῆν ἐπικρεμῶντες χίνδυνον, αὐτοὶ τὰς 

πόλεις ἐν ἀλλήλοις κατ᾽ ἐξουσίαν πολλὴν διελάγχα- 

γον᾽ χαὶ ὃ μέν “ τις τῶν ἐν Συρίᾳ πόλεων ἐχπε- 
᾿Ὶ ᾿ . , Γι ἮΝ ἔ 

σὼν, τὴν Κωνσταντινούπολιν, ὡς ἐπὶ τυραννίδα, 

χατέλαδεν. Αὐτὸς δὲ οὗτος ὃ ἄμαχος χαὶ δεινὸς 

ἃ λογογράφος ἀθλον τῆς ἀσεξείας τὴν Κύζικον 
» ΄ , ὯΝ Α Ν “ἡ - 3.2 ἀπηνέγχατο᾽ Θεοσεδίῳ δὲ μετὰ τοὺς ἐπὶ ταῖς ἀῤ- 
δήτοις βλασφημίαις ἐλέγχους, ἣ ἐχχλησία Σάρ-- 

Καὶ σιωπῶ Βιθυνοὺς, χαὶ Πα- 

ὅσους ἐν 

δεων προεπόθη. 

φλαγόνας, καὶ Κίλικας, χαὶ πάντας “ 

χύχλῳ φερόμενον τὸ χαχὸν ἐπενείματο. Ποίας οὖν 
ἀπολογίας ἔτι χαιρὸς ἦν τότε; ᾿Αλλ᾽, οἶμαι, οὐδὲ 
βουλοιμένῳ δυνατὸν Ψεύσασθα:. “Ὥστε παντὸς ἄλη- 
θέστερον, ὅτι τὸ σχῆμα τοῦ λόγου μηχάνημα αὖ- 
“ 

τῷ 
᾿" ᾿ ΕἸ , 3 , Τ υἃ Ὁ ἣ 2 

᾿ προς τὴν αἀπατὴν εστιν. Καὶ ταυτὰ μὲν εις 

οαἴιον", ἤἢεὶο δ᾽ απεχιαπε οἶτον" Πα» 5. τς δπΐομη 

Επάοχιὶ σα ΕΠ 15. σἰβατη του ἀπ π 1 ιι5, τι ἀπ- 

αἴογ εξ ϑοζοιηθμι5 11}». 4, οαρ. 36. Ῥοβὲ ΠΠπά, εἰς 

θρόνον αὐτῆς, 5Βειξα! αν γὸχ {πραπὶ 1ΐὰ ἀεγία, τ Θὰ πὶ 

Ἰορόγο πο ΡοξαεγΊμη. 

ἀ Ψῃρ γα Π{Ἰ5βίπατι5 Πιισαιι5 οχ δο Βορῖο (οάϊεο, 

4] εξ ποβίεν ἤδρ. βθοιπηήπ, μοϑβὲ γοοθ πῃ λογογράφος 

οἄεπάα οσαὐγανὶξ Πα , διὰ τῆς τούτου προστασίας ἱδρύσαι 

τὸ δόγμα ἐπειγομιένου, Πιαύζτι5 αἰιαϊῖῖο, ψιὶ ἄοσπια οιαῦί- 

ἰὼ 6 διιεραι. δε οατα πο σεσθὰ πο Ἰοεσαπίαν πα- 

416 ἴῃ ΓΟ {15 Νῖ55. ποία ἴῃ εα1Ὲ. ἴϑη., δὰ ἐχραη- 

ξ6γα πὴ “πθἸζανίτηιι5. Πλισςθιιβ ἴπ 5υῖς ποῖ 5 [πτὸ στα - 
ἀαγραϊ φποσάαστα,, ἃ 4αΐθιι5 ϑαγάϊοα εἰ ϑαγᾶος, σιιπα 

ἀξ 5ϊηΐ οἰνιξαῖοβ, σοη πη  ππέμν ἴάπηδπ, δὲ ορρι πὶ 

ππτιπὰ οἤϊ᾽οϊαπίαν. ϑαγάϊοα σαν πτὴ5 εδὲ ΤΗσδοῖα 
τη Ἰουγαηθα : ϑασθβ σεσο, 86 ϑαγή!5, γαῖ ἐσὲ 
ὉΓΡ5, 84 Ἰαΐιι5 ΤΊΩΟΙ. πηοπίῖ5 δια. Ῥ]υγα {{| σνο]οξ, 

πιοΐατη υἱγὶ “οο Ἰββίτηϊ ἰόσογο ρΡοΐοτνιξ. ΤΠ Θοβεθῖπ5, τὶ 
ἄς εο {πόσα Δ 416 “Ἰδάτητιβ, βασοοββογαί Ηδογίαβῖο, 

4π| ἀρ ϑοζοτπθπῖῃ ΠΡ. 4, σἂρ. 234, ἴῃ (οποῆῖο 

(ὐσπβίαππορο απο ἀπηΐ 900 ἀεροβιίτι5 {1556 ἀἸοϊίαν. 
6 Βςρ. ἰογίϊα5 οὗς ἐν χύχλῳ. 
ΓἙΔιο Ῥατγῖβ. εἰ Πιοο. βθοιπτ5 πρὸς 

στέρων ἀπάτην, αὐ 5ἰπιρίϊοῖον ες ἀξοϊριετιῦοε: Ἐδπο 

γεπ. εἴ γα] 56χ δῖ58. βπη ρ]ΠοἸΐον πρὸς τὴν ἀπάτην. 

Οὐοα αἰχίπητιβ ἁΠ!Φπαπΐο πίε, ποπιθὲη Εὐδόξιος ἴῃ 

ΒἈορσ. βεοιπο δ αϊέατη [υἷδ56., 14 46 110, τῶν ἅπλου- 

- ΄ 

τὴν τῶν ἅἁπλου- 

στέρων, ἋἸΟῚ ροββὲ ἀυθιίγαπμιν, Νοχ 61 ἐπὶ τοσοῦτον. 

Νες 1α τ]ὸ ἰηἶνα ΕΔΖ ΙΠῸ 

ποβίτγα χαὶ τοὺς ὕστερον. ΑἸΠΦ4α ἄϊιο ΠΡΥῚ εἰς ὕστερον. 

ΓΑΡΥῚ νεΐογοβ εἰς τοσοῦτον. 



ΑὈΥΒΆΒυΒ ΕὔΝΟΜΙΌΜ Π1Β. 

τοσοῦτον. Ὁ δὲ μικρὸν προελθὼν, σχέψασθε οἷα 
γράφει. Οὐδὲ γὰρ ἄχρηστον ἴσως πρὸ τῶν ἐλέγ- 
χὼν τῆς ἀσεύθείας, ὀλίγα τοῦ περὶ αὐτὸν τύφου 

παραδηλῶσαι. 

ΕΥ̓͂Ν. Αἰτοῦμαι δὲ πρὸ πάντων ὁμᾶς, τούς τε 
νῦν ἀχουσομένους, χαὶ τοὺς εἰς ὕστερον ἐντευξο-- 

μένους, μὴ τῷ πλήθει διαχρίνειν ἐθέλειν τῆς ἀλη- 
θείας τὸ ψεῦδος, τῇ πλείονι μοίρα τὸ χρεῖττον 

5. συνάπτοντας" μήτε μὴν ἀξιώμασι προσέχοντας 

ἀμαυροῦσθαι τὴν διάνοιαν, ἢ τῇ τάξει τῶν προ- 
λαδόντων τὸ πλέον νέμοντας, ἀποφράττειν τὰς 

ἀκοὰς τοῖς ὑστέροις. 

ΒΑΣ. Τί λέγεις; Μὴ νείμωμεν τὸ πλέον τοῖς 

προλαδοῦσι:; υἱὴ αἰδεσθῶμεν τὸ πλῆθος τῶν τε νῦν 

ὄντων Χριστιανῶν, καὶ τῶν ὅσοι γεγόνασιν ἀφ᾽ οὗ 

χατηγγέλη τὸ εὐαγγέλιον; μὴ λογισώμεθα τὸ ἀξί- 

μα τῶν ἐν παντοίοις χαρίσμασι διαφανέντων πνευ- 

ματικοῖς, οἷς ἅπασιν ἐχθρὰν καὶ πολεμίαν τὴν πο- 
νηρὰν ὁδὸν ταύτην τῆς ἀσεδείας ἐχαινοτόμησας : 

ἀλλὰ μύσαντες ἁπαξαπλῶς τοὺς τῆς Ψυχῆς ὀφθαλ-- 

μοὺς, χαὶ παντὸς ἁγίου μνήμιην τῆς διανοίας ὕπερ-- 

ορίσαντες, σχολάζουσαν χαὶ σεσαρωμένην τὴν ἕαυ- 
ων “ - - “- 

τοῦ χαρδίαν ἕχαστος ταῖς παραγωγαῖς σου χαὶ τοῖς 
͵] -- , 

σοφίσμασι φέροντες ὑποθῶμεν; Μεγάλης μέντ᾽ ἂν 
" -Ὁ ᾿ κι - 

εἴης τῆς δυναστείας ἐπειλημμένος, εἴπερ ὧν ταῖς 
ἵὰ .« ον  ἅ᾽ ὮΝ 7 2 “ 7, 

ποικίλαις ἑαυτοῦ μεθοδείαις ὃ διάδολος οὐχ ἐπέ- 
[ -" Ξὶ τυχε, τούτων σοὶ τυχεῖν ἐξ ἐπιτάγματος περιέ-- 

Ἷ » τ 

σται ἐάν περ πεισθέντες σοι, τὴν ἐν παντὶ τῷ 
, 

παρελθόντι χρόνῳ ὑπὸ τοσούτων ἁγίων χεχρατη- 
- Ζ Ὁ 

χυῖαν παράδοσιν ἀτιμοτέραν ἅ χρίνωμεν τῆς δυ- 
3 .- « - ψ΄ , Ὁ ὌΧ ΕῚ 4» "» , σεδοῦς ὑμῶν ἐπινοίας. Τῷ δὲ οὐχ ἐξαρχεῖ μόνον 

ΩΣ - ,ὔ ἈῚ 

τῶν νῦν ἀκουόντων τοὺς λογισμοὺς ὑφελέσθαι, ἀλλ᾽ 
“ ι ὝΨΡΕ: , τ 

ἀξιοῖ χαὶ τοὺς ὕστερόν ποτε συνεσομένους τῷ λόγῳ 
᾿ λ Υ̓͂, ᾿ . 

τὴν αὐτὴν ἔχειν γνώμην. Ὦ τῆς ἀλαζονείας - Β᾽ τὸ 
ἵν 9 ον Ὰ “ςοοο , ᾿ ᾿ 

χαὶ εἰς ὕστερον οἴεσθαι αὐτῷ διαρχέσειν τὸν λόγον, 
δ ͵ ᾽, 

καὶ ἀθάνατον εἰς τὸν ἐπιόντα χρόνον τὴν μνήμην 
οω ψ' ᾿Ὶ ωὺ ὦ 

αὐτοῦ φυλαχθήσεσθαι. Καὶ ταῦτα νῦν ἀπαυθαδιά- 
᾽ν 25. 7 Χ ἢ - , 

ζεται ὃ μετ᾽ ὀλίγα πρὸς τοὺς ἀχροωμένους δια- 
͵ὔ - 

θρυπτόμενος ὡς τύφου παντὸς ἀμελῶν, οὑτωσὶ λέ- 
»-"Ἢ “ τῸὖ Ὥ »Ἢ 

γῶν τοῖς ἐν τῷ δράματι διχασταῖς. 
δε δν , Ὁ τ , 

ΕΥ̓͂Ν. Πρὸς δὲ τούτοις, μηδὲ ἡμῖν χαλεπαίνειν, 
5» , , ΡῚ 7ὔ, ᾿ “ τ ΝᾺ 

εἰ τύφου μὲν ἀμελήσαντες καὶ φόθου, τῆς δὲ πα- 
΄ Ἵ Χ . 

ραυτίχα χάριτος χαὶ ἀσφαλείας τὴν ὑπὲρ τῶν μελ- 

λόντων ἄδειαν προτιμήσαντες, χαὶ πάσης ἐπιγείου 
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Α 

0 Ϊ; ἿΑ 7 7ὔ 

χαχοπαθείας θανάτου τε προσχαίρου φοδερωτέραν Ό 
Δ " - ΕῚ ΓΝ ε Νν τ' ἊΝ 5 

τὴν κατὰ τῶν ἀσεδῶν ὡρισμένην ἀπειλὴν εἶναι 
΄ Χ Ν΄ 

χρίναντες,, παντὸς ἐπιχαλύμματος γυμνὴν ἐχτι- 
΄ Ἔ 5 , 

θέμεθα τὴν ἀλήθειαν. 

8 Ἀερ. ἰεγίϊιβ συνάψαντας. 

Ὁ Βερ. ἡπαγξαβ. κρινοῖμεν : {πὸ ἴῃ οοὔίοο Ἰοριζαν 
4αϊάομι περινοίας : 584 1 ἰάπιομ, πὲ γοτὰ ᾿οοίο ἐπι- 

ΘΟ 

Οἴια γθῸ Ῥδι]υ] ΡΥΌΘ ΓΘ 55115 50} 1081, ΘΟη51 6. 
Γαΐθ. Νϑάτιθ θη] [ογίαβϑθ ᾿πτι}11 6. [που ἀηΐθα- 

4π8 1 ΘΟὨ [6 Πλ115. 6115 ΤΠ] ρΙοἰαἴθη], ρᾶῖιοὰ ἦθ [ὰ- 
5{π|1ρ51.5 1Π ΠΊΘπιη ΡΥΓΟΙΌΓΓΟ. 

5. Ευν. Απίθ ΟΠ ΠΙἃ ἅτ 6} ΓΟΘ Δ ΠΊ5 ΨΟΒ., 4Π| 

εἰ ΠπΠῸ Δι ΠῚ} 6515... οἱ ροβίμηοάτ ᾿Θο αν], τοῦ 

Π6 ψ 6 115 χ Πη] Π Π1Π 6 νθυτιη ἃ [150 ἀἸ5Ο ΟΡ Π6-- 

ΓΘ, ῬΑΡΕ ΒΙΔ]ΟΡῚ ἐΡἢτἴα ρΑ] πὰ : ΠΟΙ π|6 πιθηΐο 680- 

σαπΡο, ἀϊσηϊταίπιπι Πα ὈΙϊα ῬΠΟΠΘ : ΠΘΩ 16 ἃι11Ὸ5 

ΟΡ ΠΙΓΆΓ 6. ΡΟΒΙΘΡΙΟΡΙΡτι55) ῬΓΪΟΓΌΠῚ ἈΡΊΏΪΠΙ ΘΟ ϑϑᾶ 

ψ]οΙοΥἃ. 

Ι,, 

Β.45. ΟἰΠὰ ἀ1ο159 Ῥα]πηατηηθ ἄθηηπ5 ΔΠΈΉ(π10- 

ΥἼΡτι5 ὃ π6 γουθυθδηλτ Π}.Π} ΠΕ “Ππ6 πὶ ΟΠ Ἰβιαπο-- 

ΠῚ, ΠΘΗΤ16 ΘΟΓΊΙΏῚ 411 ΠῚΙΠῸ 51π|, ΠΟ 116 ΕΟΡ ΠῚ 
4] [πθυτιπξ, 6Χ 4π|0 ρΡ δ Ἰοα πη δϑὲ ον ἈΠ ΘΙ ΠῚ} ἢ 
Π6 τϑριιίθηλτ5 ἀἰσ Ἰ αἴθ πὴ ΘΟΡΊΠ.. 4111 4015 5ρ1-- 

Αἰ τ} Π 1} 115. Οὐ] πἰβου!ΠΊ {116 ΘΘ Π6115 Οἰαυ θυ ἢ, 41-- 

15 ΟΠ Ρτ15. ΠΟ ΠῚ δὲ Δάν υβα ΠῚ] ΠΆΠῸ Ὑ]ΔΠῚ 

ΤΏ} ᾽ Θ δ Εἶθ ΓΘ ΘΟ ἢ5 ΘΧΘΟΡΊΑ511 : 564 Ο]Δ11515 ῬΓΟΥΘΙΙ5 
ΔΏΪΠ186 ΟΟ1}}15,. δὲ ΘᾺ ΠΟΙ Οὔ π5}Π|06 1 ὙἹΡῚ ΠΠΘΠΠΟΥΙα 6 

Ἰηθηῖ6 ἀἄδριι]ϑα,, τιητι5. {]56116 ΟΡ ποϑίμιιηι ΟἿ - 

5} ἂς ῬυΤσα ΠῚ ΘΑΡΙΠ ΟΠ 115. ἃ0. 50 518 15 
{π|15 5:9 ἀΔτητι5 ἢ ΜΙασπα ρτγοίθοϊο [ονθὶ τὰ ροΐθη- 
τὰ, 51 4π|ὲ6. πη ΠΡ] 1οὶ 5110. ἀρ ΠοΙο αἰ ΡΟ] τι5 οοη- 

ϑΘ{ππ|{π|5 ΠΟΠ 655 δὰ {Π0Ὶ 5010 1} 6010. 556 1 
σοπίϊησογοῖ : 51 ν᾿ 46] 1οθὲ ρουϑαδϑιι 0 ᾿πάτιοῖτι τὸ 

{ΓΔ ΠΟ Π ΠῚ ({π|88 ΡΘΙ ΡΟ ἴθΡ [Π|1Π} ΟΙΠΠΘ. ἔΘΠΊΡΙΙ5 

ἀρτὰ ἰοὶ ϑαποῖοβ. Ο ἐπα. , ΠΏΡΙῸ ὙΘΒΕΓῸ ΘΟη]- 
ὨΙΘΠἴΟ ΡΟΒΙρομουΘπλα5. πο ἀτιΐθη 5815 ΠΟῊ δϑῖ, 

δου ἀπηΐαχαϊ 41 πιιπο δια τπιπ| ἈΠ] ΠΊ1η) ἅγο-- 
ΟΡ : 564 ροβίι!αι βδη, αἰ 11 {Π|| ἀθίποορ5 11- 

Βθ6ΠΠ τ Ἰδοΐα 1 σιηΐ, Ππαρϑδπὲ τη ηἴθ) ΘΠ] 6}}. 

Ο ἴρβιαηι  ραΐανθ ΠΡυη 5101 ΘΠ Δ ΠῚ 1 ῬΟΒΙΘΥ ΠῚ 

5106 5 {116} [ὉΓ6 5. οἵ ΠΊΘΙΠΟΥ ΙΔ) 5118 1 Π1ΠΠ ΟΠ ΠῚ 

Ρδυϊταρᾶ πη. ΕΞ ππιης αϊθ πὴ ἰδ [ΟΡ 6.6 1Π ΕΘ 50 1} 

41 βάτο ροβὶ ἀρὰ διι ΠοΓο5 1 ου]}} 4αδ δ} 
Β᾽ Πα Π Δ Π]0 πὸ αἰ {π|ι᾿, ἤτιαϑ1 ἔαϑίπη) ΟἹ ΘΙ Π6Ρ5]11-- 

5615; 5ίσχιιθ {π5 Πηχὶξ [8616 65 ΔΙ] ΈΘΠ5. 

ΕἘπυκ. Αἀ Ππεὸ, πϑίιθ ΠΟΡῚ5. 5:0 ΘΟ Π5ΘΔ 15; 51] 

[αϑίϊιηι Πρ σθηΐθθ 86 ἐΠΠΟΡΘΠῚ, σΡα ]Θ116 ΡΓθ- 

56 ηΠ οἵ βϑοινιται ΡΥΘ ΕΓ Πἴ65. βου θη. δὰ 

[αἴὰπρὰ αὐ ποπίθμη, αἴθ ᾿πἰθηϊαῖαθ [Π|0118 Π}1- 

Πᾶ5 ΤηΔ 915 Πα Δ [ΟΡΓΘΠ ΠῚ ΟΠΙΠΘΠῚ Αἰ ΠΟ ΠΌΠΟΙ, 

ἃ0 ΤΠΟΓΘΠ ἰΘΠΊΡΟΓΆ]6 ΠῚ ΤΠ ΘΠ ἃ5. 6586 ΑΓ 1-- 

ἐγα], νϑυϊταΐθια ππιάδτη 5486 τ}10 νη] Π6 6χ- 

ῬΟΠΆΠΏ15 . 

γείας ἰπ ογὰ ΠΡνῚ δα ιξᾶ 518, 

» ἘΜ χαὶ ὕστερον. (σα !σε5. πὸπ Ῥᾶποὶ εἰς 
-.- 

“ 
υστε- 

ΟΌν. 
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ΒΑ5. Οὐδηι 5] ΡΟ 18 ᾿Πη ΠΟ θυ ΟΠ 6 ΠῚ [866 

γΘΓ ΒΟΥ ΠῚ ΡΟΙρὰ ΠΟη Θχοθαϊεῦ Ουη δάσϑὲ οὰ- 

ψΠΠ1Ὸ δἔϊαπη. σΟΠ μη 6 18 1π ΠπΈ|6 65. : 5: 4] 46], 

ΡΓΟΡίονθα {πο Ροπᾶ ξθ 7 [ὈγΔΠΓ, Υἱχκ ροβϑιιηΐ 

4{1Π 5:ιοοοηβθαηΐ γΠῸ, 41 ΠΟΤ σΊΕ [5 ΠῚ ΠῚ 86 ἔπι- 
ΠΟΙΟῚ : 410] βρθοίαπίθ δ [ἀξπιτὰ 56 ΘΟ. ΙΓ ΓΘ ΠῚ 

ῬΙΓΘΘΒΘΠΤΙ 51188 56 ΟΠ ΓΙ ΓΔ ΠῚ ἀΠίθροηΐ : 411 [αξα τὴ 

5 ΡΡΙΠΟΙτΠῚ ΠΊΟΡΓΘ ΘΠ ΡΟΓΆΪ ΠΟΡΡΙΒΙΠπι5. Ππ4|σδῇ. 
Οὐ δἰιἔθη) πος 510] να] 9 ΝΘ, ὙΠ], 5 ΠΟΘ Π56 ἃ 15 

11) {{| δα Ἰρβιιπ ν να [15 ΔΡΊΟΘ ἢ 566 61, 48] 

᾿γδ ΒΟ ΠΕ] ἰθυθηἃ, ἃς ΘΟΠΥΘΥΒΔΓΙΟΠΟΠῚ ΟΠΊΠΘΠῚ 

Ἐπποτηῖ 1 ΘΏ6}11Π} ΓΔ Ή 511}. Νοντι5 ΠΟ Θ5ὲ ΡΟ δ η 185 ΠΊο- 

ἀπε βάρ θα. 5. ΟὈΪΡαι5 ΠΑΙ 16 ΠΟΟΤΙΘΘΡΘ 56 [Ἀϑἴπ ΠῚ 5: πη, 
1561) 56 'ρ56 δ 511} Π111Π} Δ ΠΊΠΗΪ ἔπ ΠΟ ΓΘ Τὴ ΘΓ ΡῈ. 
Νδηϊ 51 {110 115. οβίθπα!ς γοπῖα 6556 αἶσπα {118 

ϑ6υ1, θὰ Θνδησο]]οδ5 ν τῶ σὰ ρ τὰ 51 ΠῈ ; ΘΟΠ]ΘΟἴΆΓΘ 

51Π1, 44 ]6Π} 56 1Π ΤΟΙ] 1115 ΡΥ ΘΟ γ 6 σ65115 Πὰ-- 

ΟΡῚ σοηνθηΐϊδι. ΕΓ «αϊάθη ἤδθο Ζα]θῖι5. [τοΐα5 
1Π||5 ΠῚ Πλ115. {1|4581] ΘΧΡΥ ΙΓ, ΠΏ. 15 51:16 Π 110 

ΡΓΘΙθυ 15, ἀριιπθ Βηθηογ ἃ 51Ππὲ: τι ΡῈ θᾶ 

(185 ΤΠ ΠΕ π|5 οί, Ραίγθιη πη ΘΠ 8011 1η 60 ἰοσππι- 
ἢ ΠΟΘ ΠΟΒΟΔΠηϊ5, (ἸΒΟΔ ΠῚ Π56116. ΘΧ 6715. ἅΡΓῸ- 

ΘΔ ΠΠἃ ), “ΠΟΘΙ 51} σΟΠ θη Πδἴι5: ΟΠ] ΔΡΟΡΙΘ 

ι. δω».3.6. ἀ1οᾶὶ ΑΙ Ροβίο]!ιιβ,, ἔαϑται. τατη τη 1π| ἀἰα 0} 71161-- 

5. 

ἘΠ ποπιῖτι5 
ἙσοΠτῈ Π16- 

Ἰιοσὶι5 ἴῃ 7}- 

εἶτ 95. 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕἙΕ, ΘΟΑΡΡΑΘΡΟΟ.- 

οἴππι ἱποϊάθυθ. 7 ἰατηάθπι δὶ γϑδυσιθ ππι. 

1 Ρ1 ἰάθη δοσράδμηπιϑ. 

Ῥετηθετα ἡ. ἘΤάθι ΡΡΌΡΟΠΙΣ ΡΥ Ι ΠΤ ΘΧ Θ᾽ ΠΡ] 101} 115 ἃς 

τὐΐταν Ἐπ- νᾺΘ]5 νΟΟΙθτι5. ΘΟ ρΟΒιΐδηι, {πᾶ «αι ἐχ Ρὰ- 
ΡΩΝ Ἶ ε : 

ὨΟΠΉΑΣ Ατ ξΡ}]}γ115 τπιδὶ ϑηΐ, δ Ῥγοροβιίαθ “δ οϑΠ] 0 Π 65. ΠΟῚ 
ἴσαι πὶ ἰ6511- 
χπσοϊῖα, ΔΕΓΘΗΪΙ 7, 566] 51Π10}10 116} 516 ἃ 5610)515 1Π 51Π10}161- 

Εἴάεῖ ρεο- [ἴθ ΘΟ 15 ἀἸ55θγ πἴθ5. ΟἿ ΠῚ 11 ΠῚ τι [6 ἢ ΑὙἾπ5, 

Γεβοιοαπο- τ ἅΠπιη}, ἤΠὰπηῸ ΑἸΘΧΔ ΠΟ ΟὈΓαΠ1, Ἰρϑῖιπη ἄθο1- 
μἷ οαά θη - ΕῚ πΓ ἔ ἼΠΙ - ἰ 
ἘΠΕ ὙΞΗΝῚ ἸΡΈΕΠΙΣ (πᾶπῃ δὲ πος ἀϊοαπε), π|Πὶ ΟΠΉΪΠτΙ5 [ΔΉ Θη 

ΘΠ] 61] [Δ ΠΠ118 51185 1Ρ051115 56 Π ΘΠ 188 ΟΟΠ5Θηἴδ-- 

ΠΟΘδΤῚ ΡΓΟΐου  ΡΙΌΡΓΘΥ ἐτπιὰ8 οαιιθὰβ : ΡΡΊΠΉτιΠ (]- 

ἄδιη., τι ἱπ Πον η6]1 δ ιισιαῖ 5115 010] ΟΠ ΘΠ. 5, ΟἸΙΠῚ 

Ῥαϊγαμη 6 πὴ [ΔΙ τ|8 ΠῚ ΚΘΟΙΆΠῚ 5.501 ρα : ἃ]16- 

ΡΆΠῚ;, τι ΟΠΊΠ65 7, ΨΘΡΒΟΥΙΠῚ ΠΟΙ] 5110 ]1ΟἸΓα Εἰ 

ς Ἠοτιιτὴ ψουβοστιπι δὰ οϑὲ βοηΐοπίϊα : ΕἸποιηῖι5 ἴῃ 

5105 Ππ616 65. ΘΟ ΠῚ Θ]Τοϑιι5 δϑῖ, οὶ (ἦς οἷ5 τὰ ἸΙοχαᾶ- 

τὰν 4πᾶ5ὶ τ65 Ἰδα ἀἀπ6185 ἀπ πιο ̓ ΠΊ {0 ἴδττο ρμοξιιπβοπξ, 

ΜΠ}, ᾿π 41, πὸ 5 οο ηβθα 15, {061 [αβίιπη 6 ἔππηο-- 

ΤΟΙ ΠΟΘ] Χο Ίηι, εἴθ. ΝΘΠηΟ ἐπὶπὶ πη υἱάρί Εππο- 

ΤΆΤ], 51 6 π6, αὖ ΡΔΤ ογαΐ, 46 5115 1 ἸΟἸθτι5 ὀχ βεῖ- 

πηᾶϑβοῖ,, ΠΕΠΙ ΖΔ ΠῚ ὙΕΓΡΙῚ5Β τὰ ἸΠ]ΠΓΊΟΒΙ5. ΓΒΠΓῚ1ΠῚ 

{11556. 

ἃ ΤΑΡ τ νεΐογοϑ εἰς ὕστερον. ΑΒεϑί εἰς ἃ συ] σαι15, Ηος 

τοιοῦτον. τίς [5107 μιὴ 

[8451]. τί δὴ] χαλεπαίνετε. ΑἸ 41 ἔτοβ ΠΡΥῚ τοῦ ἴῃ οοπ- 
τοχίι. [(γπίογ. τοῦτο δέ ἐστι; τί μὴ χ.Ἱ 

εἐ ἘΠῚ ἐχρήσαντο χϑί τινες.  οοσια χαὶ ἴη Νί55. 

ἴρϑο ἴπ ἰοοὸ δα τοῦτο δέ ἐστι Ι 
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ἈΑΆΟΘΠΙΕΡ. 

,ὔ ον “- 
ΒΑΣ. Ποίας ἀλαζονείας ὑπερθολὴν ὃ χόμπος οὗ-- 

“- ,ὔ -» 

τος τῶν λόγων οὖχ ὑπεραίρει ; Καὶ πρόσεστι τῇ 
ΕῚ , κ᾿ “Ὁ » - “ "δ ν 

εἰρωνείᾳ χαὶ ὕξδρις χατὰ τῶν δικαζόντων εἴπερ 

ᾧ πρὸς τὰ “ χαλὰ δυσχερῶς ἔ) ὅλ ἔχον-- τῷ πρὸς τ ς χερῶς ἔχειν μόλις χατέχον 
, οω 

ται χαλεπαίνοντες ἀμελοῦντι μὲν αὐθαδείας χαὶ 
. Α .-- “ 

τύφου, τῆς δὲ ἐν τῷ παρόντι ἀσφαλείας τὴν ὕπὲρ 
τ «ὦ ΓΚ ο- τ 

τῶν μελλόντων ἄδειαν προτιμῶντι, καὶ τοῦ προσ-- 
χκαίρου θανάτου φοδερωτέραν χρίνοντι τὴν “εἷς ὕστε- 

ρον χόλασιν. Τοῦτο δέ ἐστι τί; Μὴ χαλεπαίνετέ 
μοι, ὦ ἄνδρες, πρὸς αὐτὸ τὸ ἀκρότατον τῆς ἄρε- 
ΠΥ 5 λ0 , ϑῳ - οΟ, ́ ὲ ᾿ 7.» .-- τῆς ἀνελθόντι, καὶ ὑπερύάντι μὲν τὰ γήϊνα, πᾶ- 

μι» ε ΄ 5 5" ᾿ ξ΄ 4 

σὰν δὲ τὴν πολιτείαν εἰς οὐρανὸν μεταθέντι : Και- 

γὸς οὗτος ἀλαζονείας τρόπος. Δι᾿ ὧν γὰρ ἀμελεῖν 

προσποιεῖται τοῦ τύφου, πρὸς τὴν ἐσχάτην φυσίω- 
ε ἥν... 6 , 3 , αι, ϑὰ ΟΥ 

σιν ἑαυτὸν ὑπεραίρε!. αἰ γὰρ ἐφ᾽ οἷς ἐνδείχνυται 
͵ὔ ΓῚ τ - 

συγγνώμης ἀξίως πράσσειν, τῆς εὐαγγελικῆς πο- 

λιτείας ἐστὶ τὰ κεφάλαια, εἰχάζειν ἀφίησιν δποῖόν 

τινα αὐτὸν ἐν τοῖς χατωρθωμένοις ἡγεῖσθαι προσῆ;- 

χε. Ταῦτα μὲν οὖν ὡσανεὶ χαρακτῆρα τῆς ὅλης αὖ- 

τῆς προαιρέσεως ἔχοντα, πολλῶν ἀποσιωπηθέντων, 

ἱκανῶς εἴρηται, ἵνα δι’ ὧν μὲν ἐψεύσατο, τὸν πα- 

τέρα τοῦ ψεύδους ἐν αὐτῷ λαλοῦντα γνωρίσωμεν" 

ἐχ δὲ τῶν ἀλαζονευμάτων τίνι συγχαταχέχριται δι- 

δαχθῶμεν, σαφῶς τοῦ ἀποστόλου λέγοντος, τὸν τυ- 

φωθέντα εἰς χρίυα ἐμπίπτειν τοῦ διαόλου" ἐπ᾽ 
ΕῚ Ἁ ΕΥ Α Ἁ ἐλ ΄ -- 2 , αὐτοὺς δὲ λοιπὸν τοὺς ἐλέγχους τῆς ἀσείείας ἔλ-- 

θωμεν. 
“ " 7ὔ -Ὕ -- . 

Πίστιν ἐχτίθεται πρῶτον ἐξ ἁπλῶν χαὶ ἀδιορί- 
2 , 

ξ 
ὦ 

ὁ ἐχρήσαντο καί τι- 

9 

ἐ 

ἣ 
- ,ὔ Α ΚΖ 

νες τῶν πατέρων, οὐχὶ πρὸς ζητήσεις ὑποχειμένας 

ἢ» ἅ 

στῶν λέξεων συγχειμένην, 

7 Ἄω Υ 5 “- 
ἀποτεινόμενοι, ἀλλ᾽ ἁπλῶς οὕτως ἐφ Γ ξαυτῶν ἐν 

,ὔ, ΝΠ ,ὔ λ΄, 

ότητι χαρδίας διαλεγόμενοι. ὅ Εἴ τε χαὶ Ἄρει- 
σ ος; ὥς φ 

αὐτῷ προετείνατο (χαὶ γὰρ τοῦτο λέγουσιν), ἀλλ᾽ 

ἅἁπλ 

ασι, σοφιζόμενος, τὸν ᾿Αλέξανδρον, ταύτην 

διυοῦ μὲν ταύτην ὡς δμολογοῦσαν τῇ ἑαυτοῦ γνώμη 

προΐσχεται; διὰ δύο προφάσε!ς" μίαν μὲν, ὥστε τὴν 

τῆς καινοτομίας ὑπόνοιαν ἐχφυγεῖν, ἐν τῷ τὴν τῶν 

πατέρων πίστιν ὡς ὀρθῶς ἔχουσαν ἀποδέχεσθαι" 
ἑτέραν δὲ, τοῦ πάντας ἀπροοράτως ταῖς πάγαις αὖ- 

ποη ἱπνθηϊἔιν. Ῥτθ Ια ὰ βαπίθηἰα, ἀἸσπασας ΒΆ51Π10 

Μαρπο. Οποιἐβοιπηπθ ᾿στίαν ΠΦΓΘΙΙΟΙ ρῥγοΐεσιηξ 
Ῥαΐτιση [θϑ ΠΟ Π1ᾶ, 4185 5101 ἴανογε υἹάθαηίαγ ; 5] 

τοϑειπηοηῖα 118 ΡΘ τὰ 51πὲ οχ ΡΟΥΘ ΤΊΠ15 {{]Ὀτι5 τη 

Ἰοοῖβ, ἴπ {α]θῖ5 Ῥαΐγοβ 46. Π1]}|ὰ τὸ πῸΠ ΘΟΠΒΜ]Έο, 

564 ἐοτίτπἴο ΟΡΙ ΓΘ π6 Ἰοαααηταν, [ο]65. ἐστοσῖα 111 

ΒΑΚ1ΠΠΕ βοπίθπ τα ἀθθεῖ Δ ΠΡ 6 .]. 

ΓΈ φ᾽ ἑαυτῶν, σροπῖε παίμρ, ἴος 6ϑὲ, ρυΐπιο τηθη- 

115 ᾿τηρεΐαι, 14 φιοα ἀρτταν 4851 πὸ οοσ αηἴο5, 
8 ἘΔ εἰ δὲ καί. ΓΑΡΥῚ νοΐογοβ εἴτε χαί. ΑἸ απ αβῖτιβ 

10. 46 ϑὅ'γη. τεΐεσε {φπὰπηήδτη ΑΤῚ δα ΑἸοχαπάτσιιπι 
δρΡ βίο !αμν, ἴῃ {πᾶ Ἰπηρῖτ5. 116 Π οἱ ρυο Ὀββι ποι. 6(1- 

ἄογαῖ, μορὸ ριρι. κατ. 09, π. 1 εἱ 8. 



ΑΡΥΕΑϑῦΒσ ΕΠΝΟΜΙΟΝ 118. 1- 

τοῦ τῶν σοφισμάτων περιπεσεῖν τῇ ἁπλότητι τῶν 

δημάτων τούτων χαταπιστεύσαντας. Ὁμοῦ δὲ χά- 
- - ΩΣ , 

χεῖνο “συνεῖδεν, ὅτι καὶ τὴν ἑαυτοῦ γνώμην εὐπροσ- 
, 2. ὦ ΝΞ - ξ ΧΑ. 5.» ͵ 

ὦπως αὐτῷ παρεισαγαγεῖν ὅπάρζει, ἐξζηγουμένῳ 
Ὁ - ᾿Ὶ Ἄ; 

δῆθεν τὰ τῶν πατέρων, καὶ μάλιστα μὲν λήσασθαι 
ΌΣ δῷ Η . δ ΕΝ Χ ἀνα τ, “ ΡΥ 

ἀσεδῶν- εἰ δ᾽ ἄρα χαὶ φωραθείη, ἀναίτιος εἶναι 

δόξειν, ὡς οὐδὲν οἴχοθεν οὐδὲ παρ᾽ ἑαυτοῦ τι λέγων, 

ἀλλ᾽ ἀλλοτρίας γενόμενος διανοίας ἐξηγητής. Ἔν ᾧ 

δὴ χαὶ γελοιότατόν τι παθὼν οὐχ ἐπήσθετο. ᾿ἔπαι- 

νέσας γὰρ "ἢ αὐτὴν πολλὰ χαὶ μεγάλα, μιχρὸν 

ὑποδὰς, τοῖς αἰσχίστοις πάλιν ὀνείδεσι περιδάλλει. 

Ἀλλ᾽ ἵνα σαφέστερον ὃ λέγω γένηται, χατὰ μέρη - γε “- 2 ᾿ ρθη 
Ἀ λό , ΓῪ ᾿ ᾿ το ᾿ 

τὸν λόγον διελόμενος ἐξετάσω. Καὶ πρῶτον γε 

τὴν “ πίστιν ἣν προτείνεται χαταμάθωμεν, αὐτὰς 
ΣἿ τὰς ἐχείνου φωνὰς παραθέμενοι. 

ΕΥ̓͂Ν. Τὴν δὲ κρατοῦσαν, φησὶν, ἄνωθεν παρὰ 

υ 
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ΔΒ] τα Π46. ᾿ποαπῖθ ἴῃ ϑορ ἰβπμαΐαπηι ᾿ρ511|5. ἰὰ- 

{π|605 ἱποϊάδηξ. 5ἴμια]! ἀπίθπι δεϊδιη {Ππ4 1π16}16-- 

ΧΙ, 56 δἷ 81:18Π| ᾿ρ511|8. 56 6 18 ΠῚ ϑρθοΙοϑβὰ 6418 -΄ 

ἄδην γαϊοποθ οθὶτον ἱπάπποίαγιιπι, 51 νἹἀθ]οθὲ ἀϊοία 

Ῥαίγιιπι Ἔχ ροποιθῖ, οἵ ΠΙΑΧΙΠῚΘ ἱπιρ]Θ ἔθη οσσα]- 

τπτμ. Οτιοά 51 ἰουίθ ἀθργθμοπάθυθίαν, ραΐανι 

ἴογθ , αἰ δχίγα σα] ρᾶμ 6558 νἹἀθγθίιν, {πο ΠΟῚ 

6 510, ΠΘήΊ1| ἃ 56 4] {τἀπὶ ἀϊοθνδῖ, 564 ἈΠ1Θ 86 

ΘΟΠΓΘΠΕ 85. οϑϑϑῖ ᾿Πίθυρ 65. Οἷὰ πὶ γῸ Δα 51558 

56 φιπἀ ἀλη γἶϑα αἰ ΠΙββι πητι πὰ ΠΟῚῊ ΔΗΪη Δάν ΘΡΕ. 

Ῥοϑίπιιδτη ΘΠ]ΠῚ ΤΏ1]}115. 80 511Π1Π}15 ἰδ 1015. 6χ-- 

τα11 πάθην Ῥαίγιι μι, Θὰ ΠῚ ῬΡΟΌΓΙ5 [Ὁ Ἰ5511η15 Δ[ἢ-- 

εἷϊ. 564 πὲ οἰαγία5. ἢας σαοά ἀἄϊοο, ΠΡΡατη. ἴῃ 

Ραγίεβ ἀἰνίϑιιη. δχρεπάδμ. Ἐξ ῬΡΙΠητιΠῈ αυϊάθπι 

{πᾶηι ργόροηϊε Πάθηι, 10 515 1Πππ|5 θυ 5 ἀρροϑι- 

15. σΟΠϑ] ἀθυθιηιι5. , 

ΕἘπν. Αἴ, ᾿πααϊξ, ἰδ Ποπθὴν Ῥλη) 4118 Δ Ὁ Τταδιεῖο 

Ἰη10 ἀριιὰ Ῥαΐγθϑ οραπτΐξ, γϑὶξ ἈΠ 551ΠῚ ἃ 0 ἘΟΝ 

γοσιίδηι «αδηγάατη ῬΡΘΟ ΠΗ ΓΘ 65, πὰρ ΔΟΟΙΙΓ ΑΓ ρετμιὶ- 

πάσα Πα] γαϊοπθ πἴαηλα, τιῖ (6 115. 1188 γοίθυθη- ἰδ’ 

ἴπ} 56 πίθ Δ} [δ Δ ΠΊ115. 

Βλ5. Ηἰβ 5] πησὶς Ῥαίγιπι Πάἀθπι, πο ΠΟ 40 Ῥαίγαπι ἢ - 

τῶν πατέρων εὐσεδῇ παράδοσιν, ὥσπερ τινὰ γνώ- 

υονα χαὶ χανόνα προεχθέμενοι, ἀχριδεῖ τούτῳ ἵχρη- 

σώμεθα χριτηρίῳ πρὸς τὴν τῶν λεγομένων ἐπί- 

χρισιν. 
ΒΑΣ, Τούτοις ἐπάγει τὴν πίστιν ἔχουσαν οὕτως. 

ἀ65. 

ΕΥ̓͂Ν. Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντο- 

χράτορα, ἐξ οὗ τὰ πάντα᾽ καὶ εἰς ἕνα μονογενῆ 
Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, Θεὸν Λόγον, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰ1η- 

σοὺν Χριστὸν, δι᾽ οὗ τὰ πάντα. χαὶ εἷς ἕν “ Πνεῦ- 

μα ἅγιον, τὸ παράχλητον. 

ΒΑΣ. ΕΠτα εὐθὺς ἐπισυνάπτει. 

ΕΥ̓͂Ν. "Ἡ μὲν οὖν ἁπλουστέρα πίστις χαὶ χοινὴ 
πάντων, ὅσοις τὸ δοχεῖν ἢ τὸ εἶναι Χριστιανοῖς 

ἐπιμελὲς, ὡς ἐν ἐπιδρομὴ χεφαλαιωδέστερον εἶ- 
ἘΑΣΉΣ πεῖν, αὕτη. 
ΒΑΣ. Περὶ μὲν οὖν τῆς ἐν οἷς εἶπεν ἐναντιότητος 

56 Πα θηίεπι. 
Ἐπκ. Ογϑάϊππητϑ ἴῃ ἀπτιη ΠΘατη, ῬΑΊΓΘΙῚ ΟΠΊΗ]- 

Ροϊθηΐθηι, 6χ 4110 ουπηΐα : δὲ 1π πππιη τΠΊ 6 ῃ1- 

τἀπὶ ΕΠ τὰ οὶ, Ποῖπι  υθη), ΠΟ πιιη} ΠΟ- 

ἴσια αι Ποϑατη ΟΠ ϑίπι., ῬΘῚ Πτι6 πὴ ΟἸηηΪΔ : οἱ 1 

τπΠῖτη ΚΘ ΡΙΡΙ ΓΙ ΠῚ 58 ΠΟΙ , Ῥανδοϊθίαμῃ. 

ΒΑ5. Ῥεῖπαάδ βίδίϊηιν Δ [πη σῖ. 
Ἐπν. 5ΠΗρΠΙοἷον ἸσΊταῦ ΘΕ ΘΟ 15 ἢΠ65 

ΟΠ Πἶπ ἢ, 4π| δαξ ν] ΔΘ} τι 6556 ΟΠ Ἰ5Ε18Π1 οἷι-- 

Ρίπηῦ, αὶ ΠΟΙ ΡΟ ΠάΪο 80 5:1 8 Ε1Π αἰ] Δ Τὴ, 860 

εϑί. 
Β.5. Ἐχψαίάθηι 46. θουτηι 1188 ΓΘΙαΠ1 σοπίνὰ-- 

κι ωἶ 5» ἐῊν Τὴ ἊΣ - ᾽ , . Ξ᾿ ] - ᾷ - ἀιϊ . ε 

χαι τῆς ἀναισγυντου μάχης τῶν εἰρημένων πρὸς γἱϑίαΐθ,, οἱ ἐθ ᾿πηὴρτ 6 Π}1 ΑἸΟΓΟΡΙΙΠῚ ἸΠΙΘΙ 56 τὸ- 

ἄλληλα, μικρὸν ὕστερον ὅ ἐροῦμεν. ᾿Εἰχεῖνο δὲ πρό- Ῥαρπδητα Ῥᾶθ]ο ροϑὲ Ἰοαιιθ πη". ΠΠ|π4 [6 ἢ 

τερον ἑαυτοὺς ὑπομνήσωμεν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὃ ἐν ΡΙ5 ἴῃ ΠΙΘΠΙΟΥΪ πὶ ΓΘΑΧΟΙΊΠητι5., ἤπππς 1ΠΠπ|Π} 
ποῖ ες ) , “ 6 ἀϑὲ ς' ζοὡς τι μς ἴς ἄνω λόγοις πάνυ σοδαρῶς ἡμῖν ἐπαγγελλόμενος, 

δ γυμνὴν παντὸς προχαλύμματος ἐχθήσεσθαι τὴν ἀλή- 

θειαν. Ἐνταῦθα " τοίνυν που γέγραπται" Πιστεύο- 

ἃ Βορ τογίϊαβ χἀχεῖνο συνιδεῖν. 

» Αὐτὴν, Ποο 6βῖ, πίστιν τῶν πατέρων, ἥάεηι Ῥα- 
ἐγ τιγη, 6 {πὰ Δ] Φπαπίο ἀπΐθ. ͵ 

Ὁ Βορ. ἴογξτι5. οασῃ (010. πίστιν ἣν ἐχτίθεται, χεηι 

ιιατη ἐαροπιί. 

ἀΈΜΙΙ χρησόμεθα. Αἱ Μί85. ῬΙο ΙΖ οπηπο5 χρησώ- 

μεθα. 

6 Ἄορ, ον χαὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. [Οο(. δ08 

τὸν παράκλητον. 
Ε Ἐαὶ πὸ ἧς δε ΒΡ ἢ λ ΄ ῃ κ ΄ , 

τἴ1 Ἡμῶν οὺν χπλουστερὰ χαὶ ΧοινΥ πίστις πάντων. 

6856, 4] ϑ0ρθυῖιβ γα] 46. ἈΡΡΟ ἴον ΡΟΙ ΠΟΙ τι5 

ο5ὲ πορὶβ., 56 νϑυϊταΐθηι Ὑθ᾽Άτη  Π6. ΟΙΠΠΪ Πυ ἈΠῈ 

Ρτοροβίταγιιπι. ΗΟ 1ρι ταν βου ρίαπι εϑὲ : Ογθάϊ- 

Αἱ Μξ55. τιῦ ῖπ σοπίοχέι, 

8. (01. λέξομεν. Ἀερ. τον λέξωμιν. ἐκεῖνο δὲ πρῶ- 

τον. 

Β Βδβρίοιε Βαβι δα ἁΠψααπι Ποἱ ον πλα]απα [νε- 

το σου : {81} σοπίοβϑιιβ {π|βϑβεΐ ΕΠ ΟΉΤ 5 ἃ 50 

ααορίαΐαμη 6856, 51 Β'ΠΟΘυΘ ἃ0 βῖπο ἴποο ἰοαα1 γο]εῖ5-- 

βεῖ. Γηΐογργοβ, ("δε ἔπι ἱππαδοιϊ δ ιαίοπι 6556 Ζ7)εὲ 

οπιχεΐειγι οσϑοτίαπι. δε ἀγεννησία ποῖ οϑὲ ἐσυπαϑδοιθϊ-- 

{ϊτας, 564 ἱπϑεπεναίίο : {αατα παίαγε «οἴοπ «πὶ ρΡο5- 

514οἱ, παϊαγα βῖσηι ποη Ῥοίοβί. - 



900 5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΙ ΟΔΡΡΑΠΟΘΟ. ΛΙΚΟΗΙΕΡ. 

115 ᾿ΠΘΘ ΠΟΘ ΓΟ ἢ ΘΠ] 6586 6556 ΠΕ14}} [Θὲ τιηϊγνον- 

ΒΟΓΠῚ : δι, ΟΡ ἢ ηγ115 {ΠΠ] ΘὨ 11} Θϑϑθη τα ε[1551- 

γΏ 116} 6556 ΡΠ]. Νὰ Πθο βου ρ5|556:, 517 {πη]- 

Δάἀιηοάιιη ρΟ]Π]ΟΙ πι5. ορΡαῦ., ἀ0]050. πι}10 γ ]  Π}1Π 6 

ΟΡΙΠΙΟΠΘΙΙ 5118} ΟΠ ὈΡ 556:. 5641, Ορὶπον;,, 1η-- 

51 610588 ΟΥ̓ ΠΟΠΘ. ἘΡΙ(τι6 Δ ΠΙΡ1α., θὰ γϑιϊοθῖ, 

τι ΠΘ 1168 1 ϑϑιιθῖαθ. ρΘΥΘΟΠΔΠ5) 5101 1ρ586. δΔ61- 

μαΐ Πάδθηι, δὲ 8118} 56 η}Θ Π 8} γθοθρῖι ἀΠ{ΠῸ]-- 

Ιθηὶ τϑάάαὶ : σοῃῖνα ρΡΌροηΐ Ῥαΐγιιμη ἤθη, 

{{π|6.,. τἰροΐθ νου θὴ5 ᾿πα ΓΘ ΡΘΕ 115 σΟΠβίδη5. 

Π1Π81] φα!ἀατιὰ πὴ «04 [ΟἿ ΟΥΑΙ ΟΠ 5 6115 σοΠβίγιι-- 
ΘΠΟΗΪ Ρϑριισπᾶνθῖ, ΘΧ ΠΙ ὈΙπιρὰ θϑϑϑῖ, {πο {π|6 ΟἸα ΠῚ 

Πᾶς [0116 ΘΟηβθ ΠΕ Γοῖ, 51 ᾿π ΘΧ ΡΟ ΠΟ Π15 ΠΟ τι] 

Δ] δὰ 4118 ᾿ΥἾτι5 ἀἸοῖα Θϑϑθπΐ ΟΡ ΠΟ Π ΘΙ ἰγδα ι-- 

ὁθγθῖ. Οτιοά ἁπΐθηι [86 γϑρὰ δη!., πο ΠΠπι|θὲ. 

ΝΑ]. 51π}1]} τι: Ῥαΐγτιπη πάθην ᾿ΓΟρΟϑιτ, ϑιδιϊη 

{ὈΔΠ511 Δ] ΘΧΡΟΒΙΓΟΠΘΠῚ, {ππη} 4110 Ο το πέτι, ἔπ πὰ 

«ποὰ δὰ δά ογπηθη ἀπο πτιπλ Ππδιι τὰ {τὰ 1} 

58{Ποορϑι. Οὐ δδὲ ᾿στίι" {πο ᾿ρϑατη ΡΡΌροϑιιο- 

Υ15.7) Π60 5[δ! 1] ἃ] 608 56 ΠΠΟΠ65 ἀνθ ποι 5., αὶ 

ΕΓ δ᾽ ποθριταΐθ) Πα ΟΡ, δὲ ἃ ΟΡ Π θτι5 δχῖ-- 

66 ἴθ ροβϑϑϑηι" Νίιπο διιθηι ΘΔ ΠῚ ΡΓΟρΡομΙ 

δῖ ται {π|4 σὰ Π 6} γΟσι]  "ὴ : ΥἹΠΓ5115 ΥΘΓῸ 68 η}- 

ἄθηι σου σις νοῖας Ὡ1}}}] 58] Θομ ρ]οῖθπίθην. Ηος 

ΡΟΙῸ Ρθυϑρθοίιιμη ἂς ποίπιιη οϑί Ομ Πἰθι15., «πιοὰ 
ΟΡΙΠΙΘΙΗΪ 8116. νος παῖηο ἃ τποῦΐθηι {ΡΠ ἢ 

5 Ὀ]]ΟἸταΐθ τη {61 σθιι Θβοδι “πιὰ πη Δ ἢ} οἰ Ροιιη]-- 
ἀαἴ, πξ Τρ ΟΡ ΠΟ 65. ἃ τὰ «πιο ἀρρᾶνροὶ [δϑι- 

ΠΔΠΓ65., Τησατιῖ6. 1Π]ρ]Θ ἃ Ε15. 566 ]60}6 {ΓΔ Π5 {ἈΠ Γ]. 
564 π6 νἱάθαξιν" οἰἐγὰ πϑορδϑϑι ἰάθη οι πη αιο-- 

ΠΘηὶ {οὶ ἀρουθαϊ, “τι ΠῚ} ̓056 511Π| 0115 Δι 1015 
ΘΧταΠ 1, ν] ἀθῖθ {πο ΠΊ060 οἱ {τιᾶ5] ν θυ θυ τι 5110- 
γὰιπὰ ΟὈ]ἔτι5. ἀθιγρα δῖ. 

Ευν. 5ΠΉΡΙΙΟΙΟΥ Ἰσιτ δὲς ΘΟΠΊΠΊΠΙΠΙ5. ἢ 65 

ΟΠ ΠΤ 5. {Π| ἀπ ν] θυ], ἃτιΐ 6558 ΟΠ Ἰϑ 18 1] οἷι-- 
Ρίπηΐ, τιῦ ΘΟΠΊΡΘΠᾺ10 ἃ 5:1 Π|8 {1Π} ἀἸοαμ, Προ 
681. 

ΒΑ5. 1Ὸ τὴ]Π], ρα Ῥδίγαμ ἰγ 110 Γοσυίααιιο, 

ὉΠ 1056. ΠΟΙΜΪ ΠΆΘΕΙ, Θὲ ΔΠηιΙ5515.). [πἰᾶςμιθ {π4] - 

ἱ Ἄδερ. βθοιιητι5 προσδάλλων τὴν ἀσέξειαν, ἀπίθανον 
ἑαυτόν, π6 αἰ λϑτι5 ἐγια5ϑιο 5 ἱπιρίοίαίοηι ἔπ 9 ΟΥ̓ 6115. 

δἰδὲ ἰρ56 εἰειν αἰαὶ ζδηι, εἴς. ΑἸ Μ55. δὲ δάπι αἱ 

ἴῃ οοπΐοχέιι, πἰϑὶ {πο6] τη 6115 Ἰοσαΐαν προσθαλών. 

κ᾿ ΜΠ οὐκέτι ἐναντίωμα. Αἱ Μ85. ῬΙογ {6 ΟΠ Π 65 

1ἴα, τὖ ΘΠ Ἴπητι5, 

4  βίοσεβ ἅΠ4ποῦ ΠΡΡῚ αὐτῷ τοῦ λόγου, ἰπνονθο οΥ- 

ἄπο. ΠΙῸΑ, χαὶ ἀκολουθήσειν, πο 5ἔδεϊ πη ΒΟ πξατ, 

νἱἄοῦαι 516. ΔΟΡῚ ἄθρογο : Ἀπγϑιβ ῬΥΌΡΟΙΙΕ Πάοπι, 
{πὲ [4 6116. ΟΠ 5115 γΟΥ Ὶ5 Θοπϑθη δέ, 

» Ἐαττο πἰνάχαο οαπὶ {τ 5. Ν55, ἐφ᾽ ἃ προείρηται, 
«ὦ ἐα χιῶ ἀἴοία διε. Ῥιορ. τον ἶιι5. οὐ (0}}». ἐφ᾽ ἃ προ- 

μεν τὴν ἀγεννησίαν οὐσίαν εἰναι τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων, 
ἢ, πιστεύομεν ἀνόμοιον χατὰ τὴν οὐσίαν εἶναι τὸν 

Μονογενὴ τῷ Πατρί. Ταῦτα γὰρ ἔγραψεν ἂν, εἴ- 
δ διδῶ α . , - περ; ὡς ὑπέσχετο, μηδενὶ παραπετάσματι δολερῷ 

᾿ - ,ὔ , Ε Ω -“- 
τὸ ἑαυτοῦ φρόνημα συνεσχίαζεν. ᾿Αλλ᾽, οἶμαι, πᾶ- 

σιν ἐπιδούλως τοῖς λόγοις χρώμενος, τὰ μὲν παρ᾽ 

ἑαυτοῦ σιωπᾷ, ἵνα μὴ ἀγυμνάστοις ταῖς ἀχοαῖς 
ὶ δ, ο ἢ ᾿ Ἔν , 
προσθάλλων ἀπίθανον ἑαυτὸν καὶ δυσπαράδεχτον 

χαταστήσῃ " τὴν δὲ τῶν πατέρων πίστιν προδάλ-- 

λεται, ἣ διὰ τὴν μεσότητα τῶν ἐν αὐτῇ δημάτων, 
κι νΝ 3 ἢ ν Υ νοΝ 2 5 

218." οὔτε τι ἐναντίωμα πρὸς τὴν ὅλην τοῦ ἃ λόγου αὖ- 
ΘΕ ΤῚ ν “2 " αν ὑχὶ , 

τῷ χατασχευὴν πάρέζειν ἔμελλε, χαὶ ἀχολουθή- 

σειν ῥᾳδίως ἐν ἐξηγήσεως εἴδει μετάγο ὃν λόγον ειν ῥᾳδίως ἐν ἐξηγήσεως εἴδει μετάγοντι τὸν λόγο 

Ὁ ἐφ᾽ ἃ προήρηται. Ἃς δὲ ἀληθὴ ταῦτα, δῆλον αὖ- 
, 51.» ,ὔ " ἌΝ, ““Δλ ΕῚ δ - 

τοθεν. ᾿Πχθέμενος γὰρ αὐτὴν, εὐθὺς ἐπιπηδᾷ τῇ 

ἐξηγήσει, προφάσει χρώμενος ἄλλῃ τέ τινι, χαὶ 
»Ἥ - Ἑ 

ὅτι οὐκ ἐξαρχεῖ πρὸς τὴν διάλυσιν τοῦ ἐγχλήματος. 

Τίνος οὖν ἕνεκεν αὐτὴν προεδάλου, ἀλλ᾽ οὖκ εὐθὺς 

ἐπ᾽ ἐχείνους ἦλθες τοὺς λόγους, οἷ χαὶ τὸ ἀχριδὲς 
πον ν 25 - , “- ΠῚ , Ε 
εἰχον, χαὶ ἐξαιρεῖσθαί σε τῶν ἐγχλημάτων ἔμελ- 

λον; Νῦν δὲ προτείνεται μὲν ὡς ἀσφαλὲς χοιτή- 
Β ριον, διορθοῦται δὲ πάλιν, ὡς οὐδὲν ὑγιὲς ἔγουσαν. ᾽ ᾽ ὑφ 

γῇ" τ ΝΥ ᾿ , « Ω Ξ οἱ , 

Τοῦτο δὲ παντὶ γνώριμον, ὅτι, ὥσπερ ἀγχίστρῳ 
τ .. οἵ 

πρὸς θάνατον ἕλκοντι, τῷ ἑαυτοῦ φρονήματι τὸ 
. - Ὡς κυ 

ἁπλοῦν “ τῆς πίστεως, οἷόν τι δέλεαρ, περιθάλλει; 
[.} “-τὉ 7 ,᾽ ἮΝ ’ ς 3 ὯΝ 

ινα τῷ φαινομένῳ ἐπιόραμοντες οι απειροτέεροι 7 

- οὦ τὦ , - « 

ἀφυλάχτως τῷ χαχῷ τῆς ἀσεδείας περιπαρῶσιν. Ὥς 
Δ΄ κι ἌΝ ον πὴ ζο" “2 , φ 
ἂν ὃὲ μὴ δόξειεν ἄνευ ἀνάγχης τῇ ἐπιδιορθώσει τῆς 

πίστεως ἐγχειρεῖν, ἣν αὐτὸς ἀπεσέμνυνε ταῖς ὅπερ- 
» -Ὁ- -} , ͵ [2 Π] μι 7 

θολαῖς τῶν ἐπαίνων, ταύτην ὥσπερ “ ἐπιλαθόμε-- 

μενος τῶν ἑαυτοῦ λόγων, σχέψασθε πῶς διασύρει. 

α ΕΥ̓͂Ν. Ἡ μὲν οὖν ἁπλουστέρα καὶ κοινὴ πάντων 
πίστις ὅσοις τὸ δοχεῖν ἢ τὸ εἶναι Χριστιανοῖς ἐπι- 

᾿ « 5 3 -Ὃ τὰ 7 5 "» μελὲς, ὡς ἐν ἐπιδρομῇ χεφαλαιωδέστερον εἰπεῖν, 

αὕτη. 
ἣν ως , ,ὔ 

ΒΑΣ. Εἰπέ μοι, ἣ εὐσεδὴς τῶν πατέρων παρά-- 
ο τὶ ΄ λ 

δοσις, χαὶ ὃ χανὼν, ὡς αὐτὸς ὠνόμασας, χαὶ ὃ 

ἤρηται, αὐ δα σι εἰ {ἰϑοπὲ, ορίϊπιθ. Ἀθρ. «αδΓΈτι5 
τιϊγαπλ{π6 ΘΟ οι ο πὶ ρτθίογε, Ῥυῖτηδπι ἴῃ οοπίοχία, ἃ]- 

[ογαπη ἴῃ οτὰ ΠΡΤῚ, Ηδιά ργοσῦ] (01. οὐπαι ἃ] οτῸ 

Μϑ. προεθάλου. ἘΔῚΠ προεθάλλου. ΘαΡιπά Βδρ. {πᾶτ- 
ἴπ5 χριτήριον, ἐπιδιορθοῦται, [Υ146 Αἀάεπάήα.1 

ς ἙΔΖΠτο πΐγαψαρ στ Βοσ. «πἰπίο τὸ ἁπλοῦν τῆς 

ἐπιτάσεως : πιηε (ΟΥ̓ ΠΑ ΥΊ5 : σἐσηρ οί αίοπε ποῦ ῦγ6-- 

φοδηζὶς ογαϊοπὶς. Αἰ ΟΟ]}". οἵ 5ὸχ αι ΜΙ88. τὸ ἁπλοῦν 

ΤΊ ἧς πίστεως, οἰπιρ[ϊοϊίαίεπι γε εἰ. 
ἀ ἘΔ ΠῚ ἐπιλανθανόμενος. Ν' οἴογε5. ἄπο Πρνὶ ἐπιλαθό- 

ξνο μενος. 
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ἡνώμων, καὶ τὸ “ ἀσφαλὲς χριτήριον, νῦν ὄργανον 

ἀπάτης, καὶ τέχνη σχηματισμοῦ, χαὶ τὰ τοιαῦτα 

πάλιν ᾿ προσαγορεύεται; 1ὶ γὰρ οὐχὶ τοῖς ὄντως 

οὖσι Χριστιανοῖς ἐφαρμόζει, ἀλλὰ τοῖς τὸ δοχέϊν 

πρὸ τοῦ εἶναι τετιμηχόσι, τί ἄλλο περὶ αὐτῆς 

ὑπολαμόάνειν, ἢ ταῦτα προσῆχε; Τίς ἂν οὖν μὴ 

παντελῶς παραπαίων, τὸν χανόνα τοὺ εὐθέως τοῖς 

τὴν Ψυχὴν ἐνδιαστρόφοις ἁρμόζειν εἴποι, χαὶ τὸν 

Ὑμώμογα τῆς ἀληθείας, τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας; 

οἱ γὰρ τὸ ὀνομάζεσθαι Χριστιανοὶ πρὸ τ ποὺ ἀνηθίης 
3 

εἶναι ἌΣ μῶς τες. ἐπὶ ὅ τῇ τῶν πολλῶν ἀπάτῃ τὸν 

, 

οἰημαξισμὸν τοῦτον ὑποδυόμενοι, πόῤῥω» πάσης εὖ-- 
᾿ς , , 5 ἊΝ 

θύτητος χαὶ ἀληθείας εἰσίν. Οὔτε οὖν διεστοχμιμιένον 
, δὼ 
- 

κατευθυνθήσεται, ὡς ὃ τοῦ ᾿Πχχλησιαστιχοῦ λόγος; 
"Ἶ Κι ΠΕ τ ἐ5 15 , , Ξταιρνῆς ἔξ ἢ 

οὐτε τὰ τῆς ἀλήθειας χριτήρια τοῖς τὸ Ψεῦδος χατὰ 
Ξῖ. 
, 

Ό Ἀλλὰ " δι᾿ ἃς εἶπον αὐτίσε εἰς οὕτω προδήλους 

,ὔ , “ 

τὸν βίον ἧρημίμρις, ἅρ ρμόσει, ὅπερ τούτῳ δο;ς 

ἐναντιότητας ὑπηνέχθη, ἵνα οἷς μὲν ἐπαινεῖ τὴν 
, - »Ἢ . 

πίστιν, χοινωνεῖν τοῖς πατράσι τῆς εὐσεδείας δό- 
»Ὲ - , - 

ξὴ,, οἷς δὲ λαμισάνεται πάλιν αὐτῆς, τὴν δδὸν ἕαυ- 

ὦ πρὸς τὴν ἐξήγησιν ὑπανοίξη. Διὰ τοῦτο τὴν τῷ πρὸς τὴν ἐξήγησιν ὑπανοίζη. Διὰ τοῦτο τὴν αὖ- 
ΠῚ ΤΙΝ ἡλιβαρός ᾿ἰαδος ρ ὸ, τὴν χαὶ χανόνα λέγει, χαὶ προσθήχης φησὶν ἀχρι-- 

΄, δ. 2 . ἢ δὰ 4. τῶν ᾿ -- ΕῚ Γ 
δεστέρας δεῖσθαι. "Γοῦτο 3 δὲ αὐτὸ καὶ τῆς ἐσχάτης 

ἀμαθείας σημεῖον ἔστω, εἴ τῷ καὶ τοῦτο φίλον πα- 

ρεξετάζειν. Ὃ γάρ τοι κανὼν; ὦ σηβοτιατε; χαὶ ὃ 

γνώμων, ἕως ἂν μηδὲν ἐνδέῃ τοῦ χανὼν εἶναι χαὶ 
ἘΦ οὗ Ν , 02; ᾿ ἘΡος οἰδε 5... Δ 

γνώμων, οὐδεμίαν προσθήηχην εἰς ἀχρίθειαν ἐπιοε- 91η 

χεται. Κατὰ γὰρ τὸ ἐλλεῖπον ἣ πρόσθεσις. ᾿Ατελεῖς 

δὲ ὑπάρχοντες, οὐδὲ τῶν προσηγοριῶν τούτων ὑγιῶς 
ἂν ἔτι τυγχάνοιεν. Καὶ ταῦτα μὲν εἷς τοσοῦτον. 

Ἤδη δὲ χαὶ οὺς ἐχτίθεται περὶ Θεοῦ λόγους ἐπι-- 

σχεψώμεθα. 

ΕΥ̓Ν. Εἷς τοίνυν, φησὶ, χατό τε φυσικὴν ἔννοιαν 

καὶ χατὰ τὴν τῶν πατέρων διδασκαλίαν ἡμῖν ὧμο- 

λόγηται Θεός - μιήτε πε ἑαυτοῦ, βήτε παρ᾿ ἑτέρου 

γενόμενος. ᾿Ἰκάτερον γὰρ αὐτῶν ἐπίσης ἀδύνατον, 

ἐπειδή γε δεῖ χατὰ ἀλήθειαν τὸ ποιοῦν τοῦ γινομέ-- 

νου προῦπάρ χειν, χαὶ τὸ ποιούμενην τοῦ ποιοῦντος 
εἶναι δεύτερον. Μήτε δὲ αὐτὸ ἑαυτοῦ ἘΠ ΟΣ ἢ 

ὕστερον εἶναι δύνασθαι, μήτε ἕτερόν τ' πρὸ τοῦ 
Θεοῦ. Ἢ ̓ Ἴδρ ἂν ἐχεῖνο πρὸ τοῦ δευτέρου τὸ τῆς 
θεότητος ἔσχεν ἀξίωμα. 

ς (οάοχ ὑπιι καὶ τὸ ἀσφαλέστατον. Μοχ Βε6ρ. ἴεον- 
πι5 γῦν ὄργανα. 

Γ ἘΘΠ προσαγορεύονται. Αἱ Μβ8. προσαγορεύεται. 

ΝΝοΐα πἰουγοσ 10 }15. ἰἶσ Ἰη θα ἴῃ πα }{15 Ν58. 

διαίτῃ ΘΠ περὶ αὐτοῦ ὑπολαμιθάνειν. ΓΑΡΥῚ ΔΉ Π(αΙ 
τρττωτ 

περὶ αὐτῆς. 

8. (0]}. οἴτα Βθρ. ογίϊο ἐπὶ τὴν ἀπάτην. Τόσα Ετ- 
ΟΤοβ᾽αδίαθ 510 ΘΧΡυΌββευο ΓΙΧΧ : διεστραμιμιένον οὐ δυνή- 

ΘΑ Π4Ὶ γα ΠῸ., πη ΕἸ 5115 ᾿Πϑἐ ΓΘ ἢ ἔπι [ται 15, 

Οἱ Δ1.5. 5:8 Π4}1,. οἵ || 14 σθπι5 ΔΡΡΟΙ δῖαν 9 
ἘΓΘΠΙΠῚ 51 605 71] νϑῦθ ΟΠ νἸ5 Δ ΠῚ 5ππὲὶ ποίπᾶ- 

44} ἐθοθῖ, αἱ 115. [ΤΠ 6Π 611 ν] 460} (πι8 } 6556 
πα ππε, {α1 ΔἸπι4 6 θὰ ἐππιᾶτη [8118 56 ΠΕ 6 οοη-- 
νϑηϊ᾿ ὃ Οἷμ15 Ἰστ ἔπι, ΠΝ] δι 6 5. ΟΠΊΠΙΠΟ 511, ἐἶχο-- 

ΕἸ ΤΟΘΪ Δ ΠῚ ΤΘΟΙΙ 115 41Π| ΔΏΙΠΠΟ ΡΟΡνΘΙ50. ϑδιιηΐ 

ΘΟ ΘΗ... δ0 νΘΥΊα[15. ΔΠΉΠΙ5511Ὶ., 115 {Π| γ61-- 

[ἀτΠ|5. 5:ι:πῈ [πΠ|πΠ]ο] ἢ ΟἿ δηϊ νΟΟδΡῚ ΟΠ 51 Δ] 

{8} γ 6 ΓῈ 6556. 1] Δ] ΠΘΡ ἢ 5, 5:1] ΠΟ Π 6 ἢ} ΠδΠς 

δα] πη] ο5 ἀθοιριθπ 05 ̓ πάπιθηΐθϑ, ΡΡΌΟι] ἃ} ΟΠΊΠ] 

γϑοιϊ πιάϊπθ ἂς νϑυϊαΐθ ἀρϑαηΐϊ. ΝΘ Ἰστειι 415- 
του τιτ αἰρισθῖαν, νϑῖταὶ Εἰ οοΙ Θϑ᾽ αβίθϑ ἀἰχηῖ : ΠΘΊτ6 

γου ἀΠ5. Ππά]οῖα 115. {π|| 1η νΐὰ πη ΠΟΙ Π1η} ἃ Π1-- 

ῬΙθχδι ϑιυϊπέ, οοπηνθηϊθηΐ : «πο «θη Παϊς 

νι ἀθίμγ. 

ὅ. γογμη Ὁ Θὰἃ8 {41|ὰ8 ΓΘΙΠΠ οδιιθὰ8. [Δ ΠῚ 

ΔΡΟΥΙΘ βθοῖπ ρυρσπαξ, πὸ ἀπιην Ἰαπιάαι πάθη, Ρ16- 
[4115 ῬΔΕΡΙΠ ῬΆΓ ΠΟΘ Ρ5. 6556 ν᾽ θαῖαν : ἀτιη} ΨΘΡῸ 
᾿Ρϑϑ1 ΓΕ 5115. ΟΥ̓ Πα ΠΡ, Ὑ]Δ ΠῚ 51:01] ἀρουϊδὶ δά 
ΘΧΡΟΒΙΠΟΠ θη. ΟἸΑΡΡΟΡίο θαι ἤθη οἵ ὑϑρι Δ] 

ἈΡΡΘΙΙα ., αἰΐαψιιθ θαπῦ ΔἸ ΠΊΘ ΗΟ ΔΟΟΙΙΓΑΙΠΟΙ 6 

᾿πάϊσοῦθ. ρα ᾿ρϑιιη} διιθιη Θ δ ΘΧ ΓΘ Πλ88 ᾿σπο- 

ΆΠΕ186 5᾽5.τιὴ θυ, 51 οὐ 14 πο τι6 ἀἸ5 ] ΠΠΓΘΓΘ 

ΠΠΡτιθυῖτ. ΒΘσι!ἃ ΘΠ]ΠῚ δἐ ἃ μη τ155155) Ὁ 58 ΡΊΘΠ Π551116 

παληά τι. Π1}}1} ἀθ ιιθυῚ «πο ]ητ15 γΘοι]ὰ 51ηΐ δὲ 

ἈΠ 115515.) ΔΟΟΘΘΘΙΟΠΘ ἢ ΠΕΠ|8Π} ἃ ᾿Πιδον Γαΐθ τη 

Δαἀμτππηΐϊ. ΕἸΣ ΘΠ ΠῚ ἀοοθβϑῖο ΟΡ ἀθίδοϊαμ. Οτοά 

51 πηρουίδοίθο ἔπθυῖπ , 6 ᾿ὰ5 σα! θη ΔΡΡ6|]ὰ-- 

{{0Π 685 78 Γθοῖθ Δοσθρογὶηΐ. 566] 46 [15 8815. {81} 

γΘΙῸ δἰδη {π|05 (6 60 ργοίους βθυη 0 Π65 σΟη51- 

ἀθυΘμητι5. 

ΕτῸτ΄7ν. Νὸβ ἰσῖ παν, Ἰπ4π}, ἀπ πιη Πριιη δὲ Ππιχία 

παν Α] ΘΠ ΠΟΙ ΟΠΘΩῚ δὲ Ππιχῖα ῬΑ ΓΙ ΠῚ ἀΟΟ ΓΙ ΠᾺΠῚ 

ΘΟΠ ΓΘ μλπ:", ΠΟΘΙ ἃ 56 1050; ΠΘΩῈ6 ἃ}0 4|10 [ἀοΐαμη. 

ΝΑΠῚ τι ΠΠΊ [π|6 ΠΟΥ τ ΘΧ Θπιο ΠΘΡῚ ΠΟῚ Ροίοϑέ, 

οὐπὶ τόνοῦα ἃ «ιοά ἴδοι, ῬΥΪτι5. 6556 Ορουθαΐ 

οο «πιοά ἢε: δὲ 14 χιοά ἢξ, ροβιίθυϊιϑ 60 {πο [Δ-- 

εἶτ. Νϑάτ6 γῦρο Ζαϊ ατι8 ΠῚ 56 1050. ΡΥπ5 ἀπὶ ρΡο- 

β[θυ πι5᾽ 6586 ροΐθϑι, ΠΘά 6 ἁἰπὰ αα]Πἀπᾶτῃ ἃηΐθ 

Ῥδιπι. Ἐπῖπι γθῦῸ {Ππ|4 ργῶ8 ροβίθυιονε ἀἸρηηᾶ- 
16 Ππαθογθὶ ἀθι [δ [18. 

σεται ἐπιχοσμιηθῆναι, Τ᾿ ΥνΘΥ 514771 "1011 Ροίενὶϊ αἀὐἰον πανὶ. 

γα]ς. Τεννοι οὶ εἰ {Π1οὐ16 σοΥΥἰ Θιιιίπιν". 

" ἘΦ δι᾽ ἃς εἴπομιεν.... αὐτῆς ὁδόν. (οα1665 πιο ]10- 

τὶβ ποΐδ τιξ ἴῃ οοπίοχίι. 

1 Ἐ4ΠῚ τοῦτο δὲ αὐτοῦ, ΑΠΈΖαΙ ἄπο ΠΡΤῚ τοῦτο δὲ αὐτό. 

ΑἸῈ ἄπο τοῦτο δὲ αὐτῷ. Ὁ τποά «Π4παπίο τ Ἰορτίαν, 

ἀτελεῖς δὲ ὑπάρχοντες, τοίευτὶ ἀεθεῖ δά υοὐεϑ ὁ ὁ κανὼν, ὁ 
ἽΝ ώ υ. ων. 

Ετοείο. τ. 

τῆ: 
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ΒΑ5. Οπουϑιιηι ἰστίτιν το} ΠᾶΠῸ 6}115 ἀρροϑι ΒΒ ΡᾺΣ." Τίνος οὖν ἕνεχεν πᾶσαν αὐτοῦ ταύτην πα- 

ἀϊοιόποθηι ὃ {Π0| σοπϑρίοιια Πα νὴ ναπὰ Ἰοαιιδοῖ- 
ἴὰ5., 4π|ᾶ ρ61" τούτιην ΠΠ]Π ἀπ) τὐττπ|ν΄. ἘΤΒΙ Θηϊη 116 

1056 ἀἴχὶς ον! ἄθ πη 5. 6556 ΘΟ ΠῚ} 115 ΟΤΠΊ ἴτ1η} 1Π- 

16] ΠΡ  Π111|5.. Π θυ. 6558 ᾿ΠΘΘΠἾ {111}... ΠΟΟ [ἀΠΊῸΠ 

ΠΟΡΙ5. Ἶ ΕΠ π’ ΘΟΠ) ΠΙΟΠ5Γ 6. ΤΠπᾶ 6. δι πηι]. α]ἀ- 

ἄδηὶ [Ἀοῖε, ἃς 51 4115 οἴαγα 1 ἸΠΘΡΙ16 5815 Θοιι- 

115 Ῥυϑ ἢ 05 ΠΟυἸη65 ἀοσθν ΓΆΓΟΠ6 να], 5016 ΠῚ 

ΘΔ] ΘΘΕΠπ|1}} ΟΠΊΠ]1Π1 5[6]]}Δ}11}}}} 6556. {π|0 1551 Π} 111}. 

Οιοὐ 51 ἀθυϊ ἀθέτν 411 δὰ {1185 56 Π51}0 15 Ποῖα ϑιιη, 

ΤΆΠΟΠΘ βία! : 4{| Γ65 ΘΧ σΟΙΠ ΠΤ] 115 ΠΟΙΪΟ-- 
ΠΙθιι5. σοηΐδϑϑαθ ἀοοθῖ, ΠΟΙ Π6 ἈΠΊΘΠ 185 6] 115616 ΠῚ 
[ατπιγῖι5 Θϑὲ γθιιβ "Ὁ ἤδοο δπὶπὶ ργοίδοϊο ἰοησθ σον- 

ΠΟΥ 511ΠπῈ δ 15. ΓΘΙΙΠῚ Φοϑ ἹΠΠΊΑ ΤΟΥΊΡτι5... (Δ ΠῚ 

{6 σα πιηξ 51} οου]05. Εἰ νΘΓῸ 51] {115 θϑϑϑὶ {|| 
ἴῃ Ππᾶπο νϑυϊἰαΐθη ᾿Πρι ΓΘ ηἴο ᾿πνθμθγθέι", δὲ 

Θι1ΠῈ 41 ποθ ΠΙτ|5 6515. τι ἃ 56 1050, τ ἃ} Δ] 6 ΓῸ 

σϑηϊ μη 6556 σοη θη ογοί, ἤδθο ἰδία νθυθογιι πη νὰ- 

ΠΪἃ5 ΨΘΏΪΔΠῚ ΔΙ᾿ ατιὰ ἢ [ΟΡ [556 ΟΕ ΠΟΘ Ροϑϑοῖ : 
51η ἁιιῖθηι Ππ]}1|5 ἃ ΠπιΠῸ τι561ι6 ἀἸθ 1, ΠΘῸ ΘΟΓΙΙΠῚ 
41 4Π16η] δι1πὲ ἃ ἀοοιν πὰ ποϑβίγα, ΠΘῸ ΘΟΡΠῺ {|| 

ΘΧ ᾿ρϑ8ὰ Ἐροϊθϑία θχῖθυθ, σοη γα νου θῚὴ Πα} Γ6- 

ΧΟΡ, 60 ἄθνθηῖ 5ιρ 1 Π8 15... τι 6 ΤΠ ΘΠ 

ΤΠΡΘ ΠΟΥ Οπ6. ἀπ] ανοῖ : Ζα]ἃ οἱ ᾿ΟΡ] οχ ΠΙ5 
ψΡ 15 ἀοοράαϊ, ᾿ατπα ᾿π|6]}}Π1σὸ. Νὴ γοργὸ Αὐ]ϑίο- 

16}15 ἀπ ΟΠΡΥΒΙΡΡΙ 50] 0  βιη 5 ΟΡτ5. ΠΟΡ5. δραΐ, 

αιῦ ἀἸΒΟΘΥΘΠΊ115 ΘΙΙΠῚ {{π|| ἸΠΟ ΘΗ 15. θϑῖ, ΠΟΙ ἃ 

56 1050, ΠΘΉτ|6 ἃ0 ΔΙ[6γῸ θη ει} [556 : δ δι η]- 
ἄδιη 56 1050 ΠΘῸ ἈΠΕ ΠΟ ΘΠ], ΠΘῸ {πΠΠ]Ο ΘΠ 6556 ὃ 

Οὐ ἸρΊται 5101 νο]ηΐ Πεθὸ 6}15 νοῦθὰ ἢ ὙΙά θεν 

Ὠ]Π] 56 1ΠΓΘΙ 51105 βθοία το" Ὸ5. ΤΔοία 6, [ ΠἸ 11Δ ΠῚ 

Ρυμάθη5. ΠΕ Ι5 018 πη ἃς Θσγθσῖα ΠἸΘΠΐΘ ΡγΘ  ττι5., 

41 οὐ δοιτι5 511 1Π ἃ 511} 15 ῬγΟϑρ᾽ οἰθηΪ5. 1 

πος Ζιοα ἀθρνθ θη τε ἀἸ55ο  ν ΘΠ 40 δου ΟΣ ὁδὶ, ΟΡ 

Ἰ44τι6 1ῃ ψϑυ βου γϑυϑυι ϊα σ]ΟΥ αν, δὲ ΘΟΠΔΡῚ 

5Ὲ ΠΟΥ δὲ ἀυϑιιζθ 1Ππ|| ἀθμἸΟμϑ γᾶν 6, Ζπο( 15 

«1 ᾿πρΘΠἾ 15 651, ΠΘῸ ἃ 56 1050. Π6Ὸ ἃ} 810 σ6- 

Πἰττι5 511. Ποῖ π 6 νοῸ π6 ἢϊο “υϊάθη ἃΡ 5. δῖιο 

ΟΠ ΙΝ Ἰ5ΟΙ ἔπι" : 5641 ΡΟ τι5 ΘΟ  [65515 ᾿ΠἸ ΟΥ̓Δ 5; “πα 51] 

Θἰθιηθητα (ἈΠῈ 510] 1056 δἰ Θᾶτη {1188 56 {ΕΠ ||} 
ἀοοιηδι πὲ βοι. Π|ῸῸ Θηϊμη ΠΟ ΟΙΟ56 Εἰχὶ, 

«ποά ορογῖθαι τὰ χαρά [01 Ρον θα ΡΥ ΠΠ15. 6556 60 

(πο οἰ ον : 564 πιὸ ἴῃ ἰπϑ πη 15. ἀ6 ΕἼΠῸ 
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ρεθέμην τὴν λέξιν; Ἵνα χαταφανὴς ἣ ἀδολεσχία τοῦ 

ἀνδρὸς, ἣ χρῆται παρὰ πάντα τὸν λόγον, γένηται. 

Εἰπὼν γὰρ αὐτὸς ἐναργὲς ὑπάρχειν ταῖς κοιναῖς πάν- 
5» , ἌΓΕΘ ΡΟ Ἢ ᾿Ν 5. ἃ ΠῚ ῃ τῶν ἐννοίαις τὸ εἶναι τὸν " Θεὸν, ἀγέννητον, ἀποδεί-- 

, , - -»" ξεις τούτου χομίζειν ἡμῖν ἐπιχειρεῖ, παραπλήσιον 
- Ω͂ “ἡ Ὗ ΕῚ ο ͵ Ν ποιῶν, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐν σταθερδὶ μεσημύρίᾳ τοὺς 

ἐῤῥωμένους τὰς ὄψεις λόγῳ διδάσχειν βούλοιτο, ψα- 

νότατον εἶναι τῶν χατ᾽ οὐρανὸν ἀστέρων τὸν ἥλιον. 

εἰ δὲ ὃ τὰ τῇ αἰσθήσει γνώριμα λόγῳ δεικνὺς κατα- 
» »" " ͵ 

γέλαστος, ὃ τὰ ταῖς χοιναῖς προλήψεσιν ὥμολογη-- 

μένα διδάσχων, πῶς οὐχὶ τῆς ἴσης παρανοίας ὑπεύ-- 

θυνος ; Πολλῷ γὰρ δήπου ταῦτα τῶν διὰ τῆς ὄψεως 
ε ς : Ύ φαινομένων τοῖς σωφρονοῦσι πιστότερα. [ἰ μὲν οὖν 

ἣν τις ὁ χατὰ τῆς ἀληθείας ταύτης ἀναισχυντῶν, 
᾿ ν ον 80.) “ἡ 9 - ἡ σον 

καὶ τὸν “ ἀγέννητον ἢ παρ᾽ ἑαυτοῦ ἢ παρ᾽ ἑτέρου 

γεγεννῆσθαι διατεινόμενος, εἶχεν ἄν τινα τυχὸν συγ- 
, , - ΄ ΕΣ 9 ν᾿ 

γνώμην ἣ ματαιότης τῶν λεγομένων. [Εἰ δὲ οὐδεὶς, 

μέχρι σήμερον, οὔτε τῶν ἔξω τοῦ λόγου τοῦ καθ᾽ 
ἡμᾶς, οὔτε τῶν ἐξ αὐτῆς τῆς ᾿Εχχλησίας ἐπανα-- 

στάντων τῇ ἀληθεία, εἰς τοσοῦτον ἦλθεν ἀποπλη- 

ξίας, ἃ ὥστε διαμφισδητεῖν περὶ τῆς ἀγεννησίας τοῦ 

ἀγεννήτου, τί κέρδος ἐκ τῶν λόγων τούτων, οὐ συν- 

ορῶ. Ἢ τῶν ᾿Αριστοτέλους ὄντως ἡμῖν χαὶ Χρυ- 
, Ἅ -Ὁ »ν.Ν λὺ εἶ - [ [} 

σίππου συλλογισμῶν ἔδει πρὸς τὸ μαθεῖν, “ ὅτι ὃ 

ἀγέννητος οὐ γεγέννηται, οὔτε αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, οὔτε 

ἑτέρου ; καὶ οὔτε πρεσθύτερος, οὔτε νεώτερος 
« . ΦΥΣ ΞΟ. “ὦ Ὁ ͵ στιν ἑαυτοῦ ; Τί οὖν αὐτῷ ταῦτα βούλεται; 

τὦω τε » “ ) ,ὔ -} ἡ 

μοι, ὁμοῦ μὲν τοῖς ἀχολούθοις ἐγχαλλωπί-- 

ζεσθαι, ὡς δὴ πυχνός τις χαὶ περιττὸς τὴν διάνοιαν, 
᾿" ΕΑΝ Χ « δ 0 ᾿ ἈΓν ἢ τ δε ϑκά δὲ χαὶ ὀξὺς μὲν ὑπιδέσθαι τὸ ἄτοπον, ὀξύτερος δὲ 

Ν Ἅου Ἁ ᾿ "ἢ Ἂς δ, Ὁ 5 ,, 

διαλῦσαι τὸ φωραθὲν χαὶ διὰ τοῦτο ἐναδρύνεσθαι 

τὴ τῶν λόγων στροφῇ, καὶ περὶ τὴν ἀπόδειξιν λε- 
πτουργεῖν, τοῦ, μήτε ὕφ᾽ ἑαυτοῦ μήτε ὕφ᾽ ἑτέρου 
ΞΕ ΣΉ ΣΕ ͵ 52) τὸν ἀγέννητον γεγεννῆσθαι. "ἔπειτα μέντοι, οὐδὲ 

"» - Ὁ « Ὁ Ψ :} Ψ' - ΝΣ. 

ἐνταῦθα τῆς ἑαυτοῦ τέχνης ἐπιλανθάνεται ἀλλ᾽ ἐν 

τῇ τῶν δμολογουμένων διατριδῇ, ὥσπερ στοιχεῖά 

τινα πρὸς τοὺς ἑξῆς λόγους ἑαυτῷ παρεμθάλλει. Οὐ 
Ἀ ΕΣ - Ὁ Φ ΣΟΝΩΝ, - “, « Ν᾽» Ν ΜΝ 

γὰρ ἀργῶς αὐτῷ ἐχεῖνο ἔχει, ὅτι δεῖ, χατὰ ἀλή- 
ἣν οὦν -Ὸνο ,ὔ “ Ὕ 5 439 

ειαν, τὸ ποιοῦν τοῦ γινομένου προὐπάρχειν. θειαν, οὖν τοῦ γινομένου προ εἰν. ᾿Αλλ 

ἵνα ἐν τοῖς περὶ Υἱοῦ λόγοις προδιωμολογημένον 

ἔχη, τὸ ὕστερον προσγεγενῆσθαι τῷ Πατρὶ τὸν 

Υἱὸν, εἴπερ τὸ ποιοῦν ἐστι τοῦ γινομένου πρεσδύ- ᾽ ρ 
ΒΟΥ ΠΊΟΠἾι15, 1ῃ ΔΗ ΓΘΟΘ5511) ΘΟ ΠΟΘβϑιιη Παθαὶ ΕἸ- κ τερον᾽ τούτῳ δὲ ὡς ἑπόμενον λάόῃ, τὸ, ἐχ μὴ ὄν- 

ἃ ρίοσοβ ἄπο 011 τίνος ἕνεκα. Μοχ τὴ ᾿ἰβάοιμη Νί55. 
νοχ ταύτην 4668... 

ΡΈΙΙ θεὸν ἀγένητον, 7)ειιηι πον ἐαοίμση, Ζ})διιηι 

ποι παΐιηι. Αἰ ΝΜΊ55. θεὸν ἀγέννητον, ἤλφιιι πον Θοπὶ- 

ἐτιηη1.,. }1) διε ϑεποναίοη ΘαρΘΡ θη. 

ὁ ἘΑΠῚ οἱ Ἀθρ. βθοιπάιι. ἀγέννητον.... γεγεννῆσθαι, 

ΑἸ} το5 ΜΙ38. ἀγένητον... γεγενῆσθαι, Ἐχανγαῖ ππᾶπιὶ 11- 

Βυΐ, οἵχπὶ Πα τοοθ5 ὁσοανγαηΐ, ΒΟ πὶ πίον 56 “ΠἸΒΘΙ (οΓο, 

411 Δ]1ὰ πὶ βου ρ σατ Ῥ ΓΘ ΘΓ ΘΗ [65 ; {π|0 ναγίαο οἱ ἴπ 

0515 Π|ΡΥῚ5 1 ΡΓΟΒ515 νη, 

ἃ ἘΠ ὡς διαμφισθητεῖν. Αὐ Μ85, ποῦ Ρᾶτιοὶ ὥστε, 

ς Ἄερ. ον λτι5 ἀγέννητος οὐ γεγένηται. 
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τῶν τὸν ΥἹὸν ὁ γεγεννῆσθαι. Αλλ᾽ ὃ μὲν τῆς εἷς τὸν 
εν τι , Σ 5 -" 5 ,ὔ , πὶ 

Υἱὸν ἀσεόείας ἔλεγχος ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἀνα- 

μεινάτω. ᾿Εγὼ δὲ καὶ τὴν τοῦ ἀγεννήτου προσηγο- 

ρίαν, κἂν τὰ μάλιστα δοχῇ ταῖς ἐννοίαις ἡμῶν 

᾿ 909 

᾿πππ ροβίθα [οί πὶ Ῥαῖνὶ Δοο 951556, βι {πα ἄθηὶ 1 
ἀπο [δοῖς, 60. φποά ἢ ἀπε τ||π|5 65} : {61}, τιΐ 
Ἰιοο ᾿δηλπ|8Π} 1Π46. ΘΟΠΒΘΩτι6Π5. οΟ]]Πραΐ, ΕἸ πα 
ΒΟΙΠΟΘΕ ΘΧ ΠΟῚ Θχϑίδητ 115 [ΟΠ 6556. Αἱ ἰπη- 
ὈΙοίδεβ τη ΕἸ] πὶ ΟΠ [ταῖο 5015 [ΟΟ15 Γϑου γ πιΡ, 

ἘΒῸ ψθγῸ θἰϊδιη ΠΡ ΠῚ ρΡρΘΙ Πα ΟΠ ἢ, “ιιαηη-- οχ ἔηϑο- 

(πιὰ Ἰπαχὶπη8. ΠΟΘΙ Ὸ 1Π ΘΠ ΘΠ] πποάο οοπ- ΚΠ Λα δ. 
νοϑμῖτασ ᾿π 

ΒΡιιΘΡ 6 νἹ ἀθπιν;, ἰἀ ΠΠΘ ἢ πιο] Πιιϑ 4 πᾶτὴ 1π ΘΟΓΓρ πιὰ ϑουῖριατα. 

ον: ἀλλ᾽ οὖν ὡς οὐδαμοῦ τὴς Γραφῆς χει- 
μένην, χαὶ πρῶτον στοιχεῖον οὖσαν τῆς βλασφημίας 
αὐτῶν, σιωπᾶσθαι ἂν δικαίως ἀξίαν εἶναι φήσαιμι, 
τῆς, γερὸ, φωνῆς, ἴσον δυναμένης τῷ, ἀγεννήτῳ, 
πρὸς τῷ χαὶ τὴν περὶ τοῦ Υἱοῦ ἔννοιαν συνημμένως 

ἑαυτῇ διὰ τῆς σχέσεως συνεισάγειν. Ὃ γὰρ ὄντως 

Πατὴρ χαὶ μόνος, ἐξ οὐδενός ἐστιν ἑτέρου " τὸ δὲ 
δ ἐς ΡΥ Ἁ 5 ,ὔ 5 -Ὸ 5" Ἅ 5 , 

ἐξ οὐδενὸς, ταὐτόν ἐστι τῷ, ἀγέννητος. Οὐ τοίνυν 

ἀγέννητον προσαγορευτέον μᾶλλον ἡμῖν, ἢ Πατέρα, 

εἴ γε μὴ μέλλοιμεν εἶναι σοφώτεροι τῶν διδαγμά- 

τῶν τοῦ Σωτῆρος, εἰπόντος : Πορευθέντες βαπτί- 
Ὦ, .5 ρον ἔν ᾿" ΕῚ βε. αὐ ΡΟΣ Ὁ 

ζετε " εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ ἀγεν- 
“ Ἁ Ὁ ᾿ 5 -Ἑ « -" ΝΑ ϑι 

νήτου. Καὶ ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον. Ἣμεῖϊς δὲ τὰ 
- οω , Ν , 5 , δ 

συνεχὴῇ τοῦ λόγου διασχεψώμεθα. ᾿Ολίγον γὰρ προ- 

ελθὼν, χαὶ οἷον “ συγχεφαλαιούμενος αὐτὸς ἑαυτῷ 

τὰ εἰρημένα, οὕτω γράφει. 

εν τω 

ΕΥ̓́ΝΟΜ. ἌἌρ᾽ οὖν, εἰ μήτε αὐτὸς ἑαυτοῦ, μήτε 

ἕτερόν τι αὐτοῦ προὐπάρχειν δέδεικται, πρὸ δὲ πάν- 
ἡ“ μᾶλ- 

5: 7 τι - ΄, ἈΞ κα 
τῶν αὐτος ἡ ἀχολουθεῖ τουτῷ το ἀγέννητον 

ΑΙ Κα ν᾿ ΠΡ ΡΠ 
λον ὃς αὐτο ἐστιν ουσια ἀγέννητος. 

ΒΑΣ. ἫΝ τοίνυν ἐν τούτοις ππτ χα- 

ἘρΡῸ Ὁ, ὀσυνιδεῖν μὲν οἶμαι, καὶ πάνυ ῥάδιον τῷ 

χαὶ ἐρχρεν ἐπιστήσαντι; ἐμφανῆ δὲ ποιῆσαι τοῖς 
Ὰ 

πολλοῖς οὐχ εὐμαρές. Πλὴν ἀλλὰ πειρατέον, τὴν 
5Ἀ Ν ,ὔ πν γ᾽, Ν διῶ. ς - » 

ἐλπίδα θεμένους ἐπὶ τὸν διδόντα ῥῆμα τοῖς εὐαγγε- 

λιζομένοις, δυνάμει πολλῇ. Εἰπὼν ὅτι, εἰ μιήτε αὖ- 

τὸς ἑαυτοῦ, μήτε Ἔρτο τι αὐτοῦ ἀρῦ Ὰ ἄχο- 

λουθεῖ αὐτῷ τὸ ἀγέννητον - εἶτα συνιδὼν, ὅτι ἐχ τῆς 

τῶν τεθέντων ἀχολουθίας, πρὸς τὸ ἐναντίον αὐτῷ 
ΩΝ “ } 

περιῆλθεν ὃ λόγος" (εἰ γὰρ ἀχολουθεῖ τῷ Θεῷ τὸ 
-Ἄ: , ΕΣ χύσιν Α ὈΥῚ 

ἀγέννητον, ἔξωθεν αὐτῷ παρέπεται δηλονότι. Τὺ δὲ 
Γὰ Ὁ . ,ὔ ΛΞ 5 3 

ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, οὐκ οὐσία αὐτοῦ ἐστιν. ᾿Εκ δὲ τού- 

ἃ ἘΠ τὸν υἱὸν γεγεννῆσθαι, χά ίαιτηι «δτεϊζιστι 6556. Αἱ 

Μ55. Ρ]ουιαιθ. οππα8. γεγενῆσθαι. Μοκχ Ἀδρ. [νει 

οαπῃ (10. τόποις ἀναμ,ενέτ' 

»ΈΔ4 18 εἰς τὸ ὄνομια, τοῦ ἐποαδο τοῦ πατρὸς, ἀλλ᾽ οὐχὶ 

τοῦ ἀγεννήτου.... σχεψώμιεθα. ΓΑΡΥῚ γεΐογαβ, 11 νι άθσα 
οϑί ἴῃ οσοῃίθχίι. 

ὁ Τὰ ἀπ {1 ἦτο ΠΡΥῚ. ἦοχ ἀυτὸς ἴῃ 6115 ἀοβι46- 

γαΐαν. ΑΠσααπίο ροϑὲ ἤροσ. του 5 
“" 
ἕτερον τι πρὸ αὐ- 

τοῦ ὑπάρχειν ἀποδέδεικται, ἀἜπιογιδίν αἴτει 65. 

ἀ ἘΠΠΠο Ῥαγῖ5. οἱ ΒΟΡῚ ῥυϊπλτι5, βθοιπη τι οἵ 56χ- 

τ. Ρ ἴα, δι πι6 ῬΥΠ 111 ἸΠΠΡ᾽Θ [5 ἸΡΘΟΡΕΠΠῚ 

ΕἸθπηθηΐτι μη, πη 5116 Π110 7π06 ἰγδ θη Δ} 6556 

ἀπιχθυῖηι. Οὐρρ6 γὸχ ραν ῖ5. ἰάθη να]θὶ «ιοά 

ΝῸΧ ᾿πσθΘη 1, Ργϑιθυ δ πη «πιο ΕἾΠῚ δἰϊαιη πο- 

ἘΟΠΘΗῚ ΘΟΠ] ΠΟΙ ΠῚ ΡῸΡ ΤΟΙ ΙΠΟΠ ΘΙ ϑἴμηῖ} Ργ δ [6-- 
ναἴ. ΟἿἹ ΘΠ1ΠῚ ΓΟν ἃ οἷ 501π|5 Ῥαΐθν δδῖ., δχ ππ||10Ὸ 

Δ]Π10 68 : μος διίθη 4ποά δὰ ππ}10 οϑὲ, [46 ΠῚ] δϑὲ 
αἴθ ᾿πσθηϊίτι8. ΝῸΠ ᾿ἸΘΊΓΠΡ Πᾶσα ᾿ΠσΘΉΪ[τ|5 

408Π} Ῥαΐοθν ΔΡΡδ!] πη τι8. ΠΟΡῚ5. οϑὲ, Ὠ151 ϑ]να- 

τον 5 ἀθουπηθηΐα γΟ] θυ Πητι5 βαρ θη τὰ ΘΈΡΘΓΑΙΘ., 

4Ὲ1 Αἰἶχὶ : Επιτιέος δαριϊταῖΐο ἵτὶ τιοπιῖτιε Ῥαίτὶς, 

ΠΟΙ ἸΠΡΘΠΠΠ]. 56 46 ἢ Ππαοΐθπιιϑ. ΝῸ5. γθῦῸ δὰ 
411ὲ6 ῬΡΓΟΧΙΠΙΘ γοίορε, δα ρθη Ἁπηι5. Ν ἈΠ ἘΠῚ ραιῖι- 

᾿ππ]πππ ΡΟ 55115 δῖ, 5: 1416 ᾿056 δὰ {π|6 ἀϊχθ- 

Γαΐ ν ] 1 1Π 511Π|ΠΊ8}} ΓΘ δῇ, 516 50.101}. 

Ετν. Τίδ(πι6, 51 οϑίθῃϑ:1Π) Θϑὲ ΠΟ 116 Ἰρϑῖιπ ΔΘ 

5ΘΙ 511} . ΠΘάτ6. (] ἀατιλη}) Δ]1ι4 ἀπίθ ᾿ρϑιιπὶ 
6556, 564 Ἰρϑ11Π0 ἃ Πἴ6 ΟἹ πὰ Θχϑίαγθ ; 5θΖαΐταν 1]- 

Ἰὰ πὸ Πρ ΘΠΘΡΆΕΪΟ : 1110 ΡΟΙτι5 ρ88 οϑὲ βϑιθϑίδη- 
ἃ Ἰησϑ ἴα. 

Β.5. Ῥυοϊπάθ {8} 'π [18 ἀθργ ΘΠ Ἰηλτι5 

ἸΠΠΡΡΟΒΙ αἴθιη 5. ᾿η 6 Πρ θῦ Χαάθιη., τι ρπῖο, 

ἔοι] 6 δὲ δἀηοάϊιη δἰ, 4π| νεὶ] ᾿θν τον αἰίθπάθ- 

ΑΙ ΔΠΙΠΉΠΠΠ} : ἃΐ θα] γυΐσο Π]ΔηΪ[6ϑἴατη το ἀθγὸ 

ΠῸῚ ᾿ΐὰ [πΘΡῚ ἴδ ο116. Τϑπεαπάϊιη ἴα πηθη., ροϑίθα- 

{ππλγ 506ΠῚ ΘΟἸ]ΟΟΔ ΘΥΙΠΠτι5 ἴῃ 60, 41] ἀδὲ νον- 

Ῥυπη Θναηρ ἢ ΖΑ ΠΕ 115... νἱρίπιθ. τητ]τα. Ὀιχογαὶ ἤϑαὶ. 67. 

ΡοΥγΟ φποά {Ππ|4 51 ΠΘατι6 1056. Δηΐ6 56 ρ51Πὴ , 

66 ΔΠππ|4 ΠΟ πιὰ} Δ ηἴ6 ἸΡ511ΠῚ 65. ., 5θ πιὰ ῖτι’ 

ἰηρθηθΡα 0 : 564. ρμοβίμηοάιτι 1η 6] ]6χὶς νουθα 

511ἃ 5101 ΟἿ 1δοίογιμη [ππ ἃ ΘΠ ον τη ΘΟΠ56-- 

ΘΠ Δ 1 1Π ΘΟΠΙΡΆΡΙΔ ΠῚ ῬαΡ θη Θ6 676. ΝᾺΠΙ 5] 

ἰὰ5 μᾶλλον δὲ αὐτός ἐστιν, ἔπιο ὍΘΡῸ ρδε ἐϑδὲ διιφοίαπέία 
ἱπϑεπίία. ῬΟστ ἰουίμι5. οἵ ἀαϊηΐτι5 οὐπῃ (01}. εἴ οτιτη 

εἀιοπε ὕεη. μᾶλλον δὲ αὐτό ἐστιν, ἔπιο ὙἘῈΡῸ ἰρδα δϑΐ 

διιϊοίαπίϊα ἐπισοπίία, πος 65 τὸ ἀγέννητον, ἴρδα ἐπ5ε- 

πειαΐὶο, οϑὶ ϑα Ὀϑία πιὰ ᾿πσοηῖία, [Υ. Αἀάεπάα, 
ὁ ἜΔΕΙ συνιδεῖν καὶ οἶμιαι. ΤΡ .Ὶ γεΐογοβ τὰ, πὖ' οα1- 

ἀἸμηιι5. 

ΓΕ γοσίομς που] γουΡουτιη, ἐκ δὲ τούτων, ἴῃ ΠΊΔΓ- 

δῖπο Βοσ. ἰθγῖ βου ρίπμη οϑὲ 1Ππ4, εἰ δὲ τοῦτο δοθείη, 

ψιοςῖ 5ὲ Ἰιοο οοποθείθνθίιι)". ΑΒ. 15, οπ] 15 ὉΠοιςιΐ νυ 

αι}. 5 

τΘ 

2 
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Ἰθοιιὴ 56} ἱπρο ΠΡ [0... Θὰ 11 ρροσα] ἀιι-- 
θὴ]το Οχιγπιβθοιιθ ἀοοθ τς. Οὐοά διΐθη οχίγα 

ῬοιιΠῚ δϑί., 5:1} 5 Δ η11ἃ 6115 ΠΟΠ 6ϑ[. Εχ Π15 δι τθ Πὴ 

ἀοϊοϑύιη. {ΠΠπ|8 σΟΠΊ ΘΠ ΕΠ ππθὲ ἃ ἀ1|ὰ}06- 

τα. 5ϑὰ Ποὺ εἰ πὸ δοοιδαι!:., «πἰ4 ἴδοι ἢ Ἠδπά 
Π.ΠΠ 11} ΟΠ ἃ Π5. ΤἸΒ11Π1. 5 {6 ΠῚ ΟΡ Ρτισ ΔΗ 1 (π|86 

Ἰοςιθ! αξιιν 511} 1{π| 015 ΘΡΆΓ 7, ΟΥΑΙ ΓΟ ΏΘὴῚ Δ] Θὰ 4118 

ν ] 1, σον σοπάο σοπυθν εἶ ., 5 νοΡὈ]5 : [Π|0Ὸ 
Ρο5 μος ᾿ρ58 δϑὲ 5} }5ἴα ἃ ἰησϑηϊία. ΠῸς δτι- 

16} ΟἸΠΠ 115. 4π|6 ΡΥ ΘΘΟΟΘϑΘυ απ: Π1110 ρᾶοίο 60Π-- 216 Ε 

56 η{. ΟἸ ΟΠ] 0 Θηΐμ Τ)6 115 ἴα σΟΠῚ ρα Γαἴτ15 Θϑῖ, 

τς ἸΠΡΘΠΘΓΆΙΟ 5ἰὉ ἴπ 60 οἵ σχιμάάδιη οοη86- 
4{|6η8, δὲ Γι ῦβι1ι5 {π] 4418Π}] ΠΟΤῚ ΘΟΠΒΘΙΠΙΘΠ5, [Π10 

511 ΔΠ{π14, 4ποα 1 5050 ΠΕ186 Ῥ ΓΟ Π6 σΟΠΕΠ6ἃ-- 
τ} 9 ΟΡ Π6Π ΠΟΙ δ: π|ξ σαν} ΟΠ ΘΙ 510] 
ΟΙΏΠΪΠΟ ΘΟΡΓΘΡΘ. Ετοηΐ μη 5] ροϑίθαπᾶπὶ αἶχ6-- 
νὰ ἸΠΡΟΠΟΥΔΙΟΠΘΠ 6 11ΠῈ 566 π|., Πΐο 56} Π10-- 

ΠΟΙ] 5{1{|556 0, Π6Ὸ ΡΟἰι 556: αἴθ θυ 6. ἸπΠσθηθγὰ- 

[ΠΟΠΘ ΠῚ 6556 51 514 ΠῚ πῇ 6] τ ΠΥ ΘΥΒΟΙ ΠῚ... ΠΟῸ 

οϑίθμθρθ., ἘΠΊ σΘη πὶ ΕἼ] τ1ΠῚ 56 οι Πα 1} ΠΠ058 

5] οἴ πὰ αἰ νουϑι 1 6556... ΟΠῚ Π1Π1] ΘΟΓΙΓΠῚ 

{ἀῶ ΘΧ ΡΙη5θοῖι5. ΒΘ ππ|Π{π|, ΠΘΟΘΒϑι ππ π θη} 1Π-- 

το Ῥαΐγθῃῃ οἱ ΕἸΠπιπὶ ϑθοιπάτιηι ᾿ρ581 5518 Π- 

τὰ αἰ ΠΟΥ 6 ρΟ 5511. ΝίιηΟ ΨΘΥῸ Ομ} 51} πη χο- 

ΥἿΣ : Τη1ΟῸ ΡΟ 5 ᾿δθο ᾿ρ58 6ϑ8[ 5:10 5ἴαπιϊα ᾿πσϑηϊία: 

Οϑίθη! Ποὺ ᾿ρϑιπὶ ἀπο Τ)οῖι5 οί, ᾿ρϑᾶπιὶ 1η96- 

ΠΘΥΔΙΙΟΠΘΠῚ 6556. ρος. διθη {{|8 Π|11}}} ΟἹ Οἵ-- 

511Π1| δὰ προ αίθηῚ δ[α }Π1 6 ΠᾺ1ἃ 1 56 ΠΠ}06 1 ραγοῖ, 

Ῥᾶϊν]ο μοϑὲ 56 0 η6. ΡΙΡΟΘ ΓΘ Ἰθηῖθ οϑβίθηδαμῃι. 

ΒΘΥΓΠΊΟ ῬΟΥΒΡΙΟΙατι5 δϑὲ οἵ οἱασιπ; {τπιπὶ Οὔβοιτα5 Επππο- 

ΠΗΪ ᾿πορίϊὰ5. οομἤπίανο σοσιίαν, ΠΕ οἱ τρθθ Ζαοάδπι- 

το ο οΡβοισιιβ, Επιποπηϊαπα 111, ἀκολουθεῖ τούτῳ τὸ 

ἀγέννητον, μιᾶλλον δὲ αὐτό ἐστιν οὐσία ἀγέννητος, οοπ- 

ἴηι ΑΒΗ] 115 πο 858 ΡΌΡ ΠΤ, Π6Ὸ ἸηἴΟῚ 56. ΘΟ πο 1- 

Ἰ1ανῚ Ῥόββο, Νά, ᾿πάτπ|, {ποα] «πο πη{ππᾶ ην 56 {{]{π|0’, 

14 ἴπ οὸ Δἀνθη {1π|πὶ 6ϑΐ, πθο. οϑὲ 6] 5 βιθρδίαπίϊα, Ἐκ 

410 Πε, αἴ τὸ ἀγέννητον, οἴτπὶ οχ ΕἸ α ΠΟΤῚ] βοπίθηϊα 

Τλοιτη βοΐ", ἀν Θπ τ Ππιπὶ {τ ἀπ 51} ἴῃ Τ)6ο, προ 

Ῥ οι ἴρ86, πῸῸ 5 δέαπεϊα 1πσϑηῖία 10] ροβδιῖ, Ἐκ «π|- 

5 60]]1σὶ ἀο6ε, Ἐπιπουηλιπι, οατὴ τὸ ἀγέννητον 58}0-- 

5ἰ τ πὴ ἰπΘΘὨἸ ἅτ 6556. (ἸοοΡοῖ, 5ΘΟΙΠῚ ΠΘΗ ΤΙ ΙΔ ΠῚ 

ΟΠ ΒΘ 51556, 

5 ΕΔΙΠο Ῥαγῖβ, οὐπὶ ἐγ] ι5 Μ55., μᾶλλον δὲ αὐτός. 

ἈΠῚ φααΐπον 55. απ οἠἸοπο ἴδῃ, αὐτά. 

" ἘΠ πἰγαψαο οαπὶ Πδ5, «παϊηΐο αὐτὸ τό. ΑἸΠ 56 χ 

55. αὐτῷ τό. Τιοοῖτο αἴτααιθ Ρθοὐοϑβέ δα τη 1. 
ῖ Π|ὰ, ὅμως γε μήν, σδγιί ἐατδγε σιοη δἰπῖ, οἴο., 

᾿οο τλοάο ᾿π 10 }}151 ρό856 στ οπειι : ΕΠ ποτηἶτι5, {πᾶπ- 
{πη ἴῃ 856 οϑῖ, ΠῸῚ 51Π10 511} 50 Π115Π|8ἃ 1Π6 15 6556. οἷ 

Ἰποῖπουχ : 564 {Ππ4| 11 Ῥγοροῃῖξ, τι ἐσ 6ο οοἱ Πρ ροβ- 
511, Ῥυπηαπη τὸ ἀγέννητον, ἐπι θη. αἰζοη 67)» πβεώο 

6556. Θββοπταπι [)6ὶ τι Ἰγουβουιιπὶ : ἀοϊπᾶς, ΤΠηϊσοηῖ- 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕΤ ΟΔΡΡΑΌΟΟ. ΛἈΒΆΘΗΙΕΡ, 

Ἷ Ὁ Ἷ 

τῶν οἰχήσεται διαῤῥυὲν αὐτῷ τὸ σχαιώρημα ") ἵνα δὲ 
μὴ τοῦτο πάθη, τί ποιεῖ ; βραχὺ φροντίσας τοῦ 

γέλωτος, ὃν ἐπὶ τῷ τὰ ἀναχόλουθα λέγειν ὑπέχειν 
ΕΙΣ τὰ ΝΞ “Ὁ -ἰ ͵ὔ 4 ,.1 Ν ᾽ὔ ᾿ ΑῚ 

ἔβελλε; τῇ ἐπιδιορθώσεν ἀπήγαγε τὸν λόγον πρὸς ἃ 

ἐῤρούλετο εἰπών" μᾶλλον ὅδὲ αὐτό ἐστιν οὐσία 
) δ ἢ “Ὁ 

Ε ἀγέννητος. Τοῦτο δὲ οὐδεμίαν μὲν ἔχει διμιολογίαν 
ΝΥ ΑῚ , ὩΣ Ὁ 

πρὸς τὰ προάγοντα. Πῶς γὰρ καὶ ἑπόμενον ᾿ αὐτῷ 
᾿ “ , ᾿ " ᾿ ΄ " , Α 

τὸ ἀγέννητον ὃ Θεὸς ἔχει; χαὶ πάλιν οὐχ ἕπόμε-- 

νον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ τῆς οὐσίας λόγῳ περιεχόμενον; 
» “ϑω τῸὋἢ᾽- τ - 

Ὅμως ᾽γε μὴν οὐκ ἐξ παντελῶς αὐτῷ διαφθαρῆναι 
Χ Δ τ Εἰ Ἢ Α δ, 9 Ἃ [ ΕΓ “ «. “οὶ Ν᾿ τὸ σόφισμα. [1 γὰρ εἰπὼν, ὅτι ἀκολουθεῖ αὐτῷ τὸ 

͵ “ τ 
ἀγξἕννητον, ἐνταῦθα τὸν λόγον ἔστησεν, οὐχ ἂν εἶχεν 
σ κι χ ΕῚ , ΕΝ , - - ΝΜ 
ὅπως ἢ τὴν ἀγεννησίαν οὐσίαν λέγη τοῦ Θεοῦ τῶν 

ὅλων, ἢ ἀλλοτρίως ὃ ἔ τ᾽ αὐτὴν τὴν οὐσί ν, ἢ ἀλλοτρίως ἐυνον χατ᾽ αὐτὴν τὴν οὐσίαν 
τὸν μόνογενη Υἱὸν ἐπιδείξῃ, οὐδενὸς δυναμένου τῶν 

ἔξωθεν ἑπομένων, Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ τὴν κατ᾽ αὐτὴν 
5 «Κ .» 7» --» τὴν οὐσίαν " οἰκειότητα διιστᾶν. Νῦν δὲ τῷ ἐπαγα- 

γεῖν, 
" [. - ΟΝ ͵ " 7 7 

δείξζατο, ὅτι αὐτὸ, ὅπερ ἐστὶν ὁ Θεὸς, ἀγεννησία ἐστί" 

. ὔ 

μᾶλλον δὲ αὐτό ἐστιν οὐσία ἀγέννητος, ἐνε- 

σ,.», Ὁ ΛΑ ω "τὰ ἃν 2.λ " ΨΕ, , 
τοῦτο δὲ ὅσον αὐτῷ δρόμον ἀεὶ πρὸς τὴν ἐγχεϊρη- 

Β σιν τῆς ἀσεύδείας προευτρεπίζει, μικρὸν τῷ λόγῳ 

προελθὼν ἐπιδείξω. Ἔστι δ᾽ ἄρα, ὃ μὲν ἐξ ἀρχῆς 

εἶπεν, ἐχ τῆς τῶν πραγμάτων ἀληθείας χατὰ τὸ 

ἀχόλουθον τῶν δεδομένων ἀναφαγεν" ὃ δὲ τελευ- 

ταῖον ἐπέθηχεν, ἐχ τοῦ φρονήματος τοῦ αἵρετιχοῦ ἐπ 

ΤΠῈΕ ὀδίφη, ἀναισχυντότατα πάντων τοῦ λογογρά- 
ἣ, 

φου “πρὸς τὴν ἐπιδιόρθωσιν τοῦ λόγου μεταπηδή- 

σαντος. Πῶς γὰρ τὸ αὐτὸ χαὶ ἀκολουθεῖ τῷ Θεῷ, 
᾿ Ξ ΟΣ, ις "ἊΝ 2 - τὦ ΒΕ ΝΠ ω 

χαὶ ταῦτόν ἐστιν αὐτῷ, πᾶσιν ὄντος προδήλου, ὅτι 

{ἀπ ΕἼ] τι ΠῚ 6586 Πρ ΠῚ ψουθη, ΕΠ γΈΓῸ Ὑἱν ἴπη- 

Ῥῖτι5. 1ΠΠπε| «πια81 ρυϊποῖρίστ ᾿υϊπιισ Ροποθαΐ, Π)θιιπη 

πὰ ΕΓ ΟΊ ΠΙ ΠΟῚ ῬΟΒ556 : {Π0 5616] ροβὶίο, οοποῖπαε- 

Βαϊ ΕἼΤ απ, οἴμπὶ ΘΠ [5 511, Τοῖιπ ΠΟΙ 6588. 

Δ ΈΘΙΠ ἔχοντα χατὰ τὴν οὐσίαν. Απέφαϊ ἔτε5. ΠΡτὶ 
χατ᾽ αὐτὴν τὴν οὐσίαν. 

ΡΆερ. 

ἴπν 4ποάιιο ἴῃ τηαγσῖπο ος. Βοσππ 11. 

ς ΒΔΙο αἴγαφιις τοῦτο δὲ αὐτῷ ὅσον δρᾶμα : 

τον τι5 οἰκειότητα διασπᾷν : {πὰ Ἰεοο 16ρ1- 

παπᾶς 

ΟΥ̓ ΠΑΡΊι5, Πμοου δ γῸ ψιηατείιιηγι δοθιιίομπι (οἴ) ρος 

Ρανγεὶ αὐ ἱπιρίείαις ἐγ απο ΤΕ 55 ἴΌΠ6πε. (οήϊοο5. ἄπο 

ὅσον αὐτῷ δρᾶμα ἀεὶ πρὸς τήν. ΑἸτὰ5 ἴπ οοπίοχῖο {π|- 

ἄδπι ᾿να]νοῖ δρόμον : αὖ Τὴ πηᾶνσῖπο ΒΟΥ Ιρἔτπη ΤΠ ΘΠΪΓΕΤ' 
τπιᾶπτι Γοοθηϊίονε δρᾶμα, δρ, 

μον ἀεὶ πρὸς ς τήν, π6ο Δ]1{6 Ὁ ἘΡΟ ἴῃ ἈΘρῚ5 ἐογίϊο οἱ 

4πᾶτῖο, πἰδὶ {πο γοχ ἀεὶ 1ῃ οἷβ 46ϑιξ, ἮΝ εο 1ζὰ τ]ὸ 

ἄυο ἐπιδείξει, Θαθιη6 (ΟΡ. οὲ δρ, ἴον- 
΄ ΟἹ ’ 

πραγυνάτων ἀχολουθίας. 

θη τ|5 ὅσον αὐτῷ δ ρό- 

Ῥοβί Μϑ85. 

{15 ἐχ τῆς τῶν 

ἀ ΠΙμ 4, πρὸς 

γιθτι οοΥ Γι οπάϊιι, ἀονος ἀσοῖρὶ ἦ 110, μᾶλλον δέ. 

Ἐτοπῖπι πὸ υοοο8, ἔπι0 Ὁ 6}0, υεῖ ροίζι5, {αὐθιι5 σεθοὰ 

σψοΥΡα Θχρυῖμ βοοπί, {πορήδπει 5ιιπΐ οοχτθοιϊομῖβ οἱ 

σσοαραςομἶ5. ἕο πλ116. 

τὴν ἐπιδίορθωσιν τοῦ λόγου, αα 5όγπιο- 
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, (ἃ - ψ φὸ ἱ εῚ Ν ΖΡ 2 
τὸ ἀχολουθοῦν, ἕτερόν ἐστι παρὰ τὸν οὗ ἐστιν ἐπα- 

͵ ε ΟΝ τῸ "ω ͵ 
χολούθημα; Ὃ δὲ, ὥσπερ δδοῦ τινος λαθόμενος, ἐχ 

ΜΕ ς Α “ “- ΄, , 
τοῦ χαθ᾽ ὕφαρπαγὴν “αὐτῷ προληφθέντος λόγου, 

᾿ ᾿ ᾿ εἶν (5 "Ξξ, 
πρὸς τὴν χατασχευὴν ἐντεῦθεν χωρεῖ τοῦ τὴν ἀγεν- 

ἢ , ἘΜ - ων . " 
νησίαν οὐσίαν εἰναι τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων, ἵνα 
ἜΞΩ ὍΣΟΥ ρῃέ ε Ν 7 Ε Ἀγ τὰ τὰ 
τούτου δειχθέντος, διιολογούμενον ἔχη τὸ, ἀνόμιοιον 

δ ν ῸΝ τΙΣΣ ᾿ . ἀήρ ϑυσο Κπ ᾿ 
χατὰ τὴν οὐσίαν εἰναι τὸν Μονογενὴ τῷ Πατρί. 

- ἃ Γ Σκοπεῖτε δὲ ἅ φησιν. 

ΕΥ̓͂Ν. ᾿Αγέννητον δὲ λέγοντες, οὖχ ὀνόματι μόνον, 

χατ᾽ ἐπίνοιαν ἀνθρωπίνην, σεμνύνειν οἰόμεθα δεῖν, 

ἐχτιννύναι δὲ αὐτῷ τὸ πάντων ἀναγχαιότατον ὄφλη- 

μα τῷ Θεῷ τὴν τοῦ εἶναι ὅ ἐστιν διολογίαν. Τὰ 

γάρ τοι χατ᾽ ἐπίνοιαν λεγόμενα, ἐν ὀνόμασι μόνον 

χαὶ προφορᾷ τὸ εἶναι ἔχοντα, ταῖς φωναῖς συνδια- 

λύεσθαι πέφυχεν. 

τὭω οω Ἁ , , ὉὉ 

τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγέννητον, ἡγούμενος ἐντεῦθεν δαδίαν 
" 

ἌΡ ΘΑΣ Ὁ Δ ς ρα λα Γ .- Δ αὐτῷ τὴν ἐπιχείρησιν ἔσεσθαι τοῦ τὴν ἀγεννησίαν 
ἢ ἀ ΡῪΡ ἐν -Ὁ Ὁ Η 
οὐσίαν εἰναι τοῦ Θεοῦ: ἔχ τούτου δὲ ἀναντιῤῥή- 

ΝΝ , 4 ΤᾺ . ᾽ ἍΠ ἢ ; ΕὝΡΙ 
τως δείξειν, ἀνόμοιον εἰναι χατ᾽ αὐτὴν τὴν οὐσίαν 

᾿Ἷ Ὁ , δ Χ -Ὃ τῷὦω 

τὸν μονογενὴ Υἱὸν τῷ Πατρί. Διὰ τοῦτο προσπλέ-- 
- Ἷ, -Ὁ , ἊΧ 

χεται τῷ ῥήματι τῆς ἐπινοίας, ὡς οὐδὲν σημαίνοντι 
᾿ , , “ ΑΝ 

τὸ παράπαν, ἀλλ᾽ ἐν μόνη τῇ προφοοΐ τὴν ὑπόστασιν 
7, Δ Ἔ τὰ τὸ -» 

χεχτημένῳ " χαὶ ἀνάξιον εἰναι Θεοῦ προσποιεῖται, 
- ΓῚ ,ὕ ἊΝ 5 ’ 3 ᾿Ὶ ΙΑ 5 } 

ταῖς ἐπινοίαις αὐτὸν ἀποσεμνύνειν. ᾿Εγὼ δὲ εἰ μὲν 
ΤΡ ΠΣ ἐν λημν τὰ ϑρηζονη ΠΕΡ ΝΗΣΙ ἐπινοίᾳ '᾿ θεωρητὸν ἢ μὴ τὸ ἀγέννητον, οὔπω διισχυ- 

, λ μ᾿ ε κῚ 3 ὔϑω, τ ,ὔ Ὁ ἘΣΘ ͵ 

ρίζομαι πρὶν ἂν ὕπ᾽ αὐτῆς τοῦ λόγου τῆς ἐξετάσεως 
᾿»Ἅ οι 

διδαχθῶμεν. 

9 ἜΔΕΙ οἱ Νῖ558. ποηπ}}} αὐτῷ ληφθέντος. (σή οχ ἅ11π|5 

σππὶ ΘΠ οπὸ ὅἴεπ. προσληφθέντος. ΑἸΠ {τὸ5 Δῖβ5, τηθ-- 

1πιι5 προληφθέντος, εα ἐϊδ Ζι8 οοσσιρανζ, {μ65 ῥΥ μι 

εἰία τι. 

Γ Βορ. ἰονειι5. σπόπε: δὲ οἷά φησιν. δίατπ (οὔοχ 

ἀπιι5. ὀνόματι μόνω. 

8 ΠΙιιά, ἀναιρεῖ τό, οἴο., 1ἴὰἃ Τη ουρυθία αν Τταρο- 

Ζα 1π|5 : 7265 νεῖ 6α σοπιπιθπίαίίοη ἐπὶ 1)60 ἱπιϑοπί- 

ἔμιηι 6556 ρμεγδρίοῖ, ΒΟ βοατι5. Ὑ ουθατη ἀνα! οεῖν, 

Ὡϊδὶ γα] 4ς {Ἀ11ὸν, Ποσ ἰοσο βιιπηϊξιι" ῬΥῸ 60, 4υοά οβῖ, 

πθϑα)6, ἱπβοῖὶαρὶ. ἘΠ᾿ σεν Βυάδιβ, οπὶ αἱξΐ Ρᾶρ. 

108, ἀναιρεῖν τὴν διαδικασίαν, Π1}}11 ΑἸ ἃ 6556, πἰϑὶ 

αοίϊοποτι π6 9.6} 6, Ἀρευΐα πο ιβοιτη ἰαοϊί. Μοχ Βονσ. 

«παγίι5 οἰόμενος ῥαδίαν αὐτῷ ἐντεῦθεν. 
ΤΟΝ. [. 
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ῬΡουτο «ιοὰ «]άθιη πὸ ΑἸχιῖ., 1 6χ ῬΘΡΊΙΗῚ 

νϑυζα 8 ΡῈ’ ΟΠ ΟΘΘΒΟΙ ΠῚ ΘΟΠΒΘΩΠΙΘΗΠΔ ΠῚ ἃρρὰ- 

Ρδῖ : {ποα νϑῖῦῸ ῬΡοϑίγοΠ.1ΠῚ Ροϑιΐ, 1 Πουθῖοο 
56 ῆϑιι Δα ]θοῖιιη) οϑὲ., οὐ Πρ {6 {5516 ΟΠη- 

πη ἶο οὐαΐοι: ἃ 50 ΠΟ ΠΘ ἢ ΘΟΥΡΙσΘ Πα} 

{Γὰ Π51Π 60 }:. ΟἿ Θηϊ. [ἰοὺ ροΐθϑε τὶ τἄθπὶ οἱ 

βϑ|αδίαν. ΠΘιΩ, οἱ 161} 51: «πιοά ᾿ρ56..,. Οἵ 

ΟΠΠΙ 15 ΟΠ ΘΓ τι Πἢ 51} ἃς ρου βρθοίπηι, 14 ααοά 

δϑαα τι, ἃ] 1π|1 6556. [0 60 Οἵπ}τ|ι5. ΘΟΠΒΘΩΠΙΘ5 651} 

Ηΐς νϑ})Ὸ 4{|5] νἱὰ ψφιδλάδπι γρορία,, δχ θ0 απο 

ΒΟΡΠΠΟΠΘΙΙ {ΡΠ} ΟΟΟι ραν, ΘΟΠΠπιαΐ ἸΠ56η6- 
ΡΠ ΟΠΘΙῚ. 50 5 18 1] 6556 ΠΘῚ ΠΠΙΥΘΥΒΟΙΙ ΠῚ : 

τ πος ἀθηηοπϑίγαίο σρποοβϑίμη Παροαΐ, {{π|ς 6 η1- 

{πη} 5θοιπτιη 5105} πιὰ πὶ ῬΔΕΡΙ 6556. ({1551}}1-- 

Ἰθπη. Οἷιξ διιΐθηι ἀἸοαϊ,, ρϑυβριοῖίθ. 
ΕτΌΎῈκ. ΤηΡΘΠΘΓΔΙΠΠΟΏΘΗ τι 6 1. (11 ΑἸ ΟΙ Πητι5 » 

ΠΟΙ ΠΟΠΙΪΠ6 50111Π|, 5θοι πηι ΠτΠ ΠᾺΠῚ (Ο91- 

[Δ π4] ταϊοποπι, ἀθοογταπάππι ΠΤ Θιιηὴ ῬιιἈ Π]1|5 Σ 

564 οἱ ρϑυβοϊνθηάτμι. ἃν ΠΡ αμην {πιο ΠΠὰΧΊ ΠΟ 

6 ἀθθθιηῖι5., πὶ ΤΠ ρϑιιηη 50 }}Π16δὲ αιοα εϑὲ οοη- 

ΕΠ θαπλι". Οἴιδ5 Θπΐπὶ {χία 116} Θὰ πη ἀἸοιη-- 

{5 σαπ ἴῃ ΠΟΙΆΙ Πἰ 115 50] πη} δὲ ΡΡΟ] ΕΟ Π6 ΘΧϑ]- 

οἰδηταπι Πα ΡΘαηΐ, τιπὰ οἵα γ ΘΟ τι5 (Ἰ550  γππῈ π΄. 

ΒΑ5. Νεραὶ ἱπροπου ΠΟ 6 η} 7πχία ΠΟΒΙΓΙΙῚ 

ΤΠ ΟΠ παὶ πποάτιπη π᾿ Π6Ὸ ΘΟΠΒΙΘΡΙῚ 5, ΤΆ τ5 

ΡΓΟΙθατπνιιηι 56. ἴῃς [Δ0}}} οοπαῖα 5, ᾿Προ πράτ ο- 

ΠΘΗῚ δι ϑἰαπίϊαη ΠῚ 6556 : ἴη46 ψ6γῸ ον] ἀθηῖοῦ 

Οϑ ΓΘ ΠΘΕ ΠῚ 6556 56. ἘΠΊ ΘὨΙΓππ πη ΕἼΠΠΠΙΠῚ ΘΘΟΙΠ ΠῚ 

᾿ρϑᾶπι βιι ϑιδηταπη ῬαιΡῚ 6558. αἸββι μη] 6 πὶ. Οτιὰ- 

ΡΓορίοΡ. νορᾶθι]ο 1η 16} }ΠΠ1 6 Πεϊ8 ἱπΠδοροῖ ἰδ η1- 

4π8π| ΠῚΠ1] ΟΠ ΠΪΠῸ 5 σὩΠΠΟΔ ΠΕ, 564 τη 5018 ρτο- 

Ιατοπὸ δχϑιϑιθητίατη Πα πὶ : αἴσιιθ Πθὸ ἱπάϊ- 

ΘΠ) 6556. 5118, ΘΠ] γ᾽ ἀο]τοθὲ 1615 ἃ ρϑὺ- 

ἙΘΡΠ ΟΠ Ριι5. ΟΥ̓ΠΑΡΘ ἃ0 φΟΠοποϑίαρο. ἔσο γε ΓῸ 

80 ἱΠΡΘΏΪ ΠῚ} ΡΟΒΒΙΠῚ115 ΠΊΘΗΪΘ 5566 11), ΠΘΟΠΘ ; 

ΠΟῚ ῬΥΪτι5 ἈΠ ΓΠΊΟ.,. «πδπὶ Δ 1ρ58 ΥΔΓΟΠ]5 1Π- 

ἀασαιϊίοπθ ἀοΘΠ11}". 

" ἘΔ4ΦΙΠο Ῥατὶς. οὐσίαν εἶναι τοῦ θεοῦ. ΠΙᾺ, τοῦ θεοῦ 

ἄεεσί ἴῃ Μί55. δ ἴῃ δἀϊέίοπς ὅεπ. Νοπι ἕαπηοπ οχ- 

Ῥαπϑαπίαν μὲ γοθο5, πῖϑὶ 5 αι Ἰατίαν. 

ῖ Ἄδσ. ἰογειαϑ ἐπινοίᾳ θεωρητέον. αἴ στὸχ ἐπίνεια 

ΒΡ 5. ΘσοαΡΓαΐ, ἅΠΠΘΠ 11 ΠΟΤ Ἃ τἀ 6ει", Θὰ ἢ ΡαποΙ5 δχ- 

Ρ]οατο. [ρἱταν σοοθ ἐπίνοια, Επποπηῖτι5. ᾿π|6]Πσεραΐ 

τηοπ ας. οοσιίαΐα,, 5. Π 6 πὴ 4αατη ἈΠ ΔΏΙΗ ΡεΡσο- 

Ρ[ΠΟπο μη, 1Π0Ὸ γῦρο, πππο ποβίσιιση ἰπ 6} Π 6 Π61 τηο-- 

ἄστη, 410 Κ68 ποία ΡΠ 5166 ΘΟΠΒΙ [Θ᾽ ἃ ΠΉ115. : {ῈΠ8 1 α1ε1- 

ΠΊΔΤῚ ΠΟΙ οποπι ΟΠ Πα πὰ ἀρ 55 τ 8 ΠῈ 6558. ΤΡ Ι ΓΑ ΠΊΙΙ 

αα ἀεοϊαταπάππι μα} 15 ὙΟΟΙΒ Π811Π|. Οὐδοιπίαιο 151- 

ἴὰν νοοα αα ποπιθη ἐπίνοια ἜΧΡΥΙΠΙΘΠ ΠῚ τι Πη111), 

675. «τᾶτη αἸΧΙΠλτι5 ποίϊοη5. ΠΟΙ Π586. ΟΡΟΓ Ρτα- 

{1πὴἠπὴ 6ϑβΐ. - 
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πῷὸ0 ς, ΒΛΑΘΙΙΙ ΠΈΘΛΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΒΟῸ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

ὁ. 5.4 ᾳιυϊάπαιη. 511 ρϑυοθρεῖο ἰδία, ΠΠΡΘΠΙΟΥ 
οαπι ᾿πἰθυ σαν θυ  πἰραπὶ ποὺ ΠΟΠΆΪΠ15. Ὠ1}}}] 

“ - - 

Αὐτὸ δὲ τοῦτο τί ποτέ ἐστιν ἣ ἐπίνοια, ἡδέως ἂν - ἄμα 

αὐτὸν ἐρωτήσαιμι" ἀρ᾽ 
Ν᾿ 

» δι 4 κε 

οὐῦέεν πανταπασι τὸ σὰς 
, 

ΟἸΠΠΙΠΟ 5: σ Ποῦ, Οἱ 50Π118 511 {{π| [6 ΠΊΘ ΡῈ ΘΧ ΟἹ 217 τὸ ὄνομα ἐτφβε; χαὶ νος ἄλλως ἐστὶ διὰ τῆς 

δχοῖαι} ΑἹ τὸς. Πα] βιποα! ποπ ρογοορο, δὰ ἃ γλώττης ἐ ἐχπίπτων ; Ἂλ 

ΡΟΙΓ5 ἈΠΙΘΠΓα δο Πιρδοϊα5. ἀρΡΡΕΙ]ΥῚ Ροΐδϑε. 

Οτιοά 51 φοποθβϑουῖς 5 σηἸ σαν! αιμάθπ. ἈΠ 
Ῥεγοθρείοπο, 566 [αἸϑδιιπὶ φαϊἀἀΔπὶ ΟἸΠΠΙΠηΟ., εἴ 

4τιοά γτονθρὰ ΠῸπ θχϑίβίαϊ, ψαθιηδαάπηοάπιη ἴπ [ἀ-- 
Ῥτ]Α ΠῚ σΟΠΉ ΘΠ 15 ΘΟ Π ΔΕ ἃ ΟΠ ΠΠοοΓθ σ0η-- 

{᾿πστπιπταν' : ΦαρΙη040 [Α]διιπὰ {Ππ4 {πο 5 5 η1Π- 

δατιιπὶ οϑῦ., τιΠὰ ΟΠ} ΠΠΠ στ 50Π0 ᾿ΠΙΘΥῚ 7), ΟἸΙΠῚ 

οἴϑὶ νὸχ ΟπΊηΐηο ἴῃ ΔΟΡΘΠῚ Εἰ[{πιη ταν, [ἀπ] ἢ 

σΟΘΊ ἈΠ] ΟΠ65. [Ἀ]585. ΓϑΙημα ΠοδΠΐ ἴῃ ΔΠΙΠ|0 ἢ ΝΘήτι6 

ΘΠΪΠῚ ΔΠΙΠΊὰ {τπ|ὦ [Ἀ]515 ῬΓΌΓΘΙΙ5. ἀ0 νά Π]5. ΘΟΠῚ- 

ΠΙΘΠ [15 ον ἴῃ ΘΟΠΙΠΙΟΥΠῚ γ 515, σ΄ ν 6 ἃ}1ὰ5 1Π γὰ- 

Ηἶ5. Δ] πὶ ΠΟ ΠΟΠΙθι15 ΓΘΡΙ ΘΕ, ΟἸΙΠῚ 56Π16] [850 

ἴπ τηθι οἶα ΓΘ πιο, δὲ ἀθῖπάθ ρον νόσοϑιη οἴ- 

ἔδυ" νοϊαθυῖῖ, δεϊαπι τιΠὰ ΟἸΙΠῚ ὈΓΟΪαἴΟ 5ΘΥΙΠΟΠΘ 

ἸΠΊΔ ΟΠ 65. ΓΘΡΠῚ ΘναΠοβοιηΐ. ἘΠ ΘΠ 81 παῖ 

[151 δίπλα} οὐμπὶ νΘΡὈ 5. ΠΊΘΥ ΡΘΕ, ΟΡΘΡῸ ΡΥ ΘΕ 

6556: αϊϑα ἄϊσογε. 564 ἤοο σϑῦῖθ Πα Γ ΓΔ ΠῚ ΠῸΠ 

Βαθοῖ. ἈΘΙΙΦατιπὶ 14Π| {ΠΟΡῚς οϑίθπάθυο, «πο- 

ΠΟ 40 οἱ 45. ᾿π τ θτ5. σοπϑιιθίιο ἀϊοοπθ 

Ρετοορίϊοπῖς αἴδίιν., οἵ φαοηηοίο ἀϊνιπα οἰ οάιῖα 
ἘΙΘ11ΠῚ 6]115 5 5ΟΘρονιηΐ. Ὑ] θηητι5 ᾿σῖτιι, «πος ἴῃ 
ΘΟΙΙητΠὶ 4υ 6} τιδῖῖ., {1185 5 110 ΠΊΘΠ 5. 1Πη-- 

Ρεῖΐα 51Π1ρ0|10]ἃ 6556. ν᾽ ἀθητιν ἃ τπΠ|σὰ, ἀρΡαΓΘηΐ 

ἰᾶτηθη. ψανρὰ Ροϑί δοσι αία πη) πα ασα ΠΟ Π 6 ΠῚ, 

Ῥ᾿ΦΘΒΘΡΈΠῚ 51 [5 ΠΕ] τὰ 5 Ρα 65 ΠΠ]6Π5 αἰν] αἵ, θὰ 
ΓΓΟΠΘ. 501 εἰν Ί5: 0118 6556. αἸσαπίτ. ἘΧΘΙΙΡΙ 

οατιϑἃ ,. ΘΟΡΡΙΙ5 5: ΠΡ ]ῸΧ 6556. ΡΠ ἈΡΡΓΘΠΘΠ5ΙῸ 

ἀἴοῖε : 564. 01 γα] σα ρορυθηῖξ., {Ππ|4 μια] ρ]6χ 

6556 οβίθηα τ, ᾿ρϑιιη Ρ6} ΘΟσΙ Δ ΠΟΠΘΙῺ ἴΠ δὰ δΧ 
ΦΌΙΡιιβ σοι ροΟβι τὴ δϑὲ αἸ55ο  ν Θη5., 1Π ΘΟΪΟΙΘΠΙ, 
ἴπ ἤσιιγαηι, 1π ἀπ} 1 16 ΠῈ., 1Π πη  ΠΙΓἀἸΠΘ πὴ, ἰη- 

4{6 τ Π4τ|8. Βα βι15 {1188 ΠΟ 511: }551π|ΠῈ ΟΠΊΠΪΠΟ, 

564. 4ιυδάλπι ΤηΠΘΠΕ5. Ρ᾽ο πιὰ ἃ0 ᾿ΠΠΔΟΊΠΑΠΟΠΟ 

5018 οοπῆπριιηϊιν, 48} ΡοΥοπτα ϑιηΐ Πτι28 

ἃ 1πι5 (οάδχ ἀπ ] τον σατα παἴγαςαο δ πςοπο πῶς 

τὸ σημαῖνον, φιοπιοεῖο τὰ ψμοα γδπὶ Γαίσαπι οἰσπίξεαι, 

οἰπιιιὶ οιπὶ ἰἰπϑιι σϑοπὸ ἱπίερι3 ΑἸῊ ἀαΐϊηαιε Νςς, 

πῶς τὸ σημιαινόμενον εἴς, Θμοπιοάο {αἰδιιπι ψιοί κσἰϑπὶ- 

ααιιι», τιπια οι ἐϊπι πε σοπὸ ἱπίθν ὃ 

» Ἐδιῖο αἴτάψαθ οαπὶ Βοσ. «αϊηΐο τῶν δὲ ψευδῶν 
ὀνομάτων ἐναπομιενόντων, τηᾶ]ς, Ἀθρ. φαατίιβ ψευδῶν 
νογυιάτων ἐναπομιενόντων : ἃ 400 (ἸοαΠσο. 4Π11 φαϊηάις 

πο ἀἰδοι οπΐ, πἶκὶ {πο νὸχ ψευδῶν π΄ οἷ ἀοϑίηονο- 
ἴὰτ. 

ς ΠΙὰ, ἀλλ᾽ οὐχ ἔχον εἰς., ΤΓαροΖιιπέλς 5ἐ[ νουίεγαξ : 

τη εϑί πο ἰδίϊιι5 γοὶ παίμα : {πιε τὰ ρα [10 οἰὰπὶ 

ποὴ ΡΪασοτοῖ Οομηθοῆβιο, συν ἀοοίτ5 1 οπηιοπάανι ; 

! 

λὰ τὸ τοιοῦτον οὐχὶ ἐπίνοια, 

παράνοια δ᾽ ἂν μᾶλλον χαὶ φλυαρία προσαγορεύοιτο. 

οἰ δὲ συγχωροίη σημαίνειν μέν τι τὴν ἐπίνοιαν, 

ψευδὲς δὲ τοῦτο παντελῶς χαὶ ἀγύπαρχτον, ὡς ἐν 

ταῖς υυθοποιίαις Ὧν τα ἢ δή τινων ἀναπλα- 

σμοὺς χαὶ χιμαίρας, πῶς τὸ "σημαινόμενον Ψεῦδος 

τῷ ψόφῳ τῆς γλώττης συναφανίζεται, τῆς μὲν φω- 

γῆς πάντως εἰς ἀέρα προχεομένης, "τῶν δὲ Ψευδῶν 

νοημάτων ἐναπομενόντων τῇ διανοία; Οὐδὲ γὰρ 

ἐπειδάν ποτε ψευδῶν παντελῶς χαὶ διαχένων ἄνα- 

πλασμῶν, ἢ ἐν ταῖς χαθ᾽ ὕπνον φαντασίαις, ἢ ἀἄλ- 

λως ἐν τοῖς ματαίοις τοῦ νοῦ χινήμασιν ἣ ψυχὴ 

πχηρωθεῖσα, παραχκατάσχῃ τῇ μνήμη, εἶτα διὰ τῆς 

φύνης ἐξαγγεῖλαι ἘΡΟ ΚΤ ὁμοῦ τῷ πρόενε ἘΈΕΥΣ 

λόγῳ συγηφανσθὴ χαὶ τὰ φαντάσματα. Πολλοῦ γὰρ 
ἌΥ ἈΡ . , - 

ν ἄξιον ἦν τὰ Ψευδὴ λέγειν, εἴπερ ἢ φύσις τοῦ Ὁ» 

ψεύδους τοῖς λαλουμένοις συνδιεφθείρετο᾽ ἀλλ᾽ “οὐχ 

ἔχον ἐστὶ φύσιν τοῦτό γε. Ὑ πόλοιπον δ᾽ ἂν εἴη 

δεικνύναι, πῶς μὲν ἣ συνήθεια, χαὶ ἐπὶ ποίων πρα-- 

γμάτων τῇ ἐπινοία χρῆται" πῶς δὲ τὰ θεῖα λόγιχ 

τὴν χρῆσιν ἃ αὐτῆς παρεδέξατο. “Ορῶμεν τοίνυν, ὅτι 

ἐν μὲν 3: χοινῇ χρήσει, “ Ώ“ δ᾽ » μ ΠΑῚ ΠῚ Φ- 
πὰ 

ῷιο. πῚ ει ψυ 
Ψ 

τὴ μ᾿ σὺ ῷ -- " 

- ΕῚ 
ι τοῦ νοῦ ἅπ τλὰ δοχοῦντα ειναι χαὶ μοναγ. ()..5 ψὺ - «᾿ ὩΣ ἀπὸ ΠῚ Ο7 “ἢ 

ΣΤ } 5 2» Ἷ ΡΥ 
χατὰα λεπτὸν εζετασεσι ποιχίλα ἀρ ἀφ χόν κ! ̓  “") τ μεν 

“ἊΝ - - - ῃ 
πολλὰ ταῦτα τῷ νῷ διαιρούμενα, ἐπινοία 

᾿ ΄ τ 
“διαιρετὰ λέγεται. Ο ον; τὸ σῶμα ἀπ ν 

- 
δι. 

δ, 7) Φ μι τι τ". « τ - ῷ - 

τ 

φησιν ἢ πρώτη ἔντευξις, ποικίλον δὲ ὃ λόγος ὁ ἐπιὼν 

εἰχνυσι, τῇ ἐπινοία αὐτὸ εἰς τὰ ἐξ ὧν σύγκειται 
΄ Ἁ - Ἁ 

ιαλύων, χαὶ χρῶμα, χαὶ σχῆμα, χαὶ ἀντιτυπίαν, 
ι , Χ λ} 

χαὶ μέγεθος, καὶ τὰ λοιπά. Πάλιν τὰ ἀνυπόστατα 
λ ΚΠ τ ὦ ἊΝ ὯΙ ΕΣ ἝΞ ᾿Ὰ - 

μὲν παντελῶς, κατὰ δὲ ἀναζωγράφησίν τινα τῆς 
’ὔ ν , 

ἐννοίας χαὶ φαντασίαν μόνην ἀνατυπούμενα᾽ ὡς 
Η͂ ΄ Α “-- 

ὅσα οἱ μυθοποιοὶ χαὶ ΟὐρΥΡεθοι πρὸς τὴν τῶν ἐντυγ- 
Υ , -, : κα 3. ΞᾺῚ 
Χαθτ τς ἔχπληξιν τερατεύονται κ᾿ κατ᾽ ἐπίνοιαν, 

Α ΄-Ὁὖ ,ὔ 

χαὶ ταῦτ α θεωρητὰ ὑπὸ τῆς συνηθείας λέγεται. Ὧν 

«1: ἰὰ βειὶ πεχιιῖῖ, ἱπιροσεὶδιίο 651. Αἃ ψεύθαπ 1π- 

Τεγρυθίαίπηιτ : ιϑεὰ ἰος ποὸπ πάπο παίμαπε Ππαδεῖ. 

Ηος ε6βξ : πιδηδοίπτη πη [8]6 εβί, π΄ 51. ἀνύπαρχτον 

φιυϊά πὶ, σοπϑίβζαϊ{πι6 50] τη 1π πομηΐΪπ6 εἴ Ργοϊα- 

ἴοπθ. ΔΘ] 1α5 ἔογίαϑβο δὲ 5ΙΠΉΡ]1ΟΙ115. 510. Ἰπίογργοίασὶ 

Πιοοῦ: ϑιεὼ ἰὼ ποη ἴΐα εϑί. 

ἘΓνας Αἀάεπάδ. 

ἃ Βδρ. τογιι5 ἐπινοίᾳ μόνῃ θεωρητὰ λέγεται, τατίοπε 

δοία εἰϊοιιγείι" 6556 σοπιρ᾽εἰεπϑοιδιϊία. ΑἸτὶ 56ὸχ Μ55. 

εὐ αἴτια οἀἸ10 τηᾶσποὸ ἱπίει 856. Θοῆβθηϑα ἐπινοίᾳ 

μόνῃ διαιρετὰ λέγεται, γαζίοπια 5οία εἰϊοιμείι)" 6556 εἰτνῖ-- 

οἰριίία. 

τῇ ΓΥΙάς Αἀάεηάκ. 

“Ἐπ 
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οὐδενὸς ἐπιυνησθεὶς οὗτος, ἃ ἀπαθῶς ἢ Ἴρ" ὑδενὸς ἐπιμνησθεὶς οὗτος, ἢ ἀ! ς ἢ χαχούργως; 
- -» Ἂ 5 ,ὔ ,ὔ - 

περὶ τῆς τῶν ἀνυπάρχτων ἐπινοίας μόνης ἡμῖν 
-» , εἰ ΑἸ ιν , Ὁ Ἐρὰ ΄ “5 
ἐφιλοσόφησε᾽ καὶ οὐδὲ ταύτην ὡς ἔχει φύσεως ἐξη - 

’ } δ ᾿ γούμενος. Οὐ γὰρ σημαίνειν μέν τι τὴν ἐπίνοιαν, 
ΠΣ ἊΝ ΡΝ ΞΕ" ὅπ: 7 ΞΕ χλλὰ τελῶ “ 

Ψευδὲς δὲ τοῦτο, φησίν ἀλλὰ παντελῶς ἄσημον 
δ ΚΡ ὧ ι -- 
εἶναι τὸ ὄνομα, χαὶ ἐν μόνη τῇ ἐχφωνήσει τὴν 

’, “ Τ Ἷ τ Ὁ 

ὑπόστασιν ἔχειν. Καίτοι τοσοῦτον ἀπέχει τοῦ χατὰ 
-Ὸ ͵7ὔ ,ὔ τ 

τῶν ματαίων “μόνων χαὶ ἀνυποστάτων φαντασιῶν, 
» . - , - Ω͂ Ἂν - 

τὸ ὄνομα τοῦτο τῆς ἐπινοίας χεῖσθαι, ὥστε μετὰ τὸ Ε 
ὩὩν -» Ἀ -ω ,, , , 

πρῶτον ἡμῖν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἐγγινόμενον νόημα 
ἣν Ἂ Α ΩΝ 

τὴν λεπτοτέραν χαὶ ἀχριδεστέραν τοῦ νοηθέντος 
, , ,ὔ 

ἐπενθύμησιν, ἐπίνοιαν ὀνομάζεσθαι - ὅθεν ἦ ἢ συνή- 
- , - 

θξια χαλεῖ ἐπιλογισυμὸν, εἰ χαὶ μὴ οἰκείως. Οἷον 
Ὁ Ύ ΕΙΣ , ι Ὁ μᾷ 

τοῦ σίτου νόημα μὲν ἁπλοῦν ἐνυπάρχει πᾶσι, χαθὸ 
ἢ εἰκθνα 4 κμἈρηοι γι, ΔΑ » ΗΕ ᾿ 3 τ 

φανέντα γνωρίζουιεν ἐν δὲ τῇ ἀχριδεῖ περὶ αὐτοῦ 
ΡῚ ἘΣ ,ὔ Ἂς Ἑ ’ ΄ Ἂ 

ἐξετάσει, ὅ θεωρία τε πλειόνων προσέρχεται, χαὶ 
, ᾿' -- 

προσηγορία! διάφοροι τῶν νοηθέντων σημαντιχαί. 
σῃνλ ΗΠ τοιες τὸ “ ᾿ ἧς ο 
Τὸν γὰρ αὐτὸν σῖτον, νῦν μὲν χαρπὸν λέγομεν, νῦν 218 
δὲ Ζ Ξ Χ “λ εν ΝᾺ ᾿ λ ε ἔλ 4 
ἐ σπέρμα, χαὶ πάλιν τροφήν᾽ χαρπὸν μὲν, ὡς τέλος 
-“ ΄, ͵ ΄ ι 

τῆς παρελθούσης γεωργίας" σπέρμα δὲ, ὡς ἀρχὴν 
- , κ Η , - 

τῆς μελλούσης" τροφὴν δὲ, ὡς κατάλληλον εἰς προσ- 
’ὔ - τ ,. δ θήχην τῷ τοῦ προσφερομένου σώματι. Τούτων ἕν 

, ΕΠ ΗΑ ᾿, 
ἕχαστον τῶν λεγομένων χαὶ χατ᾽ ἐπίνοιαν θεωρεῖται, 

᾿ - ῃ ἐπ ΄ , 9 
χαὶ τῷ Ψόφῳ τῆς γλώσσης οὐ συναπέρχεται ἀλλὰ 

-"Ἢ “ - , , Η ΄ 
τῇ ψυχῇ τοῦ νενοηχότος ἐνίδρυται τὰ νοήματα. Καὶ 
ἵν ἊἜ .-» δι Αἵ τ Ἷ, 

ἁπαξαπλῶς, πάντα ἃ τὰ τῇ αἰσθήσει γνώριμα, χαὶ 
ς -" ᾿ ἣν “- “- 
ἁπλᾶ μὲν εἰναι τῷ ὑποχειμένῳ δοχοῦντα, ποιχίλον 
ΕΥῚ , ΗΠ ᾿ , - ᾿Ν , » , 
δὲ λόγον χατὰ τὴν θεωρίαν ἐπιδεχόμενα, ἐπινοία 

θεωρητὰ λέγεται. 

ΠΑΝ αὶ -- ᾿ , -Ὁ , -- 
᾿Εγγὺς δὴ τοῦ τοιούτου τρόπου, τῆς ἐπινοίας τὴν χρῆ- 

ι Η ω , ΝΙΝ ΩΝ , δ᾽ Ὁ ΆῸ 
σιν χαὶ παρὰ τοῦ θείου δεδιδάγμεθα λόγου. Τὰ μὲν 
τ᾿ ΄, ὌΝ Ψ τα ς τ ττν , 

οὖν ἄλλα παρήσω, πολλὰ ἔχων εἰπεῖν, ἑνὸς δὲ ιλόνου 
- ἃ « 7 τ 

τοῦ χαιριωτάτου ἀνησθήσομαι. Ὁ Κύριος ἡμῶν" Ἴη- 
ἘΠ -Ξ ᾿ "7 ᾿ 

σοὺς Χριστὸς ἐν τοῖς περὶ ἑχυτοῦ λόγοις, τὴν φιλαν-- 
- Ψ, 4, ᾿ Σ ,ὔ 7 

θρωπίαν τῆς θεότητος χαὶ τὴν ἐξ οἰχονομίας χάριν 
ΞΆ Ὁ ΄ ,ὔ - 

τοῖς ἀνθρώποις παραδηλῶν, ἰδιώμασί τισι τοῖς περὶ 
ϑ ’, 

αὐτὸν θεωρουμένοις “ἀπεσήμαινε ταύτην, θύραν 

ε (ἰοά!οο5. ποππ}}} μόνον. δία πὶ σά δα τπππ15 οἴ Τὴ 

δα 115 ἐκ τῆς αἰσθήσεως. Αἱ Μί85. τη]{1 ἀπὸ τῆς. 

Γοίατα 1184, ὄθεν ἡ συνήθεια χαλεῖ ἐπιλογισμὸν, εἰ 

χαὶ μὴ οἰκείω;, τωι σοπϑιδίμεϊο αἰζαηίίοπεπι εἰ ἰϊ ἐγ- 

{τον οπι σοςσαΐ γ»αἰοοίπαίίοπιοτιε, οἰδὶ πο ΡΓοργίθ, ἴῃ 

μλ11} {15 ΟΟΘἸΟΙΡτι5 ἀἰΘβιἰογαξιιν : 564 Ἰοσῖξαν ἵπὶ αἰτάσις 
εὐϊίῖοπε εἴ ἴῃ (Ο]Ρ. εὖ ἴῃ τηᾶγρῖπο ΒΟΡῚ «αϊπ|]. 

ἐ Βοσ. τονίπ5 θεωρία τε πλεῖον, σσ, ἀ]Γογ θεωρία τε 

90Τ 

Ροθίδθ ἃς Ρ᾽οἴοΟΡ 5 σοσιτα 0 Π 6. ΘΟΠΊ ΠῚ ΠΙΒΟΙΠ 1", 

5ΓΠΡΟΓΘΗῚ 1π ἰοσ ΠΠΠ} 115 ΘΧ οἰ ἔτ} 1, Πδθο ΠΖπΟήτι6 
ΘΧ ΘΟΠΒαΘ 1 Π6 ἀἸοιιπτιιν σΟΠΙΘ ΠῚ θα οὶ οὔ πο- 

χὰ 6556. ΟἸΟΡ τ Π1}18 ΠΊΘΠΙΙΟΠῸ [αοία., σἰνθ δχ 

ἸσΠοΟΡΑ ΠΕ οἶνθ Θχ τη} ] 11, (6 5018 ΓΘΓῚΠῚ ΠΟΠ 

511}051516 Πα Ππιη} ᾿ΘΡΟΘΡ ΟΠ ΕπιΠΟΙΠΉΪτ15 ἀἸ 55 ΡΠ 

δὲ πθ Βα 7τ|5 υϊθηὴ πα ἐπ Δ ΠῚ τιῦ 56 Παθοῖ, δχρο- 
ἢΪῈ. ΝΟ ΘΠΪΠῚ ἃ} 515] Π ον] «α] τιᾶ πὴ ΡΟ’ ΔΠΪΤηΪ 

ῬΘΙΟΘΡΙΟΠΘΙῚ., Π6 [αἰδιιη “αϊάθηι : 5ε ἀϊεϊξ 

ΠΟΠΊΘΏ 6556 51Π6 1{|}ἃ 515] ΠΟ 016, αἴ τι6 1Π 5018 

ΡΓΟΠΙ ΠΕ ΑἴΙΟΠ6 510 5]ϑίουθ. ἘΠῚ ἰάτηθη ἰαπέπιηη 4}0- 

εϑδὲ τ πος ΡῬΘΓΟΘΡΙΟΠΙ5. ΠΟΙΉΘΠ 6. 5015 νΔΠ15 

Δ ΠΟῸΠ ΘΧϑιβίθ ΕΠ 115 Ὑ]515. ὈΥΘΘἸσδίαΡ., τὶ ροϑὲ 

ΡΥΪΠΊΔ ΠῚ 1Π ΠΟΡΪ5 ἃ 56Π 811: ΠΡ ΓΘ σϑᾶπη 4681}, 511}0- 
ἘΠΙΟΡΘΠῚ ΔΟΟΙΓΑ ΠΟΓΘΠΊΠ]16. ΤῸ ΘΟΠΒΙ ΘΓ [ΙΟΠΘΙῚ 

ῬΘΓΟΘΡΙΟΠΘΙΩ ΠΟΙΠΉΙΠΘΙΠΉΙ5 : ππάρ οχ οοπβιιθ- 

{πά|]πὸ. ΠΙοθὲ ἸΡΓΟΡΙΙΘ., γαϊοοϊπαο γ σᾶ. 

ΨΕΡΡΙ σγαπα,, {ΓΠ 10] δἰ ρ]6χ ᾿πιθ]]θοῖτι5. οἹηη]- 

Ριι5 ᾿ποϑῖ, ψιοά πρὶ ΔΡρδΥΘΥΙ σΟΘ ΠΟΒΟΙΠΊΠ5 : 

αἴ σαπὰ ΕΠ ΘΠ 15. 1ΠΠ]ΕΠΓΙΠΉ15.. ἔπ ΠῸ δὲ ΓΘΥ ΠῚ 

Π. ΓᾺΡ ΠῚ ΘΟΠΙΘΠΊ ρα, οἱ ἀἸνοῦθᾶ ΠΟΠΙΪΠἃ ΓῸ5 

1Π|6]] 6 οἴαθ ϑ᾽ση ΠΟ  Π ἃ 5656. ΔΠ]πΠ|0 οἰϊογιηξ. 

ἘΠΙΤ γ61Ὸ ᾿ἀθπὰ {γ  ΠΠΟ11Π} ΠῸΠῸ {πΙΟ ΠῚ ΠῚ]... ΠῸΠς 

ΒΘΙΏΘΠ., Εἴ ὙΠ 5115. Δ] ΠΠΊΘΠ [ΠῚ ΔΡΡΘΙ] Δ Πητ|5: ἔγιι- 

οἴππη 4υϊάθη)., γε πεῖ ΡΥ Θο ΘΡ 86 ἀσΡΙ σα] Παγῶ ἢ-- 

ΠΘΠῚ : 5616 γ61Ὸ, ψ τ [π πΠ 85 ΤΥ ΠΟΙ Ο τ] : 411- 

ΠηΘΠἔπ πη (θη! 4τι6., γος ΘΟΓΡΟΥῚ ΠΟΙ θη 115 

απσοηάο Τἀοποιιη. ΠΟΡι. τπιΠιΠη ΠΟ {π|6 δὲ 

γα ΠΟΠΘ. σΟΠϑ θυ, ΠΕῸ [Δ ΠΠΘΠ τΠ8ἃ ΟἸΠΠῚ ΟΥ]5 

50Π0 ΘνἈΠδϑβοι : 564 οσορσ]ίαϊα 1Π ΘΟΘΊ Δ ΠΕ15 Δ ΠΙΠηΟ 

Ι- 

ἤχα τηᾶποηΐ. ΕἘῤ Ἰῃ 511ΠἸ1η8 5. ({Π|6 ΟΠ] 116 56 η51ι 

ἙΟΡΠΟΒΟΙ ἔτ). ἃ6 ἴῃ 5110] 6 οἴο 5: τ Ὀ]1οῖα Πα] 6} 
6556 ν᾽ θη 7, ψΑΥΙΆΤῚ ὙΘΙῸ ΓΑ ΠΌΠΟΙ ΡῸΓ σΟΠ ἴθ - 

Ρ᾽αΠοπ θη Δα μη ππὶ., Π8δο. ΟΠΊΠΙΆ ΔΠΪΠῚ ΡΘΓῸΘ- 

Ρἕοπα 510 οοπ θη ΙΑ ΠΟΘ πὰ σα άθγθ ἐἸοιιη παν. 

Αἀ πιῆ ἔεσθ τηοάτπιπη., δἰϊ8 ΠῚ ἃ αἸν]πα 

ΒοΓΙΡαγα τιβιιτη Θά οσθιη" ΡΘΙΟΘΡΈΟΠΙ5. Ἐσπ-- 

ἀθπὶ ΟΠ ΠῚ ΤΟΙ ]πᾶ: οἵ ΠΠΑΠΊ πΔΠῚ ΠἸΠΘΓΟ 

ΠῚ] Πα 60, ἰδ ΠΊΘΠ 11Π11|5 501Π|5 ΟΡ ΟΡ Ώ1551-- 

ΠῚ ΠΙΘΠΠΟΠΘΠΊ [Δο]8 ΠῚ. ΠΟΙΠΏΙΠι5. ΠοΟϑίου 71Ε51|5 

Ομ ϊβῖτα οαστὴ 46. 56 1050 ψϑῦθὰ δσθγοῖ, ἐθιΐδε15- 

416 π᾿ ΠΟΠΊΪπ65. δἰδοϊι πηι. δίαιιθ ᾿ΠΟΔΓΠΑΙΟΠῚ5 

σαι ατη ΠΟΠΊΠΙΡι5. «ἰδ Ιαγαγθῖ, ρυορνιθίδεθιιϑ 

- 
ΓΕ 

πλείων. 

« ἘΔ πάντα τῇ. ΠΑΡ ΥῚ νεΐεγεβ πάντα τὰ τῇ. 

μι (οάϊοο5 ἄπο ἰπσοῦς Χριστός. Ηος ᾿ρ50 ἴπ Ιοοο βπὶ 
περὶ αὐτοῦ. Απέϊααϊ ἴτο5 ΠΡΥῚ περὶ ἑαυτοῦ. 

«Βεσ. 4υαγίι5 ὑπεσήμηνε ταύτην. Μοπετε 7αναΐ, 1}-- 

14, ταύτην, τοίεγοπάιιπι 6556. 86] σΟΟῸΠῚ 5ΠΠΡΘΥΪΟΓΘΠῚ, 

τὴν χρῆσιν. 

20. 
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«αἰριυιβάδηι, {π|ὰ5 1π 1050 ΘΟΠ ΓΘ ]ΑΤῚ ΠΡ ΟΘ511Π1118, 

ππιηο τιϑιιηὶ Πρ ἤσαν}. ΝᾺ ΠῚ 56] ρ511Π) αἸΧῚ μ0Υ- 
ἴδ, ΙΔ, ῬΆΠΘΙΩ, ν]ΐθη}.. μρϑϑίουθμη, 80 [π|- 

ΘΠ: 411 ἰἀῃηθ. ΠΉ1}115. ΠΟΠΉΙΉΙ 115. ΡΡΌΘἸ{τ|5 
ΠΟΙ Θϑ5[; Π6Ὸ ΘΠ} ΠΟΙΉΪΠἃ ΟΠΊηΪὰ ᾿ΠΙΘΙ 56 515}1- 
ΠἸοαςπιηὰ Θυι 6} 085 56. [δυτιη!. ΤΌ] νΘΡῸ ΔἸ πὰ 

Ἰχ . ΠΠπ|4 ν15.. 114 νὶὰ., ΔΙῸ ῥά βίοι 5:5 η1Π- 

οαἵ. 564, Οἵ τΠΠ11Π} 510 δθοι πα τιη} 51] ΘΟἴτιπι,, 

51{{π16 τιηὰ 5105: Πα 510 }6χ, οἱ ΠΟ ΘΟΠΙρΟΒΙ ἃ, 

Δ]1ὰ5. 4ΠΠ16} 56. 1056 ΠΟΙΏΪηΔΓ, αἰνθυβθα5 Ἀρ}6|18- 

1065. Ἰηἴ6 1 56. ΤΠ ΟΠ6. (ἰ55᾽ θη 65. 5:0 }1ρ051 δο- 

σΟΠΊΠΟΔη5. Ναιη ΡΙῸ Οροι δι! Ομ αἰ ν θυ [ὰ-- 

ἴθ, δὲ ΡτῸ δὰ παθιτπ πη {τιᾶπὶ δὰ θὰ πάθοι, 

45 ΒΘΠ ΘΠ ΟἿ 15. 6715 δἰ Ποπαπίι", ἀἰνοῦθα “ΠΟ α΄ τι 
5101 ποιηϊηα ᾿ΠΠ ΡΟ. Ναιη ἰάθο δϑί ρϑιιηὶ ἰτι- 

ΟΘΠ] ΤΠΠΠΩῚ ἐἰἰοῖτ. «πιο ΡΆ ΡΠ) ἸΠΔΟΟΘΘϑΔ ἢ 

εἰο τα 15 

ΡᾶΡΠ το 50] πο γ 6 50 ΘΠ [15 605 {π| ρα σὰ- 

ἴ05 Δ ΠῚ] Οὐοτ]ο5. Πάθρθθη!,, ΠΠπνηϊηοῖ. Ὑτθ ν- 

"Ὁ; {πο δοὸ5. 4{|1π ε0 μοι θη γα ήϊοοϑ. 656.- 

γαΠ 7 ΟΠΟΙ ΟρΘυῖ ἢ ΓΘ ΠΠΠτα 6 δππίρίαι. Ῥὰ-- 

5. ΒΑΒΙΠῚΠΙ ΟἘΒΑΒΕἙ 

ΠῚ] Θϑἰα θη] Ποὺ ΠΟΠΙΪΠ6 ἰσηϊῆοοι, 

ΠΟΙ δ1ι[6Π1, Ππ0 51 ΟἾΠτι5. ΤΠ Θη15. ΤΠ ΧΙ 

ῬΓΟΡΡΙτ5.5 ΠΠΠΡ06 {1 ΔΠ] Π186 5[α τι 5115{ΠΠ6 81 ἀ- 

{τ|6 ῬΡΟΡ Ια θη} ο]1|5. σοηβορνοῖ, Ἰά αοά ἄθεοι 
ΘΧΡΙΘΠ5 5606} 6 56 1|ρ50., Π6Ὸ 56Π51}}) ἀ]α] 51-- 

ΠΘῊ5 ἃ ΘΔ ΠῚ ({1|88 ΘΧ ΤΡΆΓΠΟΠΙ5 πο ρα ΘΠ  υΟῚ 1η-- 

Πρηλ τα οι. Οὐ 51 {1|5Ρ18 } ̓ἴὰ ΠΟΙΙΪΠἃ δ᾽ Π6ι-- 

Ἰὰ ῬΘΓΡΟΙΡαΓ,. ΓΆΓΠΟΠΘ5 ψΑΡ 5. ἱΠΥ ΘΙ ΡΟΙΘΡΙ , 

6 πη] 

5] ΘΟ τι} ὁ5ὲ. ΟΠ. ΠἾΠθτι5. Οὐι5. ᾿σῚ [|| 510 ῬαΡ ΓΔ Τη 

[6 51 δου πα τ} 51: 05Γ {18 Π} τΠ|1} οἵ 

αὐ Β]ΒΡΠοιπ απ τιπὶ Πα] 6. ΠΪΠστιαμη.,. τὶ ἀϊοουῸ 

ἁυι 6817. 51 611} οὐιπὶ γ ΟΙ 115 ἢ 5 ΡΟ ΟΘΡΙΟΠΟ5 ἴπ-- 

τον] ὃ Οὐ ἸσΊτα ΒΡ] ο5ὲ., αὐ ππιης δ απ 

ποάτιηι 6 Τ)60 τη] ΘΡΘΟ. 1 Πα ο απ 5θοιιη-- 

ἄτι ῬΘΡΟΘΡ ]ΟΠΘη} 800] 01, δὲ. Ποο ἴρϑίιη μὲ]- 

Ὠ111Π1, (6. 4πὸ ΠΟΡῚ5. ἰοΐα ᾿πϑε{π||ὰ θϑὲ ἀἰβριτα- 

το" Νιυιβ τι ). ΘΏ]ΠῚ ΓΟΡΟΙΙΘΙητι5. γΘοθὴ Πὰπο, 

ἐπι ΘΘη τ αἰ ἰοτιθηῖ. [1161 τιϑιιΡ 7}. ΤΠΟΟΡ ΡΠ 1 ]6 1} 

ΠΔΠΊ 116. ἃς ἸΠΘΘΠΠ ΠῚ 611} {ΠῚ  ΘΥΒΟΥ1 αἰο]- 

ΤΏ115., ΘΠ ΡΙῸ ἄἰνουβα ΠΟΙΟΠΘ. 5 ΠΟΙ 115 

ἈΡΡΘΙ]ΔηΓ65. (ὐιμη ΘΠ]η] [ἢ {ϑδοῖα 781 5: αἃ 

ἀ γ βίογδβ Ποῦ 0 ὉῚ καὶ ἀναπληρῶν. 

“ ἘΦ οὐπὴ (010. εἰ Ἄδσ. «ᾳιμηΐο ἀποφέρεσθαι. 

ΑἸΙ φυΐπαιο Μ85, ὑποφέρεσθα!. Μοχ 61 ἑνὸς ἑχά- 

στου. ὅοχ ἑκάστου ἤδοβὲ ἴῃ πλι} {15 ΝΜ55. 

ΓΈΔΜΠΗΙ εἱ ορσ. βεοσπάιπι5 χαὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἀγέννητον 

πρῶτον. ΠΠπ4, τὸ ἀγέννητον, 46] ον πλ115, ΔΙΠΟ ΠΏ 56Χ 

(σάϊοαπι εἰ οὐ τ 1οι15 Ν οη. ἀποίοτνιζα 6 ΒΟ απ{1. 

5.11|1ὰ, ἄφθαρτον γάρ, εἰς., τοίενε Ογορογιιβ ΙΝ γ856- 
Ἠ8.5, ἴοτηο ὃ, Ρᾶρ. 824, δα 6 δάνουϑιιβ σα] πη 89 

Τοππόολ} ἠοοῖς οἱ σορίοβο ἀοίοπαιϊ!. 

ΘΟΛΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΚΟΗΙΕΡ. 

, ᾿ μὴ 

Ὁ ἑαυτὸν λέγων, καὶ δδὸν, καὶ ἄρτον, καὶ ἄμπελον, 
- [2 ᾿ 4 

καὶ ποιμένα, καὶ φῶς, οὐ πολυώνυμός τις ὦν οὐ 
αὖ , δυντον 5 9. Ἃ ἀλλύήλ ,ὔ γὰρ πάντα τὰ ὀνόματα εἷς ταὐτὸν ἀλλήλοις φέρει. 

ει ᾿ ᾿ , ᾿ δον ὟΝ ΕΣ , 

Ἄλλο γὰρ τὸ σημαινόμενον φωτὸς, χαὶ ἄλλο ἀμπέ- 
ΕἾ ὦ 3 Ἂ “ἡ 

λου, καὶ ἄλλο ὁδοῦ, καὶ ἄλλο ποιμένος. Ἀλλ᾽ ἕν ὧν 
,ὔ ν, ἢ Ὁ Νὴ χατὰ τὸ ὑποχείμιενον, καὶ μία οὐσία καὶ ἁπλὴ καὶ 

Ε τ, , - 
ἀσύνετος, ἄλλοτε ἄλλως ἑαυτὸν ὀνομάζει, ταῖς ἐπι- 

ες ᾿ , 
νοίαις διαφερούσας ἀλλήλων τὰς προσηγορίας μεθαρ- 

Ψ Α -Ὸ-ὉὋΣ»ὁὦ -ῸὉὦ Α 

μοζόμενος. Κατὰ γὰρ τὴν τῶν ἐνεργειῶν διαφορὰν, χαὶ 
ϑ εἿ ὺ - ἂν δ ῪΕ ΚΟ ΞὰςΝ ἡ χ' ΜΕΝ Ὁ 

τὴν πρὸς τὰ εὐεργετούμενα σχέσιν, διάφορα ἑαυτῷ 
ε Ἕ , - Α Ν « ᾿ Ὁ χαὶ τὰ ὀνόματα τίθεται. Φῶς μὲν γὰρ ἑαυτὸν 

τὺὦρο - - ,ὔ 

τοῦ χόσμου λέγει, τό τε ἀπρόσιτον τῆς ἐν τῇ θεότητι 
Ῥ -Ὸ- Α -» 

δόξης τῷ ὀνόματι τούτῳ διασημαίνων, χαὶ ὡς τῇ 
, - . , ν 

λαμπρότητι τῆς γνώσεως, τοὺς χεχαθαρμένους τὸ 
Ν τω "“᾽ μὺ μ»} Ἢ 

ὄμμα τῆς ψυχῆς καταυγάζων. Ἄμπελον δὲ, ὡς 
Ἃ - , »ς ΄, ἈΚ 

τοὺς ἐν οὐτῷ χατὰ τὴν πίστιν ἐῤῥιζωμένους ἐπ᾽ ἐρ- 
» - » ἈΝᾺ 

γῶν ἀγαθῶν χαρποφορίαις ἐχτρέφων. Ἄρτον δὲ, ὡς 

οἰχειοτάτη τροφὴ λογιχοῦ τυγχάνων, τῷ διαχρατεῖν 
Ἀπ  λοΣ δα ἡλο᾽ ΥΥΝ ΟΝ τὴν σύστασιν τῆς ψυχῆς, χαὶ τὸ ἰδίωμα αὐτῆς δια- 
ἣν ἃ » - “.Δ 92 ῸῪδ τ Αι ἀν λῦ σώζειν, “ἀναπληρῶν ἀεὶ παρ᾽ ἑχυτοῦ τὸ ἐνδέον, χαὶ 

Ε πρὸς τὴν ἐξ ἀλογίας ἐγγινομένην ἀῤῥωστίαν οὐκ 
-.ἡ δε ΠΝ (ΕΝ "“ ὅκου οὐῖι , 
ἐῶν “ὑποφέρεσθαι. Καὶ οὕτως ἄν τις τῶν ὀνομάτων 
-ν 7 , [ ΄ὔ 

ἕχαστον ἐφοδεύων, ποιχίλας εὕροι τὰς ἐπινοίας 
“Ὁ Ἁ , " -“ὥ 

ἑμὸς ἑχάστου τοῦ χατὰ τὴν οὐσίαν τοῖς πᾶσιν ὕπο- 
, γεν" Ἐν εἴ Α “- . ἔ 

χειμινου. Τ Γς οὖν οὕτω τὴν γλῶσσαν πρὸς βλασφη- 

υἱαν ἠχόνηται, ὥστε τολμῆσαι εἰπεῖν ταῖς φωναῖς 
᾿ 2 , , Ν , πλιὸ 

τὰς ἐπινοίας ταύτας συνδιαλύεσθαι : 'ΓῚ οὖν ἄτοπον, 
εἰ τὼω -"» Ὁ 4 

οὕτω χαὶ ἐπὶ τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων λαμάνεσθαί τινα 

χατ᾽ ἐπίνοιαν, ᾿ καὶ αὐτὸ τοῦτο πρῶτον, περὶ οὗ 
» ,ὔ ᾿ Ἢ ,, Ἁ 

ὃ σύμπας ἣμῖν χεχίνηται λόγος: Εἰρήσομεν γὰρ 
Ν κα Ὁ ΤῊΣ ἘΠΕ ΗΕ ἐφ κοτας .- ΕἸ ἢ 

οὐδαμῶς ἑτέρως λεγόμενον τὸ ἀγέννητον. δ Ἄφθαρ- 
, ΧΑ: ἊΣ, . ᾿ “Ὁ οἱ , 

τον γὰρ χαὶ ἀγέννητον εἰναι τὸν Θεὸν τῶν ὅλων λέ- 
ςᾳαλ ὦ , , 

γομεν, χατὰ διαφόρους ἐπιύολὰς τοῖς ὀνόμασι τού- 
᾽, σ } Ἁ 3 Ν 

ο19 τοῖς προσαγορεύοντες. “Ὅταν μὲν γὰρ εἰς τοὺς χα- 
΄ 5.- » 6) “ ε ΟΡ: 

Δ τοπιν αἰῶνας ἄπο λέψῶμεν ᾽ ὑπερεχπιίπτουσᾶν 

᾿ ᾿ - - ΄ εὑρίσχοντες τὴν ζωὴν τοῦ Θεοῦ, ἀγέν-- 
“}) 

γητον αὐτὸν λέγομεν " 

πάσης ἀρχῆς 
ο δΟδΑ -» 3 Δ Α ὅταν δὲ τοῖς ἐπερχομένοις 

ο-ὋὝ ο Α 7 

αἰῶσι τὸν νοῦν ἐπεχτείνωμεν, ἣ“ τὸν ἀόριστον χαὶ 
“ λ ΨΦῚΕῚ ᾿ ,ὔ 

ἄπειρον, καὶ οὐδενὶ τέλει χαταληπτὸν προσαγορεύο-- 
ν « 5, ΤΟΣ Ἢ - - 

μεν ἄφθαρτον. Ὥς οὖν τὸ " ἀτελεύτητον τῆς ζωῆς, 
-" »" δ “Ὁ Ἂ 

ἄφθαρτον οὕτω τὸ ἄναρχον αὐτῆς, ἀγέννητον ὦνο- 

« ἘΠ ΕΒ ορ. «αϊπέιϑ τὸν ἀόριστον. ΑἸΠ 4αϊπάαε 55. 

τὸ ἀύριστον, [166 γ βου ρίπτα ᾿πν ϑηϊία ἴῃ {γ1θιι5 (ο(1- 

οἴθ5 ἄληπτον ργὸ ἄπειρον : 564 νοὸχ ἄπειρον Ιαστδαν ἴπ 

1115 Δῖ55. δ 1πὶ ᾿ρ5ὺ τορονῖο Ν  β56πο, ἸΙοϑΐ ἈΠΟ Χαῖ 

ΠῸΠ ΒΟΙΏΡΟΙ βάθη ψοοῖθιι5. τπξαΐτιν, (α]}ι5. Βαϑὶ- 
1ππ|5. 

"»ΑΠΕΏΔΕΙ ἔγοθ ΠΡ τ] τὸ ἀτέλεστον τῆς ζωῆς, ΠὈΙ οπὰ 

ἐπι τὸ ἄναρχον αὐτοῦ... ἐπιθεωρούντων. Αἱ Μ88. 1{8, 
αἰ οαἸΠΊπηιι5. 



ΛΑΌΥΒΗΒΌΒ 

μάσθη, τῇ ἐπινοία θεωρούντων ἡμῶν ἑχάτερα. Τίς 

οὖν ἀντερεῖ λόγος, χαὶ ἐπινοεῖσθαι τῶν ὀνοιλάτων 

τούτων ἑχάτερον, χαὶ διιολογίαν εἶναι τοῦ χατ᾽ ἀλή- 
θειαν τῷ Θεῷ προσόντος; Ὁ δὲ ὡς μαχόμενα ταῦ- 

ἀλλήλων 
5 , Ἁ “ἢ 4 

ἐπίνοιαν τὶ λέγεσθαι, καὶ τὸ 

᾿ Ἀ Ξ - 

τὰ “χαὶ ἀσύμδατα παντελῶς, ἀπ’ 
ΝΝ,ἤἬ Ν κ ΓῚ διίστησι" τὸ, τὶ χατ 

ἀποπληροῦν “᾿ τῷ Θεῷ τὴν τοῦ εἶναι δ ἐστιν διο- 

λογίαν. 

Καὶ γὰρ αὖ μηδὲ τοῦτο παρέλθωμεν, οἷον αὐτῷ 
τῆς εὐλαδείας τὸ σχμα ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀχου- 

ὄντων ἐπινενόηται ἐν τῷ λέγειν, 

ΕΥ̓͂Ν. Μὴ κατ᾽ ἐπίνοιαν ἀνθρωπίνην σεμνύνειν 

τὸν Θεὸν τῇ τοῦ ἀγεννήτου προσηγορίᾳ, ἐχτιννύναι 

δὲ αὐτῷ τὸ πάντων ἀναγκαιότατον ὄφλημα, ἐν τῇ 
[ἡ -ψ 5 , 

τοῦ εἰναι ὃ ἐστιν διιολογία. 

, ἡ , -; - , 
ΒΑΣ. Τίς ἂν λόγος ἀξίως τῆς σχολιότητος ταύτης 

- γ 3 “- νὴ 

τῶν τεχνασυάτων ἐφίχοιτο ; Εἰχφοδεῖν τοὺς ἁπλου- 
, ᾿ τ πῆρ. 5» Ν, Ἀπ ,ὔ 

στέρους ἐπιχειρεῖ, ὡς μὴ ἀποδιδόντας τὰ ὀφειλόμενα 

τῷ Θεῷ, εἰ μιὴ οὐσίαν εἶναι διλολογήσειαν τὸ ἀγένν: " Θεῷ, εἰ μὴ ο μολογήσε ἀγέννη- 
ἡ ἰτε ψοὺ , ΝΜ ᾿ 5] ὅρος » 

τον, χαὶ ὀφλήματος ἔχτισιν τὴν ἰδίαν ἀσέδειαν ὀνο-- 

μάζει, ἵνα μὴ δόξη παρ᾽ ἑαυτοῦ τι λέγειν, ἀλλὰ τὸ 
- , - - , Ε - ΣᾺ 
ἀναγχαίως τῷ Θεῷ ὀφειλόμενον ἐχπληροῦν. Καὶ 

- - ᾿: ον ὧν « 2 } Ὁ ΕἾΔ, δ , 

τοῖς λοιποῖς ἐνδείκνυται, ὅτι ἐν μὲν τῇ οὐσία “ τιθέ- 
Χ - , ΞῚ , 3 ΄ 3 ὦ 

μενοι τὸ ἀγέννητον, ἀνεύθυνοι ἀφεθήσονται" εἰ δὲ 
ἕτέ ΣΝ ἘΣΕΙ͂Σ πρὸ ὅπολαυξά ς ἑτέρως χατὰ τὸν εὐσεξὴ τρόπον ὑπολαυάνοιεν, ὡς 

- Ὁ ΘΟ 

ἐλλελοιπότες τὸ πάντων χρεῶν πρεσύύτατον χαὶ 
,ὕ ἢ Ν λ 

ἀναγχαιότατον ἔχτισμα, ἀπαραίτητον τὴν ὀργὴν ἐχ 
ῃ.: 157 Ψ [λ Ἄς ἢ ΕΣ 7 Α 
δέξονται. Ἡδέως οὐν Γἂν αὐτὸν ἐξετάσαιμι, τὴν 

, ΝΥ Ἃ -ῸὉ 

εὐγνωμοσύνην ταύτην διοίως ἐπὶ πάντων τῶν πεοὶ 
Ὡ Ἅ } - ᾽ς Θεοῦ λεγομένων φυλάσσει, ἢ κατὰ τοῦτο μόνον τὸ 

Ὁ 2 ,ὔ - 

δῆυνα; [δἰ μὲν γὰρ οὐδὲν ὅλως χατ᾽ ἐπίνοιαν θεωρεῖ, 
. ᾿ ΝΡ (ον Ὶ , λ τ εἰ ,ὔ ἵνα μὴ δόξη ἀνθρωπίναις τὸν Θεὸν σεμνύνειν προσ-- 

, , ᾿,Ἅ } 
ἡγορίαις, πάντα ὁμοίως οὐσίαν δμολογήσει τὰ ἐπὶι- 

“-- - .- τ . 
λεγόμενα τῷ Θεῷ. Πῶς οὖν οὐ καταγέλαστον, τὸ 
ν ᾿ Ὁ ἃ μετ , δι μὰν χ δημιουργιχὸν οὐσίαν εἰναι λέγειν : ἢ τὸ προνοητικὸν 

“ἘΔΗϊο παἴναᾷας οπὰ δσ. (αϊπίο χαὶ ἀσύμιθαντο. 

παντελῶς. Α11Π| 56χ Μ,85. χαὶ ἀσύμόατα,, τοοίο. 

ἀ ἘΔ1 τοῦ θεοῦ. ΓΑΡΥῚ γοΐοτοβ τῷ θεῷ. 

ὁ Ἄδσ, «υδγίαϑβ τῇ οὐσία τοῦ θεοῦ τιθέμενοι, δὲ ἐπι σα πίειι- 

γάπε πὶ Θοϑδοπίϊα [)εὶ οσοποιίπμαπί. σου 6ϑῖ, 51 σοῃΐθη- 

ἄληΐ ΠῚ παΐιναμι ἱπ 0 ᾽πὶ 6856, πἴ σΟΠΘΥΑΥῚ ΠῸΠ 

ΕΟΝΟΜΌΝΜ 18}. 

τ 

900 

γΘΒΡΙ οἰ μη15, ΠΘΙαι6. νἱΐα ΡΥΙΠΟΙρΡ πὶ ΟΙΠΊΠ6 5ι1-- 

ΡΘΙαΡΘ ἃ ΠΟΡῚ5 ᾿Π ΘΠ ἔτ", ἔππὸ ᾿Π θη ἔτι ἰρϑῖμἢ 

αἸΟΙ πλτι5 : ΟΠ γΘΓῸ ἴῃ {ῤιιγὰ 5έροι!α σΟρΊ ΓΔ Γ10- 

ΠΟΘ] ΘΧΙΘΠΠΠΠλ115.,. ΘΙ1Π}., ὅθι: ἐπ} πὴ} ἃο 1Π]-- 

ΠΊΘΠΒ.Π.. ΠΟῸ {10 ἢΠΠ6 ΘΟΠΊΡΙ ΘΠ δι) νοοὰ- 
ΠῚ115. ἸΠΟΟΥ ΤΡ. 1]. Οἰιθιηδπηοάτιηλ Ἰστίι 

γα ἤπΠ6 σΆΓΘη5. (ΠΟΙ Πα ἸΠΟΟΥ ΠΡ ΕΠ 1ὰ5: [ἃ 

ΘΔ θη. ΡΥΙΠΟΙΡΙΪ ΘΧΡΟΥ5. νούδίαν. Ἰηρσοπθγδῖο, 

ἴπ|Π} ΟἸΠΠῚ ΠΡ 116 ΡΘῚ ΠΙΘηἴΘ ἢ} ΒρΘου] ληῖ:". Οἷα 
ἸσῚ ταν γΔΙΟΠ6 ΠΟΡΆ ΙΓ), δὲ προ ται ΠΟΙΪΠὰ 
ΘΧΟΟΡΊΓΑΡΙ,, οἱ 6}π|86 σοὶ Ρονοῦὰ 60 ᾿ποϑὲ 601- 

[Ὀ55]0 Π 61 6556 ΠΠ6 νϑιῸ [μη π|8 Π| 51 ἢδθο 1ΠΈ6]᾽ 

56. ῬθρΠαΡΘη, ΠΟ ἸΠἴ6 568 ΘΟΠΟΙΠΠΔΡῚ {0 ποὺ 

Ροβϑθηΐ, ἰίθυιι πη. ἃ}0 ΔΙΊ ΓῸ αἰ πη : 1Π||ΟἹ αἴτι" 

ν]  6]1οθὲ, δὲ ἀἰ ψυ] 4 ἀἴοὶ {χα ΔΠΙῺΙ ΡΘΙΡΟΘΡΙΙΟ - 

Π6ΏῚ, δἵ ΡῈ. ποὺ Ἰρϑῖμη. Π 60 ΡΘΙΒΟΪν] 6]1ι5 «ποά 

65: ΟΠ 6551] 0 Π 6}. 
8. Αἥὐ δηϊπ πὸ ἰος 

{{π8|15. δἱ β πη] τὸ θυ θεῖ θχοοσ!αΐὰ 51} δα ΔῈ 6]- 

Ι. 

(αἰάθια. ΡΥ θυ διητι8., 

[ΟΡ ΠῚ ΘΥΘΥΒΙ ΟΠ ΘΠ, ΟΠ (ἰἰο1, 

Ετπ. 856 1Ἰπσθη 1 ἀρρο!!αἴοπθ Τλθιιπὴ ΠΟῺ (6- 

ΘΟΡαΓ 6 [πχία Πυιμηαπτιπὴ 1π|6} Πσ 1 πποάτη , 56 

δ Ῥϑυύβοίνθυθ (δ) πη} τπαχΊ μη 6. ΟΠΊΠΠΠΠ ΠΘΟ65-- 

ΒΡ πὶ ; Ππδπἀοαιυμάθια οιιπὶ 14 απο 658 σομ - 

{τι 6556. 

Β.5. Οὐ υιβηδη) γ 6 15. ΡΟΒ510 ΡΓῸ ΠΊΘΡΙΟ 6χ- 

Ρ]ΙΟΑΡῚ Πάρι. γΘ Βα ΠΑ ται ΟΠ [5 ἢ ΝΊΓΕν 

[ΘΥΓΘΙῈ 51 ΠΡ ]Π]ΟΙΟΓΘ5 ; (π|ᾶ8] «πιο ἀθθρθπς. πὴ 

γοἀάδπι θ6ο., ΠΪδὶ ᾿Π ΘΠ ΘΓ ΟΠ ΘΠ 5110 5[ΔΠ|18 8} 

6556 σοῃἤιθδηΐα". ΑΤΈτ16 διιᾶτη Πρ5115 Πρ] ἴα ἔθ ἢ 

ἀθΡΓΕ 50] 010 ΠΘ ΠῚ} ΔΡΡΟΙ]αῖ, πὰ π6 {π14 ν]άρᾶ-- 
ἴπι ἃ 56 050 4Ἰ6616 , 564 14 «ποεϊ ΠΘΟΘβϑαυ1ο ΠεῸ 

ἀδθθῖαν, Ρούβοίνογο. Οαΐη δὲ ψ 6] 118 ἀθοϊαγαΐ, 

ἔογ6, τιῖ δὶ ᾿ποΘὨΘΥΆΠΟΠΘΠῚ 1Π 5105 8 Π1|ὰ ΡΟΠπᾶηΐ, 

ἰπποχὶ δῖπθ ρΡοπα αἰμηἀηέτιν : 51 56 οτι5. {ιχίὰ 

ΡῬίαμη τηοάτιμ ΔοΟΘρθυΙ πῇ, {πα γτιΠῈ 6556, 1 051] 
τὰ πη πᾶ 41 «Θ᾽ τπιπὴ. ΟΠ  ὨΪΠΔ ΔΠΕ]([1||55]Π} 1Π| 

ΠΧ Ι ΘΙ 116 ΠΘΟΘΘΒΑΙ ΠῚ ΟΠ ΒΘ. ΒΟΥ ΘΓ 5 18 ΠῚ 

ΘΒ ποαηΐ [ΠΡ] ΔΘΑ Ή]Θη. ΡΡΟΙΠ 46. ΠΠΡ6Π 5. δι Πὶ 

᾿ΠΙΘΡΓΟ ΔΨ ΘΙΊΠῚ 7, τινι πη. ἤπιπῸ ΔΉ ΟΔΠΠΟΓΘΠῚ 

Ραυΐτον πὶ ΟὨΙΠΙΡι5. απ 46 60. ΡυθἸοαπέιι: 

βουνοί, δ ἴῃ ποὺ ἀπηΐαχαΐί νορρο ἢ Νδηϊ 581 ἢϊ- 

Ὧ1 οπηπῖπο {πιχία ᾿π|6] Πσθη! τηοάϊτιη 5ρθεῖι-- 
αν, αὐ πὸ ΠυπΔ 15. ἈΡΡΘΙΙΔΠ ΟΠ θι15. Ἰθοιιηὶ 
ΘΧουπαγα ν᾽ ἀθαίαι ; οπηηΐᾷ {π| 46. Ὧθο ργθάϊ- 

Ροϑϑιῖῖ. ΠΙαά, κατὰ τὸν εὐσεδῇ τρύπον, φαοὐ πηοχ 86 {|- 

τὰν, σἱἀοίαν 5ῖ9 ἀσοῖρι ἄἜθογὸ : λσέα τεοαλιιηι {ει ἔδιι- 

ποπιῖο χαΐάεπι υἱάοίμν ρίμ5 6556; δο ποπ δοί. [Αἰ 

ν. Αἀάεπάδ. 

ἢ (οάϊοο5. «Αἰ Χαοῖ οὖν ἂν αὐτόν. Ν᾽ οεια ἂν ἃ δὶς 
- 

αὐθεναΐῖ, 



ὕἬ:αἹ. 

Ἀ]αίαες. 

6. 

103. 

3. 

9410 Ει 

ΘΔ ΠΓ5,. 51:}}ΠΠ 16} σι 5 ΓΙ ΠΔ ΠῚ 6556. ΘΟ ΓΘ ἔπι. 

Οὐοπιοάο ᾿σίταιν νυ ἀἸου τη ΠῸΠ 6ϑ 5 ΟΡΘΆ ΠΩ] [ἃ-- 

ΟΠ αΐθιη. δι δια πὰ 6556. αἴσθρο 3 ἅτ ἔα πὶ 

ῬΡΟν ΘΠ Ἰᾶ ΠῚ 5. ἅ1ΠῚ 5᾿ΠΉΠΠΠ1ΟΡ Ῥ Θϑοἰ θ  Ἰᾶμ ΓΈ)" 

5115 515 ΠΠ18ΠΊ 6556} δὲ τπΠὺ ψϑῦΡθο., ΟΠΊΠΘΠῚ 

ΔΟΠΟΠΘΙΏ. 5105 18 ηΔ Ραΐαγο ἢ Οιιοά 51 Οπηπὰ 
πο δά τπιητπὶ 5: οαίιηλ ἰθπάιιηϊ ; ΠΘΟΘ556 
ΟΠΊΠΪΠΟ 65Γ 5 πὲ πομλῖπᾶ 1ἄθιη ᾿Πίθι' 856 γαϊθαηΐ 

ἀαριηδάπιοάϊμ ἢ ἴπ 115. αὶ Πλ1|{158 ΠΟΠΊ ΠΙΠτι5 

ΔΡΡΘΙ]αΠίτμ" ; 5161 σαπη. δα πη θη} «ἰἸοῖ πηῖι5. 51-- 

ἸΠΟΠ6Πὶ οἱ Ῥοίχιμι οἱ (θραπ). Οτιᾶγο {|| διι- 

ἀἸϑυῖῦ 1πηπλε{4 0} 1Παῖο πὶ Π)6], ἀθνθηϊο αἱ ᾿πσο- 

ΠΘΡΑΠΟΠΘΙΗ : ἰ[6η1.,. 4π| διά ϊθυῖε ἸΠ ΠΝ 151 Ὀ1]Θὴὶ 

6556, δ ογθαπαϊὶ [δου!ταΐθ πὶ ἀοίονθιιν. Ἐσαχυ 

Ἰὰς ΘΟ βίη. ΠΟΡῚ ροϑ51: ἀΒι 15, 51. 4115 

νι 6] σοὶ δάθηητο ΡΡΌΡΥΪΟ τιπἰτι5ουπ56π|6 ΠΟΙΉΪ-- 

ΠΙ5 5 σῃ!Ποαῖα.,. [πΠ ΘΟΠῚΠΊ11ΠῚ 1511} ἔπι ΘΙ {τι5 

ἀοοινῖπδο. τριισποὶ" ἘΞ φυϊάοπι οἰαπὶ Δι᾿ Πη115 

(6 Ὅθο, αιοά οἴηηΐα 1Π βρη τἃ θοϊε,, ορθὰ- 

ΕΠ ΟΘΘῊῚ ᾿Ρ51115 ΓΘ ΟΠ, : ΟἸΠῚ γΘΙῸ ἃπ6]-- 
1115, Ππο0(] ΔΡΘΡῚΓ ΠΠΔΠῚΙΠῚ 5118 1, δἵ ΠΡ} 6 ὲ ΟΠ ΠῸ 

ΔΠ118] ΘΠ ρ Δ οΙΟ. , ῬΡΟν ΘΠ 8} ΟἸη πὰ ἱπγὰἃ-- 

ἀθηίθπι «Ἰβοϊπηιι5 : {πᾶ πῆ ἀπιίθη δι τητι5. {πο 

Ῥοϑιι ἐοποῦτας ἰαςἰϑιῖιιπι σιιπιηι.. ταν 151}}}}15. Πα-- 

ἴπ|86. 6715. δἀιημοπθίτ". ΟΠ] γι ϑ1ι5 ὐμ ἴτηι5. 14 
αιιοά 1η ρϑύϑοηα Π)οἱ ἀἸοι ἐπ, Εσο βίίηι, εἴ πιοπ 

τ {01. ῬΟΡΡοίπδηι ᾿οηΠ αΐθ. 6 ᾿τημαιι [8 0 1}1-- 

ἴθ. 51 518 Π|165 αἰντηο5. 1Π6]]Π1σ΄πηιι5. ΝΟΠΠΘ 
δ παν πη ΔΗ] [6ϑία οϑὲ Ἰηϑαηὰ ,. 51 εἸοὰ5. ῬΓΟρΥ τη 

5151 ΠΟ π1Π| τ ΠῚ ΟἸΠ({π|6 ΠΟΠΊΪΠΪ 51] οι: η}) ΠΟῚ 
6556 9 564. σοπίγα νου θοΟΥ ΠῚ Ὑ1Π}, εἰθοθυπὰ5 Ππο-- 

ΤΠ] ηἃ ΟΠΙπΐα ἰδ ῃ}] ᾿πίρ' 586. νοῦ ἢ Ρυφοίουρα 

ΘΙ Πη51 Ποο ἀἰθά θυ πητι5., Π6 5ϊ6 φαϊάθηι εἷἰ5 {{14-- 

«πὰτ ἈΠ Ππι5. ΒΡ ΘΡΟΥΕ Δ πιθπάτιπι ΡγΟροϑβί-- 

τη}. ἘΣ ΘΠΙΠ) 51 Πθθο ΟΠ ηἶὰ οἴ ἐδ Ὥρο οἱ Ῥα- 

16 «Ἰουιππιν , 5105 ΓΔ Ὁ [1Δ 0 6}1|5. 5 σΠΙ ΠσαπῈ., [τη-- 

λας} 0116 ἄἰσο δὲ ᾿πυ]5101}6 δὲ ᾿ΠΟΟΓΡΈΡ 116: 51- 

ν 
5. Απῦ αι ἄπο ΠΥ] λέγειν, τὸ προνοητικὸν πάλιν οὗ- 

σίαν " τὸ προγνωστιχὸν ὡσαύτως. ΑἸτφαδπίο Ῥοβὲ δ 

τὸν αὐτὸν λέγομεν, (ὐοοο5 πλα]εἰ λέγωμιεν, 

4 ΒΜ ΠῚ οαπὰ ()01Ρ. πρὸς τὸ δημιουργόν. ΑἹ «παΐαοτ 

Μ95. διμιουργιχόν. 

»ΨΌ]ς, 2 ἱπιρίεε οπῖπα ἀπίπιαΐ Ῥεπδεϊεοιίοπο. 
Ἐμερήκ ες Τογἕαϑβο Βοίοτα 4υιβρίαμη, πῃ οΡΓ ΓΘ ΠῚ ῬΓΟ 

εὐδοκίας 16 1558 εὖλ ̓ογίας, 

ὁ Βα πο Ῥατιὶβ. πάλιν δὲ διὰ τὸ ἐκ προσώπου τοῦ θεοῦ 
λεγόμενον “ ἐγώ, 564 ῬΥΩΡΟΒΙο διὰ πος ἴῃ δ οπὸ 
γεη. πϑὸ ἴῃ ποβίυ]5 ΟΟΩΠΟΙθιι5 ἱπυθηϊίιν, Οταγε [ἃ-- 
716 οὐ ἀἸ ἀουῖπη. ἀαἀἤτΐαμ δαπι ἔμῖ556 ἃ ΤΥΡΟΘσΡΆΡ 15 αὖ 
56 Π5115 ΤηΐΟΡΟΥ γοάογοίαν, ἘΔΊο Δ οη, οἵ Βερ. αιυπη- 

ΒΑΘ ΟΕΒΛΑΒΚΕΞ ΘΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. 
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" 

ἈΒΟΘΗΙΕΡ. 

ἊΝ 7 ’ 

8 πάλιν οὐσίαν ; ἢ τὸ προγνωστιχὸν πάλιν ὡσαύτως ; 
δ ις , “ .- -Ἀν., Ὁ εἶ, , χαὶ ἁπαξαπλῶς, πᾶσαν ἐνέργειαν, οὐσίαν τίθεσθαι: 

΄ - “ , 

Καὶ εἰ πάντα ταῦτα πρὸς ἕν σημαινόμενον τείνει; 
ΕῚ - Ὶ 

ἀνάγχη πᾶσα ταὐτὸν ἀλλήλοις δύνασθαι τὰ ὀνόματα" 
-“ : , 

ὡς ἐπὶ τῶν πολυωνύμων " ὅταν Σίμωνα χαὶ Πέτρον 

χαὶ Κηφᾶν τὸν αὐτὸν λέγωμεν. Οὐχοῦν ὃ ἀχούσας 
ω Ὁ Ἂ. ΄ 

τὸ ἀναλλοίωτον τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ ἀγέννητον ὗπα-- 
δ' δ Ὁ 3 , ᾿ 3, Α Ν οὖ ἃ δ' 

χθήσεται" καὶ ὃ ἀχούσας τὸ ἀμερὲς, πρὸς τὸ " δη- 
" 4 ᾿Ὶ , ,ὕ «ἃ ’ 

σιουργιχὸν ἀποφέρεται. Καὶ ταύτης τί ἂν γένοιτο 
- ,ὔ “», 

τῆς συγχύσεως ἀτοπώτερον, ἀφελόμενον τὴν ἰδίαν 

σημασίαν ἑκάστου τῶν ὀνομάτων, ἀντινομοθετεῖν 
- Ε ᾿Ὁ ΄ Ἁ ΦὭἼὭἤἬἝΦ αι “ ᾿᾿οω ΄΄ 

τῇ τε χοινὴ χρήσει χαὶ τῇ διδασχαλία τοῦ Πνεύμα- 
͵ὔ , τ -Ἢ 

τος; Καίτοι ὅταν μὲν ἀχούσωμεν περὶ τοῦ Θεοῦ, 
σ᾽: , 5» ᾿ ΕῚ Ά, νΝ Ἁ ΄ 

ὅτι πάντα ἐν σοφία ἐποίησε, τὴν δημιουργιχὴν τέ- 
᾿ ᾿ , 

ΚΝ μον ΄ ἣ {} ἐλ. 3 , ) 
νὴν αὐτοῦ διδασχόμεθα" ὅταν δὲ, ὅτι ἀνοίγει τὴν 
" " 2 - εἴ»; - --δψγ." Ὁ , Ἁ 

χεῖρα αὐτοῦ, χαὶ ἐμπιπλᾷ πᾶν ἢ ζῶον εὐδοχίας, τὴν 
ἣΝ ὰ Ζ Ξ - , «, } « 
διὰ πάντων χεχωρηχυῖαν πρόνοιαν" ὅταν δὲ, ὅτι 

ἔθετο σχότος ἀποχρυφὴν αὐτοῦ, τὸ ἀόρατον τῆς αὐ- 

τοῦ φύσεως παιδευόμεθα. “ Πάλιν δὲ τὸ ἐκ προσώ- 
- - 3 Α 

που τοῦ Θεοῦ λεγόμενον, ᾿γὼ εἰυὶ, καὶ οὐχ ἠλλοίω- 

μαι, τὸ ἀεὶ ταὐτὸν χαὶ οἰ γόνος τῆς θείας οὐσίας 

μανθάνομεν. Πῶς οὖν οὐχὶ μανία σαφὴς, μὴ ἴδιον 39 

σημαινόμιενον ἑχάστῳ τῶν ὀνοκάτων ὑπούε 

ΕΥ 
ἔψει λξγε ιν, 

ῥλῆσθαι 
Ἶ 

ἀλλὰ, παρὰ τὴν “ἐνέργειαν, πάντα ταὐτὸν 

δύνασθαι ἀλλήλοις, διορίζεσθαι τὰ ὀνόματα ; Γπειτα 

ἐὰν χαὶ δῶμεν τοῦτο, οὐδ᾽ οὕτω πλέον αὐτοῖς οὐδὲ 

εἰς τὸν σχοπὸν περιέσται. Εἰ γὰρ πάντα ταῦτα ἐπὶ 

τοῦ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς λαμῥανόμενα, τὴν οὐσίαν 

αὐτοῦ σημαίνει, τὸ ἀναλλοίωτον λέγω, καὶ τὸ ἀόρα- 

τον, χαὶ τὸ ἄφθαρτον, παραπλησίως δηλονότι χαὶ ἐπὶ 

τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ “τοῦ Θεοῦ,, οὐσίας ἔσται δη- 

λωτικά. ᾿Αόρατον γὰρ, καὶ ἀναλλοίωτον, καὶ ἄφθαρ- 

τον, χαὶ ἀμερῆ, καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, καὶ τὸν μο- 

νογενὴ Υἱὸν ὀνομάζομεν. Καὶ οὕτω τὸ σοφὸν αὖ-- 

{5 πάλιν δὲ τὸ ἐκ προσώπου τοῦ θεοῦ λεγόμιενον, ἐγώ, εἴ 

1ἃ Ἰοσοη πη ἱεῖς τρβεῖσις 8516 αὐ 1Ππ4|| ὅταν ἀχεύσω- 

μὲν, Βα 171 ἀεθοαΐ. 

ἃ Ἄδσ, τογίϊπ5. Ρουθ αἴθ Ἅ}}1 Μ95. παροῖ {{1- 

ἄδπα ἴῃ οοπίοχξι ἐνέργειαν, οοπίνα αἷπι Ὑογ δ ογτεγε : 

αὖ ΒουἸΡἔασ ᾿πυθμΙ[1 1π ΤΠ ΔΡΡΊΠΘ. ἐνάργειαν, δοπίγα 

ενίθπίίαηι. ΝΠ} ἀπ] τιμὴ πιο δὲ ἀιῖπ ΤΠ οΓΡΓ 5 νὰ - 

ἴπ5 Ἰεροις παρὰ τὴν ἀλήθειαν, οἴτπὶ ἱπίογργοίαξιιβ οἱ, 

οοπίρα αογϊζαίεπι : 564 {πὰ 14] ἀποίονυιαίε Γροουῖ, 
ΠΘβοῖο, 

ς Β6ΠΙ εὐ Μ95. ποηηι}}} υἱοῦ χαὶ θεοῦ 

υἱοῦ τοῦ θεοῦ, 

ΑἸῈ Μς-. 
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ν ᾿ ἷν 
τὸ ἐναντίον περιελεύσεται. ἦ Οὐ γὰρ μᾶλ- 

Χ δ᾿ τὸ ἐν μιὰ προσηγορία διάφορον, ἀνόμοιον 
Ν ᾿ Ξ ὃ δ ὁ ἮΝ τι Ν ᾿ Ω» ἈΠ, ᾿ 3 

κατὰ τὴν ουσιᾶν αποόειχνυειν εζουσίν. ἡ οιὰ τὴν ἐν 

-" ) Ἅ. ὔ [] (- -" ξ .» ἘΠ πων 

τοῖς πλείοσι κοινωνίαν, ὅμοιον ὁμολογεῖν ὑπ᾽ αὐτῆς 
τω »͵ ,ὔ -Ὁ Ν , 3 ὦ τ. 

τῆς ἀνάγχης τῶν δεδομένων ἐχδιασθήσονται. [αἱ 
ἊΑ “ οι ς , παν ς- ὦ “- α - - 

ὃξ λέγοι ἐπὶ μόνης τῆς τοῦ ἀγεννήτου φυινῆς τῇ 
, -,» οὦο 

δ εὐλαδείᾳ ταύτη χεχρῆσθαι, ἐπὶ ὃὲ τῶν ἄλλων ἀφυ- 
, ΕΝ ΄, ὍΝ 3 , ᾿- ἢ ς15 

λάχτως ἔχειν" πάλιν αὐτὸν ἐρωτήσωμεν, "τίς ἣ ἀπο- 
, ἢ "“ Ὁ Ἁ τὰ, ’ 

χλήρωσις, τοσούτων ὄντων τῶν περὶ Θεοῦ λεγομέ-- 
5 σὸν ,ὔ , Δ ΕῚ ΓΕ " αὐ: ῇ 

νῶν, ἐν ἑνὶ τούτῳ μόνῳ τὴν ἀκρίδειαν ἐπιδείκνυσθαι, 
δα ΜΠ 6. ς , ΕῚ το ΕΣ Ἀ τῶ Ὁ 

εν πενι τουτῷ ἀποπληροῦντα αὐτῷ τὴν του εἰναι 

. 

Ὁ 
Υ. 3 Ἅ) ᾽, 

ἐστιν διολογίαν, ἐν ἑτέροις παυπληθέσιν ἀνθρω- 
, 5 , ὶ ἊΝ ἘΞΙ τὸ ῃ «ες 

πίναις ἐπινοίαις, σευνύνειν 'μὴ παραιτεῖσναι; 0 
τι Ἰ ὑ δ᾽ ΕῚ φρο 5" γε 

ὀφειλέτης, οὐ μᾶλλον εὐγνώμων τῷ γὰρ πλειόνων ἐν τῇ 
Ὄδν ν δ 2 Ὁ. «“ ς ͵ 5 ͵ὔ - - 

τοῦ ἑνὸς ἀποῦόσε:, ἢ ὑπερθάλλων ἀγνωμοσύνῃ ἐν τῇ 

-- 
νς 

- ΄ ΕΣ ΄ ε ᾿" 5 « ᾿ 
τῶν πλειόνὼν αποσ ρήσει. Οὕτω μεν ουν, ὡς τα πᾶν- 

οὔργα τῶν θηρίων, ταῖς ἑαυτοῦ τέχναις ἁλίσχεται, 

τος ἄϊοῖε ΒΚ] 5 : Ῥαΐγσοιη ΕΠ ο β θοίαπεϊα {1551- 

ΠῊ ΠΟΤῚ 0856. ΘΧ 60 ΘΟἸΠἶοῖ Ἐπ πομλῖ15, «ποα Ῥαΐον 1η- 

δομῖίιι5 51}, ΕἼΠ1ι|5. Ὑ6ΓῸ σοπῖίαϑ : 5661 1ΠΠπ||| ἀρρα πη 6η- 

πα! σοπαβ. ἱπορίππι δὲ δὲ. Ἀρβανήιτη. (ὑτη. ΘΠ, 

πλα]} τὰ δἰ πὲ ἴῃ {0Π|0115 Τπὲο Γ 56 ΡΟΥΘ 1551 Π|6 σοηνοπιαπΐ 

Ῥαΐον εὐ ΕΠ 5, ΟΡ πιο σογτιπιαπι {Πᾶπὰ ἴθ Ῥ]αΡΊΡ1185 

ΘΟΠΒΟΠΒΙΟΠ ΟΠ, ἁἴι6. σΟΠ  ΘΠΙΘΠΓΔ ΠῚ, Ῥοίτα5. Επιπο- 

πιΐα πὰ Ταἴον ορογίπογαι, Ραΐγοπη. οἵ {1Πππιπ ποι 56 

51 1165. 6556, ἢθ0 “Ὁ α1 ΟΡ πππῖπι5 σοὶ ΑἸ γουϑι τοῖα 

605 4551 1165 Ῥγο Ἰοᾶτο. 

8. οχ ἐυλαθείᾳ 5ιτὴϊ ν᾿ ἀθίαν. πο Ἰοσο ῬΓῸ “πδ ἀπὰ 

Οἰγουπβροοίιοπο, 86, ῬΤῸ ἀσοιραῖα 4ααάαιῃ Ιοαπθη- 

αἱ οἱ βου θοηάι ταϊΐοπο. (οι θο ἤβιι5 νουτ : ἤας γοἰϊ- 

ϑἰοπὶς ἰαννα. 

ἘΓν. Αἀάδοπάα,. 

ν" Ἐ4ΠῚ χαὶ ἐν τούτῳ ἀποπληροῦν. ΒΘΘῚΙ {165 ἐν ἐνὶ τούτῳ 

ἀποπληρεῦντα. (ΟΡ. τπᾶπι γοοθηἰ οπηοπάαϊξιι5 ἀπο- 

χληροῦντα. 

1 Ῥαγίιοι]α μὴ ἃθοϑὶ ἃ ἤθρ. βοοππο ; πθῸ Ἰποοοῖ- 

ταπΐθι" ΟΠιϊϑδα οδῇ ἃ ΠΡΡΆΡΙΟ, ΟἸΠὶ ἴῃ ΟΥὰ 6]115 ΠΟΌΓῚ 

βουρίατη 51}, τὸ μιὴ περισσόν, ραγτίοιία υνὴ διρογἝια 

65. ἤοο τἄρτη νυἰϑαπὶ δὲ εὐ (οπιθοῆϑίο, {πὶ αἵ γὸ- 

οα]α μὴ οοπίοχίιπη ἈΡΟΓ Θ. ὙΠΓΟΒΙΙΠῚ τ 4]. δεά εσὸ 

Ἰοησο ΔἸ 1 6 ν βθῃτ1ο, ἀν Ρογάτι6 ραν] οα] απ μιὴ τηᾶχῖ- 

ΠῚ6 ΠΟΟΟβ5 ΓΔ ΠΊ 6586), ΠΟΘ πιτη 67 115 [061 5οη οπ τη ΘΟΥ- 

τιπαραΐ. [δῖαν Πουι γθυθοσαπὰ Προ δῖ βοηίοπίϊα : 

ἘΠπαποπηῖι5 Δὲν πα ϊοαὶ (6 νόσος ἐμιφογί, ἀΠπτοὸν 46 

νόοοθ ἐγειν οι δι ϊ5., ἱπιτπιτα 5, ἱποονγιρε εἰ εἴ 

]τοντιτη 5πη1Πππππὰ. Νοσας ΕἸ ΠΟΠΙΠ5 γο θη ἐγ θη 

4 1)εὲοὸ ἀ1οὶ Ῥόββθ ὃχ ποβίτο 1π6 ΠΠσοπ 1 τηοᾶο : 566 

σψα]Ὸ δᾶτη πᾶΐτγο αὐ 1π 85 τὰ 6556 ῬΡΟΡΤΊα πη, πὶ παίτι- 

γᾶτηῃ ἴρϑᾶπη “Ἰνπὰπιὶ ΘΟΕ πᾶς, ΕἸ Θπτπι, τῇ 1 πῇ ποία-- 

νίπηι5, {Ππ| οταῦ ἀνσιιπηθηίθπι ᾿ΥθοΙριυαν ἔπι ΠΟ 1], 

τὸ ἀγέννητον, ἐπ 3 6 "61 αἰ το θῖν, 5 05 1 τ ᾿ρδα ΠΔ 6856 

ἀἰϊνίηαπι. Νεθαθαῖ εὐθὸ Βθγθίϊοιιβ 116 ποθ π, ἔγ96- 

πἰάιι5, ἀἰοὶ 46 Ποο ρόββα οχ παπηᾶπο πο ΠΠσ  Π 1 τη -- 

911 

ΒΔ ]ΠΘυ δίηθ ἀπιθιο δὕϊαιη 6 τ! πο πῖίο 1)61 ΕἼ]Ὸ 
ἀϊοῖα., ϑα 5 δ ητδη) ᾿πα]οαθιιπ!. Ναιη Την 1511] 6} 

οἱ πητματα 6 οἵ ἱποονργ ΡΠ 1] 6 πὶ οἱ Ἰηαἰν151-- 

ὈΠΘι ἂς ΤῸ] 115 ΠΟΙΆ] 1115 51Π11}}1} 0115. ΘΓ] ΠῚ τ1Π1-- 

σϑηϊταη ΕἸ] τη] ΠΟΙ] ΠΔΏγ115. ΕἸ 11 510 115. 60- 

ΤΠ σι α 10)515 ΓΘ δὲ 1π ΘΟΠΙ Αγ Ιη]. ΝΟ 

ΘΠΪΠ} ΠηΔ 615. ΡΙΌΡΙΘΙ ὉΠΙ1Π5. ΔΡΡΟΙ]ΔΠ]10}15 ἀἸ νον ϑὶ-- 

ταΐθι 5) (551 }}1}6 τὴ 1 5 5 πιὰ ΕἸΠππὰ ροϊουαηΐ 

ἀδιηοΠβ[Γ 6, πᾶ πὶ ῬΓΟΡΊΘΥ θ᾿] Πα ΠΔ ΘΟ ΘΠ Θη-- 

{Ἰὰ1ἢ 51 1}]61 ΘΟΠΠΙΘΡῚ σοσοπίι, ἃἀ πος ὁχ οοη-- 

Ο65515 ΠΘΟΘΘΘΑΙΟ δδοῖ!. Οτιοά 51 ἀἰχθυῖε ἴῃ 50[ἃ 

ἸΠΘΘ ΗΠ γΟ06 56 ΠΟ ΟἸΡΟΙΠΠΠΒΡΘΟΙΟΠΟ τ], 1π τ6- 

ΠΧ 115 νΘΙῸ πολι 56 ΘΘΓΘΙ ; ΕΠ 5115. ̓ Ρ511ΠῚ 061 -- 

Ι, 

ΘΟὨ ΘΠ," Ππ|8 Π Δ ΠῈ 51} Πδθο αἰ νΊ510., αἰ οἴμπ ἴοι 

51η {πὸ 46. Ῥθοὸ ἐϊοιιπίϊ, ἴαηθη 1η ἢ0Ο τ|η0’ 

5010 ἀΠΠσΘπ ἶλπ οβίθηάαϊ,, αἴηιιθ ἴῃ ΠΟῸ τιη0 εἰ 

ΘΟΠ [ϑϑίοπθπι Ρουβοῖναῖ,, {πὰ σοηΠ θαι 1 δῖμη 

6558 {πο εϑ[: 15 οἴθ θυ 58. νΘΡῸ (4ΌΔ ΠῚ ΘΙ ΡΊΠΏ15.. 

ἄο : Ξε αϊτοβαΐατν πουηΐπα 14, ἐπεϊὶν δὶ δι {ι5., ἱποοῦ- 

γεριϊδι δ, ἱπεπιιία 5, εἴς... ΤΊ τ] Τ)ὴ60 Ῥό558 βθσαπ- 

ἄστη ποβίγατῃ σοποῖρίοπαϊ ταϊπόποια, Αἰζαο, πὶ ΕἘυύ- 

ποπλϊὶ νου ὶ5 αἴᾶτ, τϑοιβαθαῦ Ποῖλο ᾿πηρῖτ5 ἀθοογᾶτα 

Τλοπὶ ρου ἐπιογεὶ ἈΡΡΟΙ]ατομθπν ὃσ Βαπηᾶπο οορὶ- 

τὰ πα σπποῦῶο; δ πο τϑοιιϑαδαΐ οαπὶ ἀθοογατο 6Χ πὸ- 

51 ΘΟΠΟΙΡΙΘΠΑῚ γΠ0Π 6 ῬῸΓ ΔΡΡΟἢ] Δ ΟΠ ο μα ἐπιν αι ῤιἐϊς, 

ἱπιπιιιαὐ 5, εἴς, Ἔχ φαῖθιι5. Ρ]αθατη. δϑὲ ΘΕ ΘΟΙΏΡΟν 

ἴππι, Ῥαν ΙΟα] απ ὑμὴ Τα] Π1Π16 τοἀαπάήασνο, ᾿π0 γΟΓῸ 

Ππιαχίπηθ. ΠΟΟΟϑβα Ια Πὶ 6586) ὐ ῬΟΒΒΙ ΠῚ 15 510. 1ΠΊΟΡΡΙ- 

ΤᾺΤῚ : ἐγι ἐεδίθ υἷα Ὁ6γῸ “παπι ΡῬἐμἴτγεῖδ Θτιπτε τεοὲ ΓΘ ΟΙι56 ἔ 

Πιιινιαηῖδ ἐπεί Πἰϑ πεἴϊ πιοεῖὶς αἴδοον αν; {πὰ ᾿πἴονρτο- 

ταϊϊοπε ππθη5 ΕπΠΟΠΙΙ ορϊπιθ. ἜΧρυ πα αν, 48], πὶ 

ἀχίπατιβ, ποπῖθπ ππππὶ ΕἼΠΟ {πάθον τὰ σθοπβαθδξ, 

αὖ τ {πὰ 61 ἄαγο πὴ ΤΘΟΙδαγοΐ, Ν 6ο δϑὲ ργῳϊζογθαμ- 

ἄϊπα 5] 6 πο, νοου]απι μὴ», αὐ ἴθ οἀΠΠοπῈ ῬΑΥΊΒΙΘΠ51, 

τὰ δὲ ἴῃ δἀμάομα οη. εἴπ (ΟἹ. εὖ 1π Ἀθστ15 ἔσιθ5 

(οάϊοῖθιις τερον, Επ 84 Δαποίαρο, ἰοϑὶ τη Βορ. 

Ῥυῖμλο σεμνύνειν ἑ παρφαιτεῖσθαι. Ῥααξο ἀπο πη ξ Βοῦρα 

{1556 Ῥ᾽Ὸ ἤ, το], απΐ, ΤΠ] ραυτση{πὸ Ἰπα ]οαν γ 1556, 

πόγαπι ἀποόγαπὴ νου ογατη Ιου πὰ {απ ἄθηη [651 ορον- 

ἴον ; 564 ποδοῖγίβδθ αἰσαπὶ 561151 ἀοθογοῖ ; ὁ 446 

αἰτατη {16 ὙΟΘΟΠῚ Ῥοβιαῖβδο, τὸ ῬΓῸ δ10. Ζαΐδάιι αὐθι- 

ἰγαΐα Ἰορονθῖ. Βοάδαπιιβ αα Επποπιῖιπη, ΟΕ} 115. [οΐὰ 

να οοϊπαῖϊο δοὸ νοᾶϊραῖ : Οὐδταπαπη ΕἸΠ15. νοσαξαν 

αν 1510 1115, πα ππου ἃ}15, τη πααξα Ὀ1]15, «ποιηδ πηοάτιπιὶ 

εἰ Ῥαΐον, ἴαπηθπ Ποῖι5 γθγῈ οὗ ῬΓΟΡΡΙΘ πθῃ 6ϑῖ. Ηκο 

δα πουαῖπα ποι αἰποίαπὶ ἰρβᾶπα παϊιγᾶπι ΦἸΥ]ΠΆ ΠῚ : 

“64 Προ {πἰβιαππίμ εχ παπηᾶπο ΘΟΠΟΙΡΙΘΠΩῚ τηοήο. 

ρα αΠππα ποπιοπ ὁδί, 4ποα Ποῖ δδῦ Ῥγορυῖαπη,, 4πο 4 

οἰατδοῖον οϑὲ ἀινιπτται 5, 4ποά ᾿ρϑᾶπῃ πᾶν πὰ “τνι- 

ποτα οοπϑίϊαϊ, {ποα 1)60 πο {Ἰθυταν ἐσ ποβίγο ἴπ- 

το] Προ π1 πποᾶο, οὐ ἰατηθη 14 ποπῆθη πο ΘΟΠΥΘΗΙΐ 

ἘΠῚο, ἱπιο δἰϊαπι πηαχίτηθ γοριθηδί ; ΘΧ 400 δύ αΐ Εἰ- 

1115. Ῥτόρτῖο ΤΠ ιι5 ΠῸΠ οἴ. ΠΙΠΑ͂ ἀπο πὶ ΠΟΙ 68} τὸ 

ἀγέννητον, ἐπ 8 ΟΠ {{{1η|. [Υ, Αἀάοια.1 



ἘἙΓαποτηἶι8 

Ατιϑίοι! 8 

διιοίοτγα αἰ6- 

Μαίαγ, 

Ῥεαὶ. τιϑ. 
850. 

ὕοαη.8. 4ή 

2. (ον. 6. 
ιὖ. 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ 

δια π [πππ 8 15. 1ΠῚῸ ]Πσο πη ἀϊ ὩΤΟ 5. ἀθοουα 6. ΠῸΠ 
Γϑοιιβοῖ, ἘΓΘΠΙΠῚ θ]πρὰ 4π| ἄθθοῖ,, ΠῸΠ ΠΊδᾶσὶ5 
σναῖτι5. Ππά]σαῖπν. ΟΡ τπΠ1τ|5 ΓΘ] ΠΟΠΘΠῚ., Π|8 ΠῚ 
5ΈΡΓα τη τη] ΠΟΡαΓτ5. Ὁ ΘΠ] πν τιπη [τι δ[1ο-- 
ΠΘΗ]. 516 51 ΠΡ 1Π5ΓΔ} γΘΓΒΕΓΑΓΊΠ [65 ΠΑΡ ΈΠῚ 51}}5 

ἸΡ511|5. ΔΡΈΠ]115. σα ΡΙ ΠΡ. ἀππηλ Φπ]|}0τι5 Ἰαΐθυθ Β11-- 
[1] 2, 115 Πηᾶ 5. ΘΟΠ ΠΟΙ ἔπ. 

9- Οἴια]1ἃ νΘΡῸ 51Π| {1185 ΒΘ {ππ|πῖπη ΡΟΡΡΕΠα -- 

16. Ῥοβίθα 18} Οϑίθη 1, τιξ ρυαξ, ΠΘΡῚ ποάτια- 

πᾶ] ΡΟ556 τιξ ᾿πΠσ ΘΠ ΓΑ [10 σΟσἸ ΔΓ ΟΠΘ οΟΠοΙρὶα-- 

ἔπ}. 5. 1: 

Ετν. ΝΟ νΘΓῸ 56οιμη1|Π} ᾿} Ἵν ΔΙΪΟΏΘΙΠῚ : 5.{π||- 

ἄρῃ ΡΓΙνΔΠΟΠΟ5. δι1πὲ ΘΥΪνΔΙΟΠ65. ΘΟΥΕΠ {{π|28 

5η: ΠΑ ΕΠ ἃ 7). ΘΠ ΠΓπ|6 ΠΑ] ΓΠΡτι5. ῬΟΒ ΘΟ Ρ 5. 

ΒΑ. Οτιοά διιθμῃ Πδθο ΟΧ ᾿πππὰπα βαρ ΘΠ ἰα 

ϑαννϊαῖ,, ἃ {πὰ ΡΡΘΟΘΡ5 δοίτιθ, 6] 5Π10 1 νοῦθο- 

Δ} ΠΟΥ ΑΓ θτ15. ἈΠ] 11 Π} ΔΩ} 61, θη Πβ αν 6 
ἀράσιιη ΠπῸΠ {πΡ]. ὅπηι Θηὴ Αὐ᾽ϑίοιο 5. ἐδ 

Πα τα δὲ ῬυἸ να! ]ο πο γθυρα., {|| ροβίθυορο5 Πὰ- 

ῬΙΕ]τι5. ΡΥΪ νἀ ΟΠ 65 6556. αἱΐ ; φιιοιηδἠτηοάτιηι {ἰ 

411 Ιοβϑυαπς 1 ΠΡΙῸ (μι ᾿Π5Ον Ἰ τι Οαἰοσουίο, 

Ῥοϑϑιιηΐ ἰθϑίαυ!. ΝΟΒῚ5 αὐ πὶ δα [5 οραΐ οϑίθη 5.-- 

56), ΠΟ 6Χ ἐἰοοινπα ΚΡΙΡ ἴι5, 5θ ΟΧ βαρίθητα 

ῬΥΙΠοΙρ απ Πτιτι5. 5θθοι}}} Προο οασπὴ ἄϊοονο, ἂς 1- 

Ἰὰς ῬϑΆΪηΝ ἴπ ᾿ρϑιιηλ ΡΓΟΙΪΈΡΡΟ : “αγγαρογιπὶ 

γι ἐπιϊχιιὶ Γαδιι[αἰίοτιος., σοα ποτὶ πὶ ἴθ {πα 

7)οπιῖπο. ἘΠ᾿ φαοπίαῃι αἰ σΟΓ ἃ Πτι5., ΠῸΠ οχ Ὧο- 
ΘΠΡῚΠἃ ΤΟΙ ΠῚ ΠΟΒΕΡῚ 1651 ΟΠ 511 6556 {τι ἀἰοιιη- 
ἴπ|’ ,. 58 115. ΠΑΡ ΘΡΆ ποι 15. γΟΟἷ5. ᾿ρϑῖτι5. ΤΠ ΘΠ  Πἶδ556 : 
Οἰιπι ἰοῳ αἴζτιτ' τα θτιποίτιτηι, δὰ μ᾽ ΟρΤ ϊς ἰοφιδιιι: 
δἴάιιθ Ποὺ ρᾷοῖο ἸοΠΡΊΟΓΘΠΙ 56} ἸΠΟΠΘΙῚ ΟΠ ΓΆΠ6-- 
γ6. ΘΙΠρΡΡ6 Βῖπο Π]Π4 Ομ Πῖθτ15 σοπβρίουιιπ [δοἰ5-- 
5ΘΠ}115.7 (πο Π1Π1] ᾿ρ515. ΠΟ Ιβοιι ΠῚ 511 ΘΟΠΊΠΏΠΙΠΘ. 
Εἰδηΐπη στ σοποοτάϊα Οἠγίςίο οἰπὶ ΒοΙϊαϊ ἢ αὶ 
{τ ματ5 {οἰ στεπι ἐπι ἀοἴϊ ὃ  Θυιὴὶ πὸ νἱ4θα. 
τατ" Ο ΓΘ αν σα ΠΟ Πτιπὰ ἱπορίαπι ἃ 51] ΠΕ ΠῚ 
ΠΟΠΓΠΘΘΡΘ., 456, (6 115 δἔϊδην ρᾶϊιοα ἀἰβϑουαπηι5. 
Μαυ]τὰ δου} αι 46 Π 60 ἀϊοιιητι", ο ΕΠ ΠΟΙΩὶ Ξ 
511}1}1 [ὉΓΠ]ὰ ΘΟ ΓΘΡΡῚ υἹἀθιητιϑ, τι Ριια ἸΠΟΟΥΙΡΕΙ- 
0115, ᾿Πη] ΟΡ }15, 1ην 151011|5. Τὰ γογο οἱ παης γο- 
ΘΘῊᾺ ἐξ τθτι  ἐτι5 [ΟΥΠῚ86 6] 15.616} 6556 ἀποϊπηιι5. Οὐ 
51 συ ΙΔ δὰ (188 51Πἴ 6] 5Π10411, ΠΟΠΙ Πα ηΐ ΡΥΙ- 
ναῖνα , Π1Π1] ἀἀ πο5. Νϑάτιθ ϑηΐηι ἀρ ΕΠ Ποῖα πονἱ-- 
ἨΠ115 ὙΘΙΒΟΓΙΙΠῚ 5, ΠΘΠ 6 605 4π| πονϑιιπὶ ἱμηϊζα-- 
ΤῈ’. Ὑ ΘΙ. ΟἹ] πΒΟΌ ΠῚ τι6 τὰ Π6 ΠῚ σΟΠΘΡ 5. ονῖ-- 
5ΠΠΊΘΠ ΓΙ 6556. γΟΟ65 ΤΟΙ“ τι86, “τιᾶ5 Θπιπηθγαν]- 
ΠΠῈ15. Σ ΘΕ] 546} σ 6 ΠΟυΪ5. 6556 δὲ ἐπρθπί  Ἀρρ611α- 

ΟΕΒΑΒΕΞΈ ΘΟΑΡΡΑΘΡΟΟ. ΛΒΟΘΗΙΕΡ, 

οἷς λανθάνειν ἐπιχειρεῖ, τούτοις πλέον διελεγχό- 
μενος. 

Ἃ} Ὁ» Ὁ ’ - ; 

Ῥίνα δέ ἐστι τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου " σχοπεῖτε. Δεί- 

ξας ὡς οἴεται ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν ἐπινοία λαύεῖν τὸ 
-} ,ὔ » , ε 

ἀγέννητον, ἐπάγει 

ΕΥ̓͂Ν. ᾿Αλλὰ υὴν οὐδὲ κατὰ στέρησιν " εἴ γε τῶν 

χατὰ φύσιν αἵ στερήσεις εἰσὶ στερήσεις, χαὶ τῶν 

ἕξεων δεύτεραι. 
Ὁ ὦ Ὁ - , 

ΒΡ ΒΑΣ. Ταῦτα δὲ ὅτι ἐχ τῆς τοῦ χόσμου σοφίας 
- χῳ ᾿ - , 

περιλαλεῖ, ὑφ᾽ ἧς ἐχτραχηλισθεὶς, ταῖς τοιαύταις 
- ,ὔ ΕῚ ᾽ , τὶ ἢ 5 ΝΝ»"- 

τῶν λόγων ἐπέθετο χαινοτομίαις, οὐ χαλεπὸν ἐπιδεῖ- 
» 3 » 2 ᾽ « 5 ,ὔ Ν 

ξαι. Αριστοτέλους γάρ εἶσιν, ὡς οἵ ἀνεγνωχότες εἴ- 
- " ’ τὩω͵ Υ̓ 

ποιεν ἂν, ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις αὐτοῦ Κατηγορίαις, 
5 ᾿ ἊΝ 

οἵ περὶ ἕξεως καὶ στερήσεως λόγοι, δευτέρας εἰναι 
, “«ᾳεἣἦ Η , Ἔοσυζοτι 27. 

λέγοντος τῶν ἕξεων τὰς στερήσεις" ἡμῖν δὲ ἐξήρχει 
- -Ὁ- ς ,ὔ -Ὸ- Α ,, 

δείξασιν αὐτὸν οὐχ ἐχ τῆς διδασχαλίας τοῦ Πνεύμα- 
“- - - ᾿ -Ὁ Ὁ 

τος, ἀλλ᾽’ ἐκ τῆς σοφίας τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος 
Ὁ τω ᾿-Ὸτῳο Ἁ ᾿Ὶ ν " 

τούτου λαλοῦντα, τὸ τοῦ Ψαλμοῦ πρὸς αὐτὸν ἐπι- 
, ᾿“Ν 

( φθέγξασθαι, ὅτι Διηγήσαντό μοι παράνομοι ἀδολε- 
- « ἢ, , 

σχίας, ἀλλ᾽ οὐχ, ὡς ὃ νόμος σου, Κύριε - χαὶ μαθόν- 
Ὁ ἧ- ,ὔ -ω͵Η’ " ΄ « “--Ὁ᾿ 

τας ὅτι " οὐχ ἐκ τῶν διδαγμάτων τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐστὶ τὰ λεγόμενα, τῆς αὐτοῦ φωνῆς 

ἦν 

ἣν - ῃ Α . “ 
ἰδίων λαλεῖ " καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ τοὺς πολλοὺς τῶν 

- τ Α 

ἥ ἐντεῦθεν πᾶσι χαταφανὲς 
, 

᾿όγων ἑαυτοῖς συντεμεῖν, 
-» Ἁ τι Α , 

ποιήσαντας, ὅτι οὐδεμία ἡμῖν πρὺς αὐτοὺς χοινωνία. 
, σ “- ᾿ ἘΠ ΒΥ 

Τίς γὰρ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ : ἢ τίς 
κ ΩΣ Ἅ, - , [᾿ δι. δὰ αοὟὖ Ὁ 93 

μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου ; Ἵνα δὲ μὴ δόξωμεν δι 
Α Ἷ 

εἰς τὴν σιωπὴν καταφεύγειν, φ 
, καὶ περὶ τούτων βραχέα διαλεχθῶμεν. Πολλὰ, ὦ 

,ὔ, 

ἀπορίαν ἔλέγχων ἔρε, 
.“- 
ΕῚ 

- - ’ }} λ ε! 
ἢ Εὐνόυιε, τῶν περὶ Θεοῦ λεγομένων, κατὰ τὸν διιοιον 

. , ,ὔ - εν ἘΞ ἐτ 
δρῶμεν ἐχφερόμενα τύπον, οἷον ὃ ἄφθαρτος, ὃ ἀθα- 

ο .» ’ ,ὔ 

νατος, ὃ ἀόρατος. Τοῦ δὲ αὐτοῦ τύπου τιθέμεθα εἰ-- 
ὃ ᾿ ΚΥ ,ὔ 

ναι χαὶ τὸ, ἀγέννητος, Εἰ μὲν οὐν στερητιχά τινες 
- "ἢ “«.ε , ες 

ὀνομάζουσι τὰ τοιαῦτα, οὐ πρὸς ἡμᾶς ὃ λόγος. Οὔτε 
λ » ΄ χέξ-: ᾿Ξ Ν 57 γὰρ ἴσμεν τεχνολογίας λέξεων, οὔτε τοὺς εἰδότας 

- - Φ -᾿ - 
ζηλοῦμεν. Πλήν γε δὴ ὅτι οὗπερ ἂν τεθῶσιν αἵ λοι- 

“ἀδ, 35. πὰ ἘΝ ΄, 
παὶ φωναὶ ἃς ἀπηριθυμησάμεθα, τοῦ αὐτοῦ εἶναι φής- 

τὦω Γ΄ ’ « 

σομεν χαὶ τὴν τοῦ ἀγεννήτου προσηγορίαν. Ὥς τοί- 
᾿ ἢ ἈΕΡΕΕΣ ἃς ε 

νυν τὸ ἄφθαρτον τὸ μὴ προσεῖναι τῷ Θεῷ φθορὰν Ἢ ᾿ Ἵ τ 
ΝΥ , 5... ο-:}9 

σημαίνει " χαὶ τὸ ἀόρατον, τὸ ὑπερδαίνειν αὐτὸν πᾶ- 
ΠΟΠΘΩ (ἸΟἴΡΙ ϑιιπητ5. ΟἸθι Δ ΠΟππΠὶ Ἰσττιη" Ε σὰν τὴν διὰ τῶν ὀφθαλιῶν κατάληψιν " χαὶ τὸ ἀσώ- 

ν (οαϊοο5 πὸ σχοπήσατε. ΙΒ] 46πὶ δα δείξας γά 
Δ όουϊα γὰρ ἀδοβέ ἴῃ ομμηῖριι5 Δ55. 

» ἘΔ4πῚ οἱ Ἀδβ. «υϊηξιις. οὐκ ἐκ τῶν θείων χαὶ ἀλυθ.- 

»" ἴ 
νῶν διδαγμάτων, ποπ εχ αἰνὶπῖς αδλΐδίιιθ «ἰοοιιπηιογι 5. 

ΑΠῚ ςὸχ δῖξβ. αὐ ἴπ σοηἴοχίτι ; πες Ἰ᾿ον Ἰοσοταί ἰπ- 
ἴογΡΓΘ5. ῳ 



ΑΡὈΥΒΕΒΌΒ 

ν ᾿" ) ε ἘΞ ᾿ ΡΡἊ, Ο ἀνϑο. ἐἣν ἘῚ Δ 
ματον, τὸ μιὴ ὑπάρχειν αὐτοῦ τριχῇ διαστατὴν τὴν 

Ψ. ΓΦ ᾿ Χ " Ψ' ᾿ ᾺΖ7 7 τὸ 

οὐσίαν" χαὶ τὸ ἀθάνατον, τὸ μηδέποτε διάλυσιν αὖ- 
-Ὁ ε Ἂ ᾽,ὔ 

τῷ προσγενήσεσθαι" οὕτω φαμὲν χαὶ τὸ ἀγέννητον 
Π ὁ : 

οῸὉὩ “Ἢ “Δ Ὁ» Α » Α 

δηλοῦν τὸ “ γέννησιν αὐτῷ μὴ προσεῖναι, [αἱ μὲν 
τ 2 τς , ᾿ 

οὖν μηδὲν τούτων στερητιχὸν τῶν ὀνομάτων, οὐδὲ 
πω π ὐ οο,. 5» ΄ ΙΝ Χ ϑ ΄ὔ 
ἐχεῖνο. 11 δὲ ἐπ᾽ ἐχείνων δίδως τὸ χατὰ στέρησιν 

, ᾿ Ὁ Ὁ ,ὔ 

λέγεσθαι, ἐπὶ τῆς τοῦ ἀγεννήτου προσηγορίας οὐ 
- Ἂ Δ ἐ 

συγχωρεῖς, εἰπὲ; τίνος μὲν ἕξεως προλαθούσης στέ- 
. Ἄ “ λ Δι (Ὁ 

ρήσιν ἐμφαίνει τὸ ἄφθαρτον : πῶς δὲ οὐχὶ τὸ ἴσον 
ς2 -"Ὡἂα 7 ἊΣ 9 ,, 25Δ Α λ , - ,ὔ 

αὐτῷ “ δύναται τὸ ἀγέννητον ; ̓Αλλὰ περὶ μόνην ταύ- 
Α α, - Ὁ,’ τ - Θὲ εἴσω ς 

τὴν τὴν λέξιν χαχοτεχνεῖ, διότι ἐντεῦθεν αὐτῷ αἱ 

ΕὔΝΟΝΙΌΜ 118. Ἰ]. 91 

ἸΠΘΟΡΡῈ 116 5᾽ 5 ΠΠΠ σας ΠΟῺῊ ἱπ 6556 ΟΡ ΠΟΤΕ ΠῚ 

ἴῃ Ὥρο : οἱ ᾿πυ]5 10.116. Θχοθάθυθ εἴπη ΟΠ ΠΟΘΙ Οατι- 

ΤΟΥΤῚ ΠΟΙ ΡΥ ΘΟ ΠΒΙΟΠΘΙΙ : Οἵ ᾿ΠΟΟΡΡΟΡΘΊΙΠῚ , 511}0-- 

5 ΠΠΔ ΠῚ 6715 {1 ΕἸ Π]ΘΠ5Ι0ΠΘ ΠΟ ΘΟΠδίαγ : δ 

ΤΠ ΠΟΥ ἴᾺ]6.,. δια (Ἰ550} {1001 πιιππᾶπὶ ΟΡ Ππο-- 

ΧΙΠΠῚ [ὉΓ 6 : δα η 6} ἃ τη α1|ΠῚ “ΠΟΙ Π.115 ἐγ" 7ι1-- 

ἔτετγι ΘΕΪΔ ΤΙ 515] ΠΟΔΓΘ 7 ΘΘΠΘΡΔΙΟΠΘΠῚ 1Π 050 ΠΟῚ 

ἴΠ65856. ῬγΟΙΠ6 51 ΠΈΠΠτ1π} 6χ 1115 ΠΟΙ τι3 ρθΥῖ- 

γδίνιιη] δῖ. πΠοήίπθ πος ΘΡΙτ. Οτιοά 51 σοποθα!β 

1||1ἃ 5θοιπάπιτη ΡΝ ΔΙΟΠΘΠῚ Ἃἰο1., 564 14 1π ἀρρ61- 

ἸατοπΘ ᾿Π ΘΠ ΠΟ Δα ΠΗ [5 : ἀἴσ, {πὸ ΠΑΠΠ τι 

ἀφορμαὶ τῆς ἀσεδείας ἤρτηνται. “ἵνα δὲ σαφὲς αὖ- 9595 ργΓοοΘάθηῖθ 5 ᾿ΠσΟΡ ΓΙ ΕΠ0116 θυ ᾽ν πὴ Ἱπάϊσοιὶ ὃ 

τοῦ τὸ τέχνασμα γένηται, οὕτω ποιήσατε - οὗς ἐπὶ Δ δπὶ σΖπουηοῦο ᾿πρϑηϊτιπι πῸπ Ἰάθ {πο πος νἃ- 

τοῦ ἀγεννήτου γυμνάσει λόγους, ὅτι οὔτε χατ᾽ ἐπί- 

νοιαν ἀνθρωπίνην, οὔτε κατὰ στέρησιν εὔλογόν ἐστι 

περὶ Θεοῦ λέγεσθαι͵, τούτους μετενεγχόντες ἐπ᾽ 

ἄλλου τινὸς τῶν περὶ Θεοῦ λεγομένων, σχοπεῖτε. 
Ἰρήσετε γὰρ ἑχάστῳ ἀχριδῶς ἐφαρμόζοντας. Καὶ, 

εἰ βούλεσθε, ἐπὶ τοῦ ἀφθάρτου ταῦτα λέγωμεν, αὖ- 
τὴν αὐτοῦ τὴν λέξιν μεταχομίσαντες. Ἄφθαρτον δὲ 
λέγοντες, οὗ χατ᾽ ἐπίνοιαν ἀνθρωπίνην σεμνύνειν 

οἰόμεθα δεῖν - ἀποτιννύναι δὲ αὐτῷ τὸ πάντων ἀναγ- 

χαιότατον ὄφλημα, τὴν τοῦ εἶναι ὅ ἐστιν ὁμολογίαν" 
ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἃ χατὰ στέρησιν " εἴ γε τῶν κατὰ φύ-- 

σιν αἷ στερήσεις εἰσὶ στερήσεις, χαὶ τῶν ἕξεων δεύ- 

τεραι. Τί μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ἀγεννήτου πρέπει ταῦτα 
φιλοσοφεῖν, ἣ χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀφθάρτου, χαὶ ὅλως ἐφ᾽ 

ἑχάστης φωνῆς τῆς κατὰ τὸν αὐτὸν τύπον ἐχφερο- 

μένης ; ̓ Αλλ᾽ οὐδὲν τῶν ἄλλων αὐτῷ πρὸς τὴν ἀσέ- 
ύειαν συνεργεῖ. Διὸ τῶν λοιπῶν οὐδὲ μέμνηται, 

χαίτοι μυρίων ὄντων τῶν περὶ Θεοῦ λεγομένων. 

Ἔχει δὲ οὕτως. “ὧν μὲν οὐδέν ἐστιν ὄνομα ὃ 

πᾶσαν ἐξαρχεῖ τὴν τοῦ Θεοῦ φύσιν περιλαύὸν, ἵχα- 
-- Ξε τὴν Ξ λ ,ὔ ΝΣ ὶ (λ 3.ϑ»,ο δ" 

γῶς ἐξαγγεῖλαι: πλείω) ὃὲ χαὶ ποιχίλα χατ᾽ ἰδίαν 

ἕχαστον σημασίαν, ἀμυδρὰν μὲν παντελῶς χαὶ μι- 
, - ΑΥ τὰὼω 

χροτάτην, ὡς πρὸς τὸ ὅλον, ἣμῖν γε μὴν ἐξαρχοῦσαν 

ὁ Ἄρα. (ον 5 γένεσιν αὐτῷ. ἘΔ 1 εἴ 11 Μ,835, γέννη- 

σιν αὐτῷ. 

ἀ ἘΜ ΠῚ δύναιτ᾽ ἂν τό. Αἱ Μ585. φπαίπον δύναται τό. 

ἃ ΒΔ χατὰ τὴν στέρησιν. ΑγΠου] 5 πὶ Μῖ58. ποι 

τηνϑηϊίαν. εχ δϑοιμιάζιπι μη ἱναϊίοπεπι. σου αϑῖ, 

«ποιηδπηοάιτιμη πὸπ Ραϊαμηι8. Τλοατα «θοουαπά τι 
6586. ῬῸῚ ΡυΪνα Ιοποπ : [ἃ πῸη ῬιιξδΠγτι5. οιιτὴ 60ο- 

γα παταπι 6856 ῬῸ. ᾿νππηαπασ, {π|6 Πδο η 61 πποάτιπι, [ἃ 

Ιϑαὶ ἢ Αἴ οἰγοὰ ποὺ θυ τι 50111Π| ΤΠ] 15. Δ} Π]-- 

Ῥιτι5 τειν, {ποιά οἱ πὸ Ἱπιριοίατ 5. ἀθροπάοηι 

ΟΟΟΑΘΙΟΠ65. 856 ἢ ΔΡΕΠΠΟΙ αμης 6] 115. τη ΠἸ[Θϑζτιπὶ. τιΐ 

ἢαϊ, 11 [ἀοΐθ : {π|05 46 1Ἰπ θη 10 ᾿Π5ΓΡΕΠ  5ΘΡΠΊΟ - 

Π65; 4π|04 ΠΟ΄τ|6 ὁχ ἢ πηᾶ ΠῸ ΘΟΠΟΙρΡΙΘ ΠΕ τποάο., 

ΠΘΙτ6 6Χ ρυϊναΠοπο ἀθ ΠθῸ ἋἸο] Ρὰ δῇ; ΠῸ5 

{Δ ηϑ]αἴοσ. ἴπ ἰΠπππα φποάάδπι ΠΟΙηΘ ἢ οχ [15 Ππ|8 

46 ρθο ἀϊοιιπέιν, σοηϑ  ἀθρο 5. νθ πη]. ΤΙ ΠΙουΠπ|6 

ΘΠΪΠῚ ΠΟΥ ΠῚ} ῬΓΟΥ5115 ΘΟ ΠΥ ΘΠΙΡΘ ΘΟΠΙΡΘΡΊΘ 5. Ετ, 

Β 51 νυ] |5.. ἀἄθ ᾿ποουῦγ Ρ.}0}}}} Θὰ ἀθ πὶ «Πα ΠΊτ5.. ΠῚ5 

0515 {ΕΠ} 115. ππ]τπι νυ] 15 πιο ἐγ Π5ΠΊΟ 115. ΠΠΟΟΥ- 

ΑἸ. 6 ΠῚ τι ΠῚ ΟἸΠΠῚ (ΠΟΙ 1115... ΠΟῚ ΘΟ Πα τιπὶ 

᾿πππητπιτὴ 1Π|6]Πσοη 1] τηοά τι ἐἰδοου ἃ πἀτι ΠῚ 6556 
Τϑιιπὶ ἃΥὈΙ ἃ Πγτι" : 5644. ρου βοϊνοπάπιιη οἱ ἀ601- 

{{1Π} ΠΑ ΧΊΠΠΘ ΟΠ ΠΪΠΠῚ ΠΘΟΘΘΘΑΡ 11, ΟΟΠ 655: ΟΠ ΘΠ. 

ψΙ 6] 1οθὲ {τιὰ διιη 14 6556 (πιο δϑὲ ΘΟ ἢ ΘΘ ΠΣ 

564.Ἅῳ πϑήτι6 βθοιηάτηι) ΡΥ ΔΠΟΠΘΙῚ : 

ῬΥΙν ΑΠΌ 65 5πΠη:} ρ Ϊν ΓΟ Π 65. ΘΟΡ ΠῚ {{π|5 5π| Πὰ- 

{πτὰ. 5ιπηΐσιιθ ΠᾺΡ ΠΡτι5. ΡΟ ΘΡΙΟΓ 5. (ΠῚ ΠΑ ΘῚ5 

ἀδ Ἰησθηϊίο Πδοο Δ ΠΡ πμαν ἀθοθῖ, {πᾶ ηὶ ἦ6 Ἰποοῦ- 

ῬῈΡΕ ΗΠ. δὲ οπηπῖπο 46 {8 }1}06ὲ νοοθ., {τι 6ο- 

ἄδιη τηοο ρῥγοίογαϊιν ἢ 564 ἁἰπιὰ Π1Π1] οἱ δά 

ἐπ ρΙ Θἰαῖθμ Θοπά ποι. ΟἸιᾶ 6. Π6 ΤΩΘΠΉ] 1 α]  θὴι 

ΤΟΙ ΠΟΥ ΙὨ1, ΘἰἸα Π151 ἸΠΠΙΠΠ]ΘΓἃ δ᾽ ηΐ ατι8 (6 Π)60 

5: {π] 6 

ἀϊσπηίαν. 

το. Ηαθροὶ δΐθηι 56 Γο5, πος πιοάο. ΝΙΠ]}ΠῈ 

«ἰάθη ποπηθη ἐδὲ πο ἰοΐδπι 1)61 ΠαἰπΓᾺ ΠῚ 

ΘΟΠΙΡΙΘΧτιΠΙ , 588 ΘΔ ΠῚ ΡΌΒϑ᾽ Ὁ ΘΠΠΠΕΔΙ6 : ΡΠ πγὰ 

γ6ΙῸ οἱ νανῖᾶ 9 51 στα 1 ὈΓΟΡΥΪὰ 515 1 ΠΟ Δ ΓΟ Π6 ; 

ΟΡϑοαν απ 4. θη} ΟΠΊΏΪΠΟ οἴ ρου δ Ω ΘΧΙ ΘΔ], 

σῖτον ντἄθεθν {αῖββθ πηθη5 ΕἸι ΠΟΙ], ΔΠ1τοτ Τα ἀτοὰπη- 

ἄτππι 6856 ἄς υοοῖθιιβ ἄφθαρτος, ἀθάνατος, ἀόρατος, 411- 

ἴον ἄς νόος ἀγέννητος. ΠΠ1ὰ Θπῖ ργϊ νατνα βαπί, Οὰπ 

Ῥγῶ 86 ρυϊναίϊοποπι Τογαπῖ, ΘΟΥΓΕΡΊΙΟΠΙ5, ΠΟΤ 15, ὙἹ- 

815: 564 πος ἰα16 ποη οϑΐ 5 οαπη ῬΓΙν αἰ οπο η ΠΟ ἴη- 

ἀϊοοῦ, 564 ᾿ρϑβᾶπιὶ παΐαγαμα ἀἸνΊπᾶπι οοπϑίιααΐ, Ατσριι- 

πιοπίασπῃ δαΐθηῃ {Ππ|4| Ἐππη ΟὨ11 {πᾶπὰ Ἰούο 51} οὐ ἔπΈ|6, 

ἐχ Βαβι αὶ γ ΥΌῚΣ ῬΟΥΒΡΙΟΙ Ροΐοβι, - 



Ὁ [1 ᾿ς Κς. ΒΑΒΙῚῚ ΘΕΘΑΒΕΙΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΕΘΗΙΕΡ. 

51 ΟΠ] [οἴο ΟΠ ΡΥ Θ τ᾽ 57. ΠΟ 5. ΤΠ] 6 ἢ 5Ε ΠΟ] 6 η- 

16} 1Π|6]ΠΠσϑη π| σοησουπηΐ. ΠΙΆ] π6. ̓ πίρθι η0- 
[1Π6 θὰ {16 6 Προ ἀϊοιιπίι", ΑἸ! πιὰ 5 σημ- 
ολπΐ {τι Π60Ὸ ἰηϑιιπὲ : Δ] Ππ|ὰ γ 6 ΓῸ 6 ΘΟΠΓΆΡΙΟ [ἢ - 

ἀϊοαπὶ {18 οἱ Ποη ἰπϑιπί. Εχ Π5 θηΐηι ἀπο 15 . 

Οἵ ΟΧ ΘΟΓΙΠῚ ({{|886 ἀἸ5ϑθηαμθα διπηΐ ΠΟΘΔΙΟΠΘ ; 
Οἵ ΘΧ δουτη {1|85 δε βιιπΐ σΟΠ[Ὁ55]0Π6., ν αι 41|- 
ἄἀπη 6 ΟΠ οί ΠΟΪ5. ΠΥ ηΪταν. ἘΧΘΙΗΡΙ 

Οδτιθἃ 5. ΟΠΠῚ ᾿ΠΟΟΡΓΕ ΕΠ] Θ ΠῚ ΠΟΠῚΪ ΠΆ ΠΉ15.. 1([6Π] 

[ΔΟΙΤητ15 Δ 0 51 αἰ σα Πη115 ἃτιΐῖ ΠΟ15 "0515 ἀπ ἀπ 16 η-- 

{Π|0115. : οᾶν 6 ρΡιἴ65 Πθιι ΠῚ 51] Δ Θ᾽ ΘΟΥΡ ΡΙΟΠΙ : 
εἴ ΘΠ ΠΥ ]5Ι1]6 ΠῚ, Π6 ΘΧἰ δ ΠΥ ΘΡῚ5. ἰρ511ΠῚ 

ΘΟΙΠ]ΟΡΙΙΠῚ 56 511 ΘΟ ΡΓΘΠΘΠΑΙ : οἵ σαπη ᾿πηπΊοΥἕὰ- 

161} 5 4051} πιὸ ΠΠ ἀπ} οὐδ ὰ5. του ἔθη Π)60 δοοὶ- 

ἄδγο. 516 ᾿ϑίειι δὲ σα π} ᾿ΠσΘη τη], Π6. ΔΡΙ ΓΓΘΡῚ5 
ΘΧ {14 σᾶτιϑἃ δι ὈΡῚΠΟΙΡΙΟ οχϑιϑιθητίαιη οὶ ἐ6- 

Ρεπάονο. Ἐπλτι νοῦ ἐἸοαπ., ὁχ πποασιοήϊο Πο- 

11Π} «ΟΟΘλ111", τις Π6 ἴη ᾿πάδθοονὰβ βοπίθηςαϑ 1Π- 

οἰ δ ηλτι5. ἔπι}, οἵιπὶ 46 Ὥρθο «υϊ ρα σορἸ Ἀἤητι5. 

Τα 6 τις ῬΡδθο τα πη Τ)6Ὶ ΡΥ ρΥΙΘ αἴθ οοσπο- 

ΒΟΔΠΉ1Ι5, ΔΙ ΤΘΙ ΔΙ ΓΘΡῚ, οἴ 46 Π6Ὸ 56 γπ10 Πα οί, 

1π ον ἀἸο  πλτ5. Π6 σΟΘἸ ΠΟ ΠΟ ἃ φὰ {π|6 πΠΟη ΟροΥ- 

ἴδε ἀἰθἔθυἈ Πη1 : ΠΘ τ {τι ἢ ΟΠ 65 ρατ6η1 ΠΘιιτη 

6586. 4υ!ἀατιᾶτη σΟΥ ΓΈ 116, ἀὰῖ ν βι 116, ἀπι- 

ϑϑπθι ἔτη]. Οτᾶγθ 61 ΟἹ Πἶὰ πόθο ΡΟ ΠΙ  ἰονία 

ΠΟΙ Πἃ 5, 6115 4πι041 4]16Πι1ΠῈ 65: ΠΠῈ {τιὰϑὶ Πορσϑιο 
υρθάδμη,, ἀπππὶ δἰ ησι!α ἀἸ5 ΕΠ 65. ΠΊΘΠ5 ΠΟϑίγα, 

ΘΟΓΙΙΠῚ 4 1188 [ἢ Π6Ὸ ΠΟΠ ᾿Πϑῖ1πΐ ΟΡ ΠΙΟΠ 65. Θχττ. 

θυ. Υἴ 5118. ΒΟΠιιΠ) (ΠΟΙ ΠΉ115.,.ὄ Θὲ {π|δπιι., οἱ 

ΟΥΘΑΙΟΓΘΠῚ, οἵ Ππ Π66Π1, ἃ] τι μα} πι5ηηο 1. Οποτη-- 

Δα ιηοάτιπ) ἸσΊτιιν 1π 115. δ νοοθ5. ΤΘρροθαιο- 

ΠΘ1Ὼ (πὰηη απ, ἃς ἸηΓΘΡ ἸΟΠΠΟΠΘῊ) 5 σηἸ Πα θα πὶ 

ΠΟΙΟΠΙΙηΙ ἃ Π 60 Δ] 16 Πᾶνιιπ : [ἃ ᾿ς ΡΟΒ᾽ ΠΟ ΠΘ ΠῚ 

οἵ ΠΔΓΠΓΆ ΠῚ ΘΟΡΓΠῚ {π|286 ΡΓΌΡΓΙὰ ΠΕ] βιηξ, οοηνο- 

ὨΪΘΗ ΘΙ τ1Θ ἴπ 60 ΘΟΠΒΙ ἀθρδηἔι", σ᾽ σ πὶ ἤοαπέ. Τίὰ- 

416 ΘΧ τιΐγοςιθ ΔΡΡΘΙ ΔΈ ΟΠτ1 ΠῚ ΤΌΠΟΥ ἀοοθιηι, 

ας ἐ6 ἢ5 418 ἀάϑιιηξ, {πο Δ 51πῈὲ : ἀπὶ 46 ἢΐ5 
488. ἀΡδιιη, αιιο 4 ἀΡϑηῖ. Ὑοχ δἀπίθη ἐγισοηὶ- 

ἔπη Θὰ Πτ|85 ΠΌΠ. διβιιηΐ 5] σ Π]Ποαΐ : ᾿πἸσαξ δ ἢ] Πη 

1)60 βϑηῃηθυΡ [ΟΠ ΠΟΠ ἃ6556. Ηοο διΐθμ οἷν 

{π|5 ΡΥΙν Δ ΠΟΠΘΙῚ, 5ῖνθ 1Π ΘΓ] Π 6 ΠῚ], οἶἰνα πο- 

Θ4 ΠΟΠΘΠῚ , 5106 4116 Πιι]5Π|0 61 ἈΡΡΘΙ]αγα νο]πθ- 

Ππ|, παι σοπ θη θηλτ5. Οτιοά δα [6 ΠῚ} ΠῚ 1] ΘΟΓΠΠῚ 

ΒΡ ΠΙαΩ, δυνάμει, {αἱ 1 1πέογργοαγθίιν, εχεὶροί- 

ἐεπίον, θθπ 4ππ 61 ΓΘ πὰ ΘΧΡΤ ΒΒ πη Ραῖο, 564 ΠῸΠ 

Τιαιῖπο. ΑἸφυδπίο ᾿πίτα Ν55. πομμ 111} μυδὲ ἀρχῆς. 

ὁ Θοτιρίαστῃ ἴῃ τπαγσῖπο θαι {πᾺΥῈ] ἐννοίας. 5 [ας πὰ 
ἰάθη Οοάεοχ μήποτε οἰηθῶμιεν : 564 {Ππ φιοα ραι]ο 

Ῥοβί Ἰορτίαν, οἱ ἄνθρωποι, ὁο πὶ (οάϊοα ογη{{ξπιτ. 

4 ψοου]α γὲ ἴῃ πη] ΟἹ ρᾶτίο Νῖ55. ἄθοβί. 

“1Πυ4, καὶ τὰς περί εἴο., φα γουθιπη εἰς ἱπ!ογργεία- 

- κ “-᾿ 

τὴν ἔννοιαν συναθροίζει. ᾿Εν τοίνυν τοῖς περὶ Θεοῦ 
δ᾽ Α - , - 

λεγομένοις ὀνόμασι, τὰ μὲν, τῶν προσόντων τῷ 
- - Ἢ ᾿ Α ΝΠ ν , φω 

Θεῷ δηλωτιχά ἐστι τὰ δὲ, τὸ ἐναντίον, τῶν μὴ 
᾿Α Α Ζ προσόντων. ᾿Ἔχ δύο γάρ τούτων, οἱονεὶ χαραχτήρ 

- - ᾿-τἅ Υ̓ τ ᾿ο-Ὁ 

τις ἡμῖν ἐγγίνεται τοῦ Θεοῦ, ἔχ τε τῆς τῶν ἀπεμ.-- 
τ τ ΄ 

φαινόντων ἀρνήσεως, χαὶ ἐχ τῆς τῶν ὑπαρχόντων 
᾿ Ἷ “ , ,ὔ 

δμολογίας. Οἷον, ὅταν ἄφθαρτον ὀνομάζωμεν, " δυνά- 
- - Ἶ [ Δ. ΣΝ, 

μει λέγομεν ἑαυτοῖς ἢ τοῖς ἀχούουσιν, ὅτι μὴ οἴου 
-Ὸ - , 

φθορᾷ τὸν Θεὸν ὑποχεῖσθαι - χαὶ ὅταν ἀόρατον, ὅτι 
- - ΄ 

μὴ ὑπολάθης αὐτὸν τῇ διὰ τῶν ὄψεων αἰσθήσει χα- 
“ [-} “ ταλαμῥάνεσθαι: χαὶ ὅταν ἀθάνατον, ὅτι μήποτε 

-“ " - “ “ “Δ ᾿ 
οἰηθῆς θάνατον προσγίνεσθαι τῷ Θεῷ. Οὕτω δὴ χαὶ 

͵ ᾿ “ ΠΥ) ΄ » - 
ὅταν ἀγέννητον, ὅτι μηδεμιᾶς αἰτίας μήτε ἀρχῆς 

- Ὁ . -“ , σιν » 
ἐξῆφθαι τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ νομίσης. Καὶ ὅλως, ἐξ 

,ὔ Ἢ, - 

ἑκάστου τούτων διδασχόμεθα, μὴ εἰς ἀπρεπεῖς ἐν- 
» - 7 , 

νοίας ἐν ταῖς περὶ Θεοῦ ὑπολήψεσι χαταπίπτειν. 
τος, Ἦν ΝΡ Ὁ “»7 πα δε ὶ ἴω 

Οὐχοῦν ἵνα τὸ ἐξαίρετον ἰδίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνῶ- 
ΕἸ [4 παν ὅλ ἍΕ7. “- - ᾿Ἶ ον λ ,; 

μεν, ἀπαγορεύομεν ἀλλήλοις ἐν τοῖς περὶ Θεοῦ λό- 
“ “Ἄ, Ὁ ᾿ 

γοις, μὴ καταφέρειν τὰς “ διανοίας εἰς ἃ μὴ δεῖ, ἵνα 
“ ᾿ “ -“ ἃ ἃ “ Ρ- 

ήποτε οἰηθῶσιν ἕν τῶν φθαρτῶν, ἢ ἕν τῶν δρατῶν, 
“Δ - “- Ἀ δ. , “Ὑ 
ἢ ἕν τῶν γεννητῶν τὸν Θεὸν ὑπάρχειν οἵ ἀνθρωποι. 
σ ᾿ 7 ᾿Ὶ ἘΠῚ ὦ -. 4 
Ὥστε διὰ τούτων γε ἁπάντων τῶν ἀπηγορευμένων 

, 5 , 

ὀνομάτων, οἱονεὶ ἀπάρνησίς τις ἐστι τοῦ ἀλλοτρίου, 
, ΄“ “ , Γ "ἢ } ᾿ 

διαρθρουμένης ἡμῶν τῆς διανοίας, “καὶ τὰς περὶ 
-Ὁ -Ὁ ͵ὕὔ 

τῶν μὴ προσόντων αὐτῷ ὑπολήψεις ἀποτιθεμένης. 
"Ὰ 9 ι , . ι ν᾿ ᾿ 

Πάλιν, ἀγαθὸν λέγομεν τὸν Θεὸν, καὶ δίκαιον, καὶ 
Αἱ ῳ -“ . 

δημιουργὸν, καὶ κριτὴν, καὶ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα. ᾿ Ὥς 
29 σα ἐκ , 202 πε Ὁ) εν Ψαις, , “- 
225 οὖν ἐπ᾿ ἐχεῖνων ἃ ἐτησιν τινὰ χαὶι απαγόρευτιν τῶν 

λ 1 55 5 , - -» , . 4 [ ΕῚ 

ἀλλοτρίων τοῦ Θεοῦ ἐσήμαινον αἵ φωναὶ, οὕτως ἐν- 
“ , ν τ » - » ῃ -“ ὃν 

ταῦθα θέσιν χαὶ ὕπαρξιν τῶν οἰκείων τῷ Θεῷ χαὶ 
"ἢ " ᾿, - 

πρεπόντως περὶ αὐτὸν θεωρουμένων ἀποσημαίνουσιν. 

Ἔχ τοίνυν ἑκατέρου τοῦ εἴδους τῶν προσηγοριῶν 
“ Ἁ - ’ ͵ ,ὔ 

διδασχόμεθα, ἢ περὶ τῶν προσόντων, ὅτι πρόσεστιν, 
μὴ ἌΣ ΣΝ ΣΎ ΕΕΑΙΕ ΤΥ ΕΤῸ, αν ἀν οανι Τό Νὰ 
ἢ περί τῶν μὴ προσοντῶν,ὅτι μὴ πρόσεστι. 160 γευτὴν 

- ͵ ; 

τι τοιοῦτον βούλοιτό τις προσαγορεύειν, οὗ διοισό- 
σ ἣι ΕῚ ΄ [ , - “- 

μεθα. Ὅτι δὲ οὐ τῶν ὑπαρχόντων τῷ Θεῷ σημαν- 
ΦΧ 5 -“ 

τικόν ἐστι τὸ ἀγέννητον, ἀρχούντως οἶμαι δηλοῦσθαι 
πὸ 55 ΄ « ΔᾺᾺΡ τς 7 4.(ν οἵ - δ 

τοῖς εἰρημένοις: Ἢ δὲ οὐσία οὐχ ἕν τι τῶν μὴ προ-- 
«Ὑι - - - 

σόντων ἐστὶν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ἐν 
- κὶ - ΄ ἣν, ἴα» 

τοῖς μὴ οὐσι καταριθμεῖν παρανοίας ἐστὶ τῆς ἄνω-- 

Ρεῖὲ : δἱ δροπῖϊ ορίνιϊομθϑ ΓΘ ηιτη {τ ἴ)εο ποη αεἰ- 

διιπΐ, 

ΓΉδς νερὰ, ὡς οὖν εἴο., 515 ἀεθοπε ἱπ|6}Π1ρὶ : 

4αοιη πηοάτπι ποπηϊηα ΡὈτυιναίνα, {πᾶ}1ἃ βαπεὲ ἐπεὶ-- 

νἱδὶνιϊα, ἱποοργιρεθιε εἰς., τοτηουθηΐ ἃ [)60 οορτία- 

{Ἰοπ 65 ἀπαϑάαμη : 1 δὰ ΠΟΙΠΊΪΠἃ {{π|26 ῬΤῚν [ΟΠ 6 ΠῚ ΠΟτὶ 

Ῥγωοσαηῖ, {πο σοπιιβ δαπί δόπιδ, ἐπιδίπιδ., οὐ δα- 

10)" οἴο., Ροβιεναπι 4] Φ]ἀπὸ ἴῃ Πθ6ο οβίοπάιιηι. 



ΑΠΨΕΒΒΟΒ ΕΠΝΟΜΙΌΜΝ Π1Β. 

τάτω, Εἰ γὰρ ἢ οὐσία ἐν τοῖς μὴ οὖσι, σχολὴ 3 γε 

ἂν ἄλλο τι τῶν λεγομένων εἴη. Δέδεικται δὲ ἄρα τὸ 

ἀγέννητον τοῖς μὴ " προσοῦσι συντεταγμένον" ὥστε 
ψευδὴς ὃ τιθέμενος τῆς οὐσίας αὐτῆς εἶναι τὴν φω- 

γὴν ταύτην δηλωτιχήν. 

ε “- 

Ὁ δὲ, ὡς ἐπ᾽ ἀτόπῳ τῷ κατὰ στέρησίν τι λέ- 
᾿ ωΝ " ΒΕ ΡΛ ΤΟ, Ἢ ΄ ξσθαι περὶ Θεοῦ δυσχεραίνων, ἐπὶ τὸ “ εὐσεύέστε- 

ρον δῆθεν χαταφεύγει, τὸ εἷς αὐτὴν τὴν οὐσίαν 

τίθεσθαι τὸ ἀγέννητον, χαὶ συνάγων ἑαυτῷ τὸν 

λόγον πρὸς τὸ κεφάλαιον, οὕτω γράφει. 

ΕΥ̓͂Ν. Οὐχοῦν, εἰ μήτε χατ᾽ ἐπίνοιαν, μήτε 
7 

χατὰ στέρησιν, μήτε ἐν μέρει (ἀμερὴς γὰρ), μήτε 
- ἯΝ τα Ἣν τ “πλοῦ }} ) ἦτε αο᾽ ΦἸΝ 

ἐν αὐτῷ ὡς ἕτερον (ἁπλοῦς γὰρ)», μήτε παρ᾽ αὐτὸν 

ἕτερον { εἷς γὰρ καὶ μόνος ἀγέννητος), αὐτὸ ἂν εἴη 

οὐσία ἀγέννητος. 

Υ̓ ἣΐ , ’ 

ΒΑΣ. ἢγαγε τὸν λόγον ἐφ’ ἃ ἐδούλετο, χαὶ 
, 

πανταχόθεν τὸ ἀγέννητον ἅ ἀποσπάσας, εἰς αὐτὴν 
΄ - ὁ , ΩΣ 

συνήλασεν, ὡς ᾧετο, τὴν οὐσίαν - εἰπὼν περὶ τοῦ 
Ἔμτ - [- ε τες Κρ Υ͂ ΑΒΕ δὲ 91 

Θεοῦ τῶν ὅλων, ὅτι αὐτὸ ἂν εἴη οὐσία ἀγέννητος. 
931Λ.,λ δ Χ ΩΝ - πε ᾿γὼ δὲ τὴν υὲν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ ἀγέννητον εἶναι 

ἵ ᾿ “᾿ , ΝΣ 

χαὶ αὐτὸς ἂν φαίην" οὐ μὴν τὸ ἀγέννητον τὴν οὐσίαν. 
24" » , ΄, Ε᾽ 

᾿ὕπειτα μέντοι χἀχείνῳ προσέχειν ἄξιον, ὅτι τὸ 
᾿] ᾿ ᾿ 4 5 Ὁ -; εο. ε , Ἀ κ 
ἀμερὲς χαὶ τὸ ἁπλοῦν, ταὐτὸν ὑπάρχον χατὰ τὴν 
ΕΔ , ,ὔ 3 μ᾽ ᾿ -Ὁ 

ἔννοιαν (ἀμερές “ τε γάρ ἐστι τὸ μὴ ἐχ μερῶν συγ- 
, -  ω , 

χείμενον, χαὶ ἁπλοὺν ὡσαύτως τὸ μὴ ἐχ πλειόνων 
᾿ , " ἘΠ - 

τὴν σύστασιν ἔγον) »γ οὗτος ὡς διαφέροντα τῷ ὗπο- 
, , ᾿ 

χειμένῳ διίστησιν ἀπ᾽ ἀλλήλων. Εἶτα ἀπαγορεύει 

ἃ ἘΔ σχολή γ᾽ ἄν. Ἀορ. τογίλι5 σχολή γε ἄν. (οάοχ 

(10. οαπὶ ἀποθὰ5 ἈΘρ115 σχολῇ, Βα πο. Πος ἀϊοῖς Βα- 
5.115: 81 δι δέδια Ἰοσαΐαν ᾿πΐϑν θὰ {πε ἴῃ Π6Ὸ Ρο- 

511 γἃ ποῖ ϑπηΐ: Ἰοπσ6 ΠΉΪΠῚ8 4υϊν15. ἅν ἃ ΘΟΓΙΙΠῚ, 

{|| 46 1)60 ρυϑαϊοδηξιν, Ισοα Β᾿Γπτ' που θὰ 4{|| Ροϑβι- 

εἶνὰ βιιπΐ ἴῃ [)6ο. Ἐτθηΐπι Ὡ1}}1} δ π6 ἀδοῖσπαί ἴῃ Πθὸ 

Ῥοβιίνιπι συ απ, αἴσψαθ βιθδία μία ᾿ρ8, {8 πὶ 

ΟΥ̓Δ ΠῚ θ.51Π| 6556 οοπϑίαΐ. Εχ 410 115 ΘΟ] Πσὶ ἀεθεί, 

ΒΑΒΠ]Π τ, τι 4185 5ερ6, ἴζὰ Ηἷς ἐλλειπτιχῶς Ἰοφααξαπι 

{11586, 510 πιὸ ροβῇ νόοθηὶ εἴη βι θαιἀἸα αν ἐν οὖσι, ἐσ 

ἐαϑδίαπϊνιι5 : 4185 ἀτπὰ8 γοσο5 ας 1πὰ5 ἴῃ 1πίουρτοία- 

τῖοπθ ΦποΖιια Βα θα] θη 15 6556 ππΌΠθο. 

» ἘΔ) ἐν τοῖς μιὴ προσοῦσι τεταγμένον. Αὐ Μ85. ῥ]εσι- 

4{ὸ οὐ η 68 πὖ τη σοηζοχέιι. 

ὁ Τα ογΡυαβ, 481, αὐ Ραΐο, 5101 ρευβαδθγο ποὺ ρὸ- 

τοραῖ, φιιἀᾳααπ μῖ6 ἃ Εππουηῖο “Ποία πὶ [ῖ556, οἰ δὶ 

δια ο8ὲ ἰΙεβετο ἐπὶ τὸ ἀσεθέστερον. [4 οπὶπι νον: 
͵ 

Π 910 

4 ἴῃ Ὥρο ἰηϑιπὲ ϑισηιῇοθὶ ἸΠΘ ΘΗ νῸΧχ 7, ΟΧ 
7ᾶτη ἀἸο5 515 ἀθο] αν ἴτιτη 6556 μιο. ΑἸ Βα Ὀϑίδη- 

[1{ὰ ΠΟΠ οϑὲ 4υϊἀαιιαπη ΘΟΥΊΙΠῚ {{π|80 ΠῸῚ δάϑιιῃηξ : 

56 δϑι ᾿ρϑῖπὶ 6556 Π 6], 404] Ἰηῖοι Θὰ {188 ΠῚ 

51Π0 ΔΠΠΙΕΠΠΊΘΙΓ ΓΘ, 51ΠΠῚ|Π|85 ΔΙΊ ΘΏ 16 Θ5ὲ. ΕΓΘΠΙΠῚ 

51 5110 518 01 1Π ΠΙΙΠΊΘΥῸ ΘΟΥΊΠΠ ({π|88 ΠΟῸΠ 5πηΐ, 

Ἰοσαῖτ, πη] 0 τ Ϊπτι5 ἃ Ππ|4 ΠΡ] ΠῚ ΘΟ ΤΙ {τι 

(6 Ὥρο ἀϊεππῖθπν,, [ἀΘΡ 11. Τ᾽ ΠΟ 5 ἃ [π|ΠῈ Θϑὶ διι-- 

[61 ΠΡΟΉΙΕΙ γΟΟΘΠῚ [ΠΟ Θὰ {18 ΠΟ δαάϑιηϊ,, 

ΠΙΠΠΘΓ ΑΙ ; ΤΟ Πὰχ οϑὲ ᾿σιταν 41 πὰς νοοθ 51}0- 
[Δ Π ΓΔ ΠῚ 515 ΠΠΠΟΔΡῚ ματαΐ. 

11. Αἴ γϑῦο Εὺιπομητι5 ΔΠΠΙ4π14 46. Πθο 5θοιη- 

ἄτι ῬΕΙ͂ δ ΟΠ 6 ΠῚ (ἸοῚ ἐθ γ᾽ 6 [ὉΡΘΠ5 ., [ΠῚ 1181} 51] 

[65 δϑβοῖ δρϑιγάα, δα γΘ]ΙΘἸΟΒΙΟΥΈΠῚ 50 1Πσοὶ 56η- 

το η ἰῇ ΟΠ αΡΙ ; 60. ΠΪΠΗΪΕΠΠῚ 5). τι 1Π ᾿ρ58. 510- 

βίδπεα ἸΠσΘη τ ΘΟΠΒΕ πα  ; ΘΘΥΠΟΠΘΙΏΠΙ6. 1Π 

ΕΠ ΠΊΔ ΠῚ ΘΟΠ ΡΘΗ , ἰΐὰ 5010} : 

ΕτῪν. ΙρΊταν 51 Πϑάτι6 βϑοιπάτιπη ΘΟΠΟΙΡΙΘΠΑΙ 
μά ππη}., ΠΘΠ16 5θοιπάτιη] ὈΥΪν Δ ΙΟ ΘΠ, ΠΘΩτ6 

1Π Ρᾶγῖθ («υίρρε. δδὲ Πα ]ν]151}}}15.}, ΠΟ 6 Ἰῃ 

ἴρ50. νϑ]τΐ δἰ πι (5ἰπηρ!θχ πδιηηιιθ 681), πθάτιθ 

ῬΙΘΟΙον Θιη} ΔΠΠπι (πππτι5. ΘΠἾΠῚ δϑὲ δὲ 5018 ᾿ΠσΘη1- 

{15}: πος ᾿ρϑῖιμὴ ΠΟΥ πΠ 116 5 Ὀ5Γδ Π ἃ Ἰησ ΘΗ] ἃ. 

ΒΑ5. Ῥεγάιϊιχης οὐ ΠΟ Π ΘΙ 4τπ|0 ψο τ: οἱ Ροϑί- 

δα τιδηὴ τιπ 6106 ὲ ̓π ΘΙ ππ} ΘΧΈΓΙΙΒΙ ἔ, ΤΠ ἸΡ5ΔΠῚ; 

αἰ ραν, 5 σα ἀπ 1ΠΊγτι51Ὁ, {]ρ 06. 4α1 6 

Ὅθο ππἰγθυβουιπ ἀἸχϑυῖτ, {ποα ᾿ΠσϑπΙ τ ᾿ρ88 

Ἰησθηϊτα 5 ϑδ η ἃ 511. ἘσῸ γΘ1Ὸ 51105[ 0181} 1) 6] 

ἱποϑη [ἈΠ 6556.5 ΘΕ] ΠῚ 1056 ἀἸΧΘΙῚ ΠῚ), ΠῸΠ Δτι6Π| 

᾿π ΘΠ πη 6556 5151 η114Π}. Π ΘΙ 46 ΠΠπ φποατι 
αἰτοπάθνο οροῦθ ΡΡδε πιπ δῖ, πο Ἰη 4] ν1510116 

δὲ 5 ΠΡ ]6Χ., 4π|88 ΘΔ 6Π1 51η} 161 568 5] 5 1Ποὰ-- 

τόπο (πάν ]51}0}}16 Θπΐπι 6ϑι {ιιο αἱ 6χ ῬΑΡ ΕΠ 15 ΠῸΠ 

ΟΠ ΟΠ 1, δὲ 5Ι ΠΡ ]ῸΧ 5] ΠΉ]Π|6ν πο 6 Ρ]π- 

εἶθα5 ποη οοπϑίδε); Πῖο 4πᾶ8] αἰ γουβἃ 51ηΐ 51-- 

αὐ αἰμια πιασὶς ἱπιρὶδ εἰοίπιν ἡ 6 [811. ϑρᾷ εἴ δ 1 εἰ 

Μ55. Ππαβοηΐ ἐπὶ τὸ εὐσεδέστερον, αὐ αἰϊχιιεῖ πιαρ 15 

Ράμιπι σοι ιξῖ:: ἀαοα Ἰνοπῖος ἀϊοΐαχη 685856, ΠΘ]Ὸ ΠΟῸῚ 

γἱἄοι. Ηοο ἴρβ8ο ἴῃ ἸΙοοο βἀϊιο Ῥανὶβ. χαταφεύγει, καὶ 

αὐτὴν τὸν οὐσίαν τίθεται τὸ ἀγέννητον. ἘΠΤΠΟ νεη. χατα- 

φεύγει, τῷ αὐτήν εἴο., αἱ 1ἴπ οδαϊίοπο Ῥαγὶβ. οάοχ 

(010. εὐ 11 φυϊπααθ Ἀρρι καταφεύγει, τὸ εἰς αὐτὴν τὴν 

οὐσίαν τίθεσθαι τὸ ἀγέννητον. ΘΌΡΡΙς ἤτοι ἐπί, αἴ 6685 

ἄτοι ἐπὶ τὸ εἰς αὐτὴν τήν εἴο, ὙΊΔΟΙΙσοΣ 6ο οοπῆαϑτ : 

απἰ Π]Ια4, τὸ εἰς αὐτὴν, ἱπνοτγίο, τπῦ 6645, εἰς τὸ αὐτὴν 

τήν οἴο., ἔα πιὶ αν δι! είι" ἐἰίμεῖ,, ἐπιϑοπίζεσα,, Ἰρβᾶτα 

6556. 5ιιθοίαπίίαπι, Εϊοπίμη. ῬΥΪΠΟΙΡ115. 515. 1Π515 [6 5 

Ἑπιποιαῖτ5, πιοχ αἰῦ 1Ππ||, ἐπ ϑ δι, 1ρϑᾶπ 6586 8110: 

ϑ[π 1 1. 
ἃ Βορ. {πάγει ἀποσπάσας ἐπ᾽ αὐτήν. 

εϑις Μ55. ἴτοβ. ἀβεβὶ τε ἃ σπ]σαῖβ, 



210 5. ΒΑΒΠῚῚ ΟΕΒΑΠΠΙ ΘΑΡΡΑΠΟΓ. ΑΠΘΗΙΕΡ, 

7Θοἴο, ΔΙ τθυτι. ἃ}0 ΙΓ ΓῸ βθραγαΐῖ. Ροβίθα γοίαΐ, μὴ δεῖν καταμερίζειν τὸν Θεὸν, υμηδὲ τὸ μέν τι αὐ- 
Ῥραπι αν] 4] ΟρογίθΡΓΟ, ἀπὲ Ὁ] 1 ΠπῈ ἰρϑίτι5 ραυίθπὶ τοῦ ἃ ἀγέννητον, τὸ δὲ γεννητὸν ὑποπτεύειν" μηδ᾽ αὖ 
᾿πΡ ΘΠ ΓΔ}, [18 Π| 5:ΘΉΪ ΓΔ ΠῚ 5ῈΒΡΙΟΑΡΪ, τι γγ5ι5. ἐγχεῖσθαι ὡς ἕτερον ἐν ἑτέρῳ νομίζειν αὐτῷ τὸ 
ἈΡΟΙΓΑΡῚ., ἸΠΘ ΘΠ ἔπη} πὶ 'ρ50. γνο]ιιά ΠΤ ἴῃ 4110 ἀγέννητον. Τούτων δὲ τὸ μάταιον ἀποχνῶ διελέγ- 
51{π|ΠῚ 6556. ἩΟΓΙΠῚ διΠ6 1] γ ΘΓ ΟΓ ΠῚ ναη αἴθ ΠῚ χειν. [ἔοιχε γάρ πως συνεξομοιοῦσθαι τῷ ματαιο- 
ΡΙξθΕ π16. φοη παρ. Ὑ]άθει" θηΐπι αιιοαπιποο λογοῦντι ὃ ἀντιλέγων. Διόπερ, οἶμαι, ὃ σοφὸς πα- 
51Π}115 Π6.Ἷ οἱ 4 γὰπα ἀἸοῖς, ἰ5. {τ σοπέγδ ςοῖε, 254 ρεγγυᾷ Σολομὼν, μὴ ᾿ ἀποκρίνασθαι τῷ ἄφρονι 
ΦΟΔΡΙΟΡ οι’, ΟΡΙΠΟΙ", 5 165 ϑ8]οπιοπ ἁΠηιοποῖ, ΑπτΝ τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην. ἃ Γοὺς γὰρ μήτε εἰ-- 
τ Π6 ΤΌΒΡΟΠ ΘΔ ΠΊ15 1Π5]ρ 16 ΠῈ1 [ιν τὰ ̓Πϑ οἰ ΘΠ ὰ πὶ βημένους μήτε ἀν  δούλθες ποτὲ λόγους ὑπὸ διαίρε- 
1ΠΠπ|5. Οιιδ5 δἰ πὴ πθάτι ἀϊοία, ΠΘ6τ16 ΡΙΟΪαίὰ ϑῖιηὶ σιν ἤγαγεν, ἵνα δόξη ἐν πολλοῖς τοῖς ἀπηριθμη- 
ὉΠ ΤΙ ΠῚ, Θὰ ᾿]6 51125 αν 5100] 511} 6 ο]ξ, ταὶ, πλα} 15 μένοις, χαθ’ ἕνα μόνον τρόπον, οἰχείως ἐξευρίσχειν 
ΘΠ] ΘΓ 5, ἸΠγΘΉΪΡ6. Ὑ]ἀθαΐτ ᾿ΠΘ ΘΠ [1 ΠῈ| τ Πῖ0Ὸ λεγόμενον τὸ ἀγέννητον. Ἣ αἷν δὲ ἴσως πλείονος ἔδει 

Ῥ,ον.26.η. 

00 ΡΓΟΡΙΙΘ 16]. ΝΟΡΪ5 ἃπιο πη [Ογ ἔα556 ἰοηρίο- λόγου πρὸς τὴν τοῦ ψεύδους παράστασιν, καὶ πρὸς 
ΓῚ ΟΡτΙ5 Θϑ56ὲ ΟΥἍΠΟΠΟ., πἰ πη Ποῖ τὴ ἀδίοσουθ-- τὸ δεῖξαι, ὅτι περ οὐχ οὐσία Θεοῦ τὸ ἀγέννητον, 
Π1115,5 ᾿Π ΘΠ ΓΠΠΉΓ[{|6 51 5 Δ ΠΕ πὶ δὶ ΠΟῚ 6556 46- εἴπερ τὰ ἐν τῇ διαιρέσει τὰ αὐτοῦ ἀπηριθμημένα 
ΠΊΟΠ 51} Δ] ΘΏἼ115. : ΠΙΒΪ {π|26. ἃ} 60 ΡΘΡ ΕἸ νἸ5]Ο ΠΟΘ ΠῚ μὴ σαφῶς ἐξελήλεγκτο.. εἰ γὰρ “Ὁ. εἶχεν ὁ ὃ λό- 
ΘΠΤΙΠΊΘΡἃἴἃ διηΐ, 18} {140 γο[πΐαΐα οϑϑϑηΐ. γος αὐτῷ, ὅτι οὔτε χατ᾽ ἐπίνοιαν οὔτε χατὰ στέρη- 
ΝᾺΠῚ ΘΕΪΔΠΊ5] ν] πὶ ΠᾺΡ  Θ Δ ]] τὰ ἃ} 110 γατῖο, ἀπο Β σιν λαμθάνεται τὸ ἀγέννητον ) οὐδ᾽ οὕτω μὲν ἂν 
ΠΘΩῖ6 Θχ ᾿π|6} ΠΠ ΘΠ] το ΠΘΩΠ6 6Χ ρυΊ να οημθ πάντως ἀχολουθίαν εἰχε τὸ συναγόμενον. 'Γίς γὰρ ἢ ἣ 
Ἰηϑ θη τι}. ΔΟΟΙ ρ ει": τ {πὸ Π6. δἷς ααϊάφιῃ ἰά ἀνάγχη, ὑπὸ ἔν τῶν ἀπηριθμημένων τὴν ἀγεννησίαν 
404 σΟΠΠ5 1, σΟΠβΘ ιθρθῖαν, Οὐ Θηΐ πὶ ΠΘοθ556 πεσεῖν; Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ αὐτὸς ὡς ἐόεϊμε οἱὸ 
65 511} τιπ0 Θ Πα] ΘΡ ΤΟΥ ΠῚ σΟμ ΓΙ πϑΡὶ ΤΠ ΘΠ] [πη συνηυμένον τοῖς προάγουσιν ἐπιφέρει τὸ, "ἢ οὐχοῦν 
56 ἃ ποπίαπ) ἴρ56. [ΑΠΠ [118 ΠῚ ΔΙ Ζα]ἃ ργφοθάθηι-- εἰ μήτε χατ᾽ ἐπίνοιαν, μήτε κατὰ στέρησιν, υἦτε 
θι5 Προθϑϑαγο οοη]ιποίττη ἰη!ονὲ ΠΠι4 : σιν χατὰ ἄλλον τινὰ τῶν ἀπηριθμιημένων τρόπον, αὐτὸ 
51 ΠΘΉ116 56οι Πα τη} 1Π10}ΠΠ ΘΠ ΠῚ, ΠΘΕΙ6 5θοῖιη- ἂν εἴη οὐσία ἀγέννητος" οὕτως ἡμεῖς ἀντιστρέψαντες 
ἄτη ρυἸνα ἤθη, ΠΟΙ Π16 5Θοι ἢ ἄπ πὶ Ἁ] τι ηὶ ἘΠ|11ΠῚ εἴπωμεν, ὅτι, οὐκοῦν ἐπειδὴ χατ᾽ ἐπίνοιαν θεωρεῖ- 
ΦΧ ΘΠιΙΠΘ 15. ΠΟ τι}, ΤΠ ΘΠ ἐπι Π τ[τι6 1ρ88- ται, χαὶ στερητιχόν ἐστι τὸ ὄνομα, οὐχὶ οὐσία τοῦ 
ΠΏ6. ἔΟΥΙῈ 5 Πϑα πιὰ ᾿πσθ πὰ : ΠῸ5 ΓΟΪΟΓ  ΠἸΘΗ 65 Θεοῦ τὸ ἀγέννητον. Ἕως γὰρ οὐχ ἐλέγχει τὰ εἰρη- 
510 ἀἸοΔΙητι5., ᾿σττι" ΦαΟΠΙΔ ΠῚ ΓΑΙ ΠΟ ΘΟΠϑΙ ἀ6γὰ- αἰ μένα, οὐδὲ ταῖς προτάσεσιν ἑαυτοῦ τὴν ἰσχὺν 
{πι., οἵ ῬΥΊν ΠΝ ΠῚ ΠΟΙΏΘΗ 65ΐ, ΠῸΠ δϑῖ δι ϑίαπ- ἀποδίδωσιν, οὐδεμίαν αὐτῷ χώραν ἕξει τὸ συναγό- 
[1ὰ Τ)6ὶ ̓ ησϑηϊειη). Οὐ πη ἴπι ΘΠ ΐ ΠῚ {τι86 ΠΟ} 5 αἰοΐα μενον. 
5η} ΠΟῊ ΤΘ[τταξ, ΠΘῸ 51115 ῬΡΟΡΟΒΙ ΠΟΏΪ]τ15 ΤΌΒ 
Δ661Ὲ; 16 «ποα οΟΠΠἸσ 1, πα] πὰ Ἰοοῖιὰ Πα Ὀ ΙΓ. 

19. ΤΠ 5Π|Πηἃ, (104 μυίας 56. Ποῖ {πὶ ΒΘ Ὅλως δὲ, τὸ οἴεσθαι. τοῦ ἐπὶ πάντων Θεοῦ αὖ- 
ΟΙΠΠΪἃ Θϑῖ, 5158 018} ᾿ρ5Δ ΠῚ Δαν ηΪ5856, {π|η- τὴν τὴν οὐσίαν ἐξ ευρηχέναι, νοι: ὑπερηφανίας 
ἴδθ. 5 Πρ ΟΡ 1:8 δὲ αἴσιιθ δα Ομ 5 9 ΘΓ ΘΠ πὴ ὯΞ ἐπ "3 φυσιώσεως; Σχεδὸν γὰρ χαὶ αὐτὸν ἀπο- 

" ΄ ΟΠ ἢ ἃ βιρογαηΐ ψ6] ΠΠΠπ|ιπὶ ἰρβιιπὶ., “πὶ αἰχί : χρύπτουτι τῇ μεγαληγορίᾳ τὸν εἰπόντα - ᾿Επάνω 
Ἐνα.τά.13. ΡΟ αδίγα Ροπάπι δθίάθπι τπϑάηι : {πὶ 56 }Πδθῖ τῶν ἄστρων θήσομαι τὸν θρόνον μου" οἵ γε οὐχὶ 
δαροῖι ΠΟ ΘΟΠΙἃ 516}185 ἅτιΐ ΘΟ] πὶ Ἰπϑιιρσαηΐ, 564 ἀστέρων, ἢ οὐρανοῦ χατατολμῶσιν, ἀλλ᾽ αὐτὴν ἘΞρ ι Εὶ -- - 5 : ἐνρῖθι τος ον ἀπο Ἰρ58Π) Π6Ϊ τ] γΘΥΘΟΓΈΤΩ 5051 1] Δ ἢ Ρθύναάθυθ. ἐμβατεύειν τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων τὴν οὐσίαν ἀλαζο- 

᾿ ᾿ 
56 σ]ουοπίιν. ῬΘΡΟΟΠ ΘΙ ἃ 16 ΠῚ Εἶπ ΠΠ|6- ΘΕ Σ ᾿Ἐξετάσωμεν γὰρ αὐτὸν, πόθεν αὐτῆς 
ΠΔΠ} ΘΟΠΊΡΓ ΘΠ ΘΠ 1556. 56 ΘᾺ ΠῚ αἶοαΐ. Ἐχ σΟΠΊΠΠι-- ἢ φησιν ἐν περινοίᾳ γεγενῆσθαι. Ἄρ᾽ ἐχ τῆς “ χοινῆς 
ΠΙΠ6 ΠΟΙΟΠΟ ὃ Αἰ Πφο Πδιῖιπ 6556, ΠΟῚ 414 511, ἐννοίας: ᾿Αλλ᾽ αὕτη τὸ εἶναι τὸν Θεὸν, οὐ τὸ τί 

- πε΄ τὸ . ΄- - ΄Ν 2 , ἂν ὉὩ Ἅκ-Ἑ“Ν ,ὔ Ξ 

Ὧ05 δάμπηοηθί. πὶ Θχ ἀοοίνπα ϑρ ντιι59 Οἷα], εἶναι ἡμῖν ὑποδάλλει. Ἂλλ᾽ ἐχ τῆς διδασχαλίας 

ἈΝ 5 
ΓΑΠΕΖαΙ ἄπο ΠΡυὶ μὴ ἀποκρίνεσθαι. γαϊομποπι,, ποάιι6 βθοσπ πὶ Δ]Π105 {π|05 ΘΠιΠη ΓΑ ]- 

 Ἠογιπ γευθοόσιη, τοὺς γὰρ εἴο., Πδο δϑὶ βεαπίθη-.͵.͵ ΤΏ 1μ 6 ]Πσοπ αὶ τηοάοβ ἐσ οπίζεπι ἄς Π 6ο ἀϊοϊξαν; 

τἴὰ : ἀἰνβίοποπι 1Π]πὰ, μιήτε χατ᾽ ἐπίνοιαν, μιήτε χατὰ ποροββὲ οδὲ αἱ ἱπιϑεπίξαπι ᾿ρϑὰ 51} ᾿πσεπῖΐα δϑϑεῃίϊα 
στέρησιν, μιυύτε ἐν μιέρει, ἘπΠομῖτ5 Ππιχῖς, ΘΑΤΉ {6 Ρυ]- βαθρβίαπίϊασιο, 

τητι5 Ἐὐ α] σανῦ, ς ΟἹ". ἄρα ἐχ τῆς χοινῆς οὐσίας; “1πιεὰ σοπεπιιιιὶ 

»Ή]α, οὐκοῦν εἰ, 1{ὰ ᾿πῈο Προ : 81 ποάπο βοοιπάθι. δοσομίία ἢ Μα]ε, 
ἘΠ ΟΣ ΓΑΙ 1ΠῈ0]]Π 5. Π 611 γα !οηςπι, πούς δθοιηάτιιι ρτὶ- 



ΑΟΥΕΆΒΟΒ ΕὔΝΟΜΙῸΜ 

ΞῸ γ' τὰς. πρὸ - 
τοῦ Πνεύματος ; Ποίας; ἢ τῆς ποῦ χειμένης ; Οὐχ, 

᾿ ΄ σιν Ὁ - 
ὃ μὲν μέγας Δαδὶδ, ᾧ τὰ ἄδηλα χαὶ τὰ χρύφια τῆς 
« “- , ἃ 55 4) δ, 5 Θεὶ ῈΣ - ς 
ἑαυτοῦ σοφίας ἧ ἐδήλωσεν ὅ Θεὸς, φανερῶς ὅμολο-- 

γεῖ τῆς γνώσεως τὸ ἀπρόσιτον, λέγων " ᾿ἔθαυμα- 
ΠΥ ΈΤΑ͂Ν ΣΙ ὁ κορδι Δ 9:5 5 - 2 “ ΕἸ 

στώθη “ ἣ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ, ἐχραταιώθη οὐ μὴ 
“," δ 5 Ψ): ζ- “ἷ ΝΑ μι , -Ἣ 

δύνωμαι πρὸς αὐτήν; Ἡσαΐας δὲ, ὃ ἐν θεωρία τῆς 

δόξης τοῦ Θεοῦ γενόμε τί περὶ τῆς θείας οὖσί ὄξης τοῦ Θεοῦ γενόμενος, τί περὶ τῆς θείας οὐσίας 
ΝΠ - [« -ῸὉἍ» 7 Ὡρ 

ἐδήλωσεν ἥμιν; ὅς γε ἐν τῇ περὶ Χριστοῦ προφητείᾳ 
Ν Ἑ λέ .ΠᾺ ἧς } ᾿ -- ας διαμαρτύρεται λέγων Τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διη- 

γε" 5 Ὁ --ν Ὁ - 

ἦσεται; Τί δὲ τὸ σχεῦος τῆς ἐχλογῆς Παῦλος. ὃ Ί } γη ᾽ 
ὰλ ̓  ἘᾺΝ ΕΑ 5 ς - Ἀ » ἈΝ αν} τ ,ὔ 

αλοῦντα ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὸν Χριστὸν, ὃ ἕως τρί- 

του ἁρπαγεὶς οὐρανοῦ, ὃ τὰ ἄῤῥητα ἀχούσας δή- 
“Δ - ἊΣ 

ὩΥΣ ἃ οὐχ ἐξὸν θυθρώπῳ λαλῆσαι, τίνα ἣυῖϊν 

ις 

τοὺς μεοιχοὺς τῆς οἰχονομίας διέχυψε λόγους, οἷον 
φὰς τὸ ͵ ᾿ ! Υχ ε 

περὶ οὐσίας Θεοῦ διδασχαλίαν ἀφῆκεν; ὅς γε ὅτε 
υ} [υ 

ἢ ὌΣ “πο δ ΩΣΩΣ 0 ΣῸς ΠΝ ΘΝ ΕΊΤΕ ΡΞ ιιγγιάσας πρὸς τὸ τῆς θεωρίας ἀδιεξόδευτον, ἐχεί- 
- , Χ Ἵ Ἢ ΄ νην ἐξεόόησε τὴν φωνήν. Ὦ βάθος πλούτου χαὶ 

7 Α , ἡ ε 2 » ,ὔ ᾿Ὶ 

σοφίας χαὶ γνώσεως Θεοῦ ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ 
ε 

ΐ 
,ὔ ἊΣ Ὁ Ὧν.9 ν τ᾽ , “οι ἋἍ 5 τω Ι 

χρίματα αὐτοῦ, χαὶ ἀνεξιχνίαστοι αἵ δδοὶ αὐτοῦ ! 
11 ΝΑ τω - Ἂν ᾿ “Ὁ Ξ ’ ͵ὔ ΜΞ ’, 

ἰ δὲ ταῦτα τοῖς εἰς τὸ τῆς Παύλου γνώσεως μέτρον 

ἐφθαχόσιν ἁ ἀνέφιχτα, πόσος ὃ εχ: τῶν ἐπαγγελ- 
ς᾽ 

πον νῶν εἰδέναι τοῦ Θεοῦ τὴν οὐσίαν; Οὺς Ἧς 
νου - κα -“- 

ν ἐρωτήσαιμι περὶ τῆς γῆς ἐφ᾽ ἧς ἑστᾶσι, χαὶ ἀφ᾽ 
ὃ με αν , -» ΤῊ; ᾿ δ» οἰκῶν Α ΝΥ 225 

ἧς γεγόνασι, τί ποτε λέγουσι; τίνα αὐτῆς τὴν οὐ- κα 
, , -" Ψ . - 

σίαν ἀπαγγέλλουσιν ἡμῖν; ἵνα ἐὰν ἄρα περὶ τῶν 
᾿ ᾿ Ξ ῃ , Σ 

χαμαὶ χαὶ ὑπὸ τοῖς ποσὶ χειμένων ἀναντιῤῥήτως 
ς - Ν ζω 4 -᾿ -» ᾿ δ᾿ - - , 

ἡμῖν διαλεχθῶσι, τότε αὐτοῖς χαὶ περὶ τῶν ἐπέχει- 
Ἃ: , γ 

να πάσης ἐννοίας διατεινομένοις πιστεύσωμεν. Τίς 
- . - «τὰκ - , . 

οὖν τῆς γῆς ἣ οὐσία: ποῖος τρόπος τῆς χαταλήψεως 
, Ἀ » , τ 

Ἀποχρινάσθωσαν ἡμῖν, πότερον λόγος ἐφίχετο ταύ- 
μὴ ν λ } Α 

τῆς; ἢ αἴσθησις; χαὶ εἰ μὲν τὴν αἴσθησιν φήσουσι, 
, - 3 ᾿ 5 λ , « ΄ 

ποίᾳ τῶν αἰσθήσεων ἐστὶ χαταληπτή; Ὁράσει: 

ἃ Ἀλλ᾽ 
-Ὁ [τ ἁφῇ; Καὶ αὕτη σχληρότητος χαὶ ἁπαλότητος, χαὶ 

᾿Αλλὰ χρωμάτων ἐστὶν ἀντιληπτικὴ αὕτη. 

Ὡ’ ᾿Ὶ -τὉ, λ - , ο 

θερμοῦ χαὶ ψυχροῦ, καὶ τῶν τοιούτων ἐστὶ διαχρι- 
ἘΒΑὶ κὰ 5.1 “, νὰν Ὑ κἄν τ " τικὴ, ὧν οὐδὲν ἄν τις οὐσίαν εἴποι, μιὴ εἰς ἔσχατον Κὶ 

Πεοὶ 
ῃ ε , 

ΕἸ ΑΡΕ ΡΩΝ : Π ΈΡΕΩΣ 

σφρήσεως, τ' μρὴ χαὶ λέγειν; ὧν ἣ μὲν; 

δὲ 

χυμῶν" 
ΟΣ ἑτέρα, τῶν ἀτμῶν τὴν ἐντλήνο ἔχει. Ἀχοὴ 
δξὰς Η Ο᾽ 

μι: 
ὄψων ἐστὶ χαὶ ΡΩΝ αἰσθητιχὴ, τῶν οὐδε- 

, 

τ ἐχόντων πρὸς τὴν γὴν οἰχειότητα. Λείπεται 

οὖν τῷ λόγῳ φάσχειν αὐτοὺς τὴν οὐσίαν αὐτῆς εὗ- 
«το ᾿ ΕΣ ΤΕΣ ἘῸΝ ἜΣ ρηχέναι. Ποίῳ τούτῳ; ποῦ τῆς Γραφῆς χειμένῳ; 

΄ ς , “Ὁ ἱ τος ὅν μν , 

ὕπο τίνος τῶν ἁγίων παραδοθέντι; 

ἃ Ἄδερ, ἐεγέιι5 ἐδήλωσε φανερῶς ὁ θεὸς, ὁμολογεῖ, ποπ 

1ἴὰ τεοΐο. 

ἐ ΤΑΡτῚ σεΐογαβ ἡ γνῶσις. ΑΤΈΙΟΙ] 5 πὶ Ἔχοιιδὶβ 46ϑὶ- 

ἀεγαίαγ. ϑίαξιπη ἴθ «πδίιοῦ Νῖ55. γορουιίπν ἸηΓοΥΙῸ- 

ψυ 

ἅπ| ΠῚ {ρα τὰ ὃ ΝΌΠΠΘ ΠΊΔΡΠτι5. 1Π|6 Τὰν] οἷ 

Οσου]τα ἃΒΟΟΠ Ἰ δΈ[16 5116 ΒΑ ΡΙΘ 126 Τη6τι5 τη Δ }]-- 

[δβίαντς, ρα] αη}) σΟἢ ἤίθ τ ᾿ΠΔΟΟΘΘϑᾺ ΠῚ) 6556. ΠΕ] 

ΘΟΡΠΙΠΟΏΘΠῚ, Οὐ (ΠΟ : ἤισαν ὶς Γαοία δὶ 

δοίθπία ἔπια δὰ πὶ, οοπιζογίαία δ5ΐ ; τιίπι ροίθΓΟ 

αὐ δαπὶ ἢ Ἐϑαϊὰϑ ἁιιΐθιῃ απ} πὰ] σι αἴθ) Π)6] 5ρ6- 

οὐ]αγοῖι, {απ ΠΟΡῚ5 ἐδ ἀϊνὶπα ϑιι ϑίαητα ἀθοΪα- 

γα ἢ 41] Ργοίθγθπβ ἐδ ΟΠνιϑέο ναοὶ ππιη}, ἰ6- 

βίαι Π15 ψ ΡΥ θ 15 : σοπογαίοπθηι 6715 φιιὶς ὁπατ-- 

γα Οὐ νοῦὸ νὰϑ δἰθο 015. Ραι]π5., {4{| 

Ἰοφιιθπίθη π᾿ 56 Παρ αι ΟΠ βίη, {πὶ δά ἴθν- 
{Π1ΠῈ τΙ5 116 Οδ6 111} ΤΡ 115 δϑῖ. {Π|| ἀγοδπᾶ διμ}:- 

ὙἱΣ νεῦρα, {π|ὸὸ πο ᾿Ιοθῖ ΠΟμΉ]ΠΙ ἰΟα{π||, {118 Π| 

ΠΟΡῚ5 46 βιιρϑίαπεα 61 ἀοΟΙΡΙΠ πὶ ΓΘ τ το 

δ ΡΑΓΓΟΌΪΑΓ65. ρΡου θη 186. ΓΔ ΓΟΠ65. ΟΠ 16- 

βρθχ βϑοῖ, νϑὶας νου σ1Π6 ἃ θΟΡ Δ Π5 ΡΙΟΡΊθυ ᾿Π51ρ6- 

ΓΒ] Θ ἢ σΟΠ ΘΠ ρ Ια Π 41 ΕΠ ου] τα ἴθ πῚ., ἡ τια51 οἰὰ-- 

Ο αἰιπιο εἰυϊτατιιπ 

δὲ βαρίοηίϊ εἰ σοσπϊοτῖς 1) οὶ, σιίαπι ἱπϑογιέα- 

ὑϊϊα οιπι ἡάϊοῖα 67τι5, δὲ ἱπιροῦν ει ϊσανιϊο5 υἱῷ 

ὁ1πι5 1 Οποά 51 πες 1Π1 1051 411 ἃ ΤΠΘΗΒΕΡΔῺΙ 

18. [. 

ΠΠ]8 Π5 γΟΟΘΠῚ 1{ΠΠὰ1 ΘΠ Ἰϑ] : 

ΘΟ ΠΟ Π5. ῬΆΠΠ ΡΘΡ ΘΠ υτηΐ., 556 Π| ΠῸῚ Ρ05- 

διιηΐ; “πὰ πα δϑὲ 5 ρου ]ὰ ΘΟΥΙΠῚ, {|| 58. 58}-- 

δἴδητίαμι Ποῖ Ῥγο δ πίτη" σοσ ΠΟβοθ 6 ὃ Οτι05 ριῸ- 

(δοῖο ΠΠ 06 Π5 1πΊΘυΡΟσ νυ αι] Πᾶτὴ «(6 [οΡΓὰ ἴπ 

4π|ὰ σΟΙΏ ΠΟΥ ἈΠ, οἱ οΧχ πὰ Παΐ] διιηΐ, ἀϊοαηΐ, 

{π|π| 6}1|5 ΠΟΙ 5 ἘΧροπδηΐ 51:05: ΠᾺ 1 : ταὶ 51 6 

115. 4τ|86 Ππιπ] θππὲ ἃ0 ρΘάΠΠΡιι5. 5:0] 8 0 πΐ, ΘΘΡ[Ο 

᾿π 1 θυ τ|6 αἰ 55 γαπε, ἔπΠΠ ῸῸ ΕἸ5. ΦΙΟΘ 116 ΟἸΠΠη 
ἀδ ὑϑθιι5 1π|6]}θοἴτι ΟΠ ΠΘΙΙ 5 ΟΥΑΙ Γ115. 56η-- 
16 τα πὶ ργοίουαμε,, ἤάεπη Πα ΘΆμηιι5. Οτιδο 151 {π|) 

55 Δ Π Π1ἃ δϑὲ [ ΟΡ δ6 ὃ {π||5 ΘΟΠΊ ΓΘ ΠΘΏΒΙΟΠΙ5. Τη0-- 
ἀπι5 ἢ Βεβροπάθδηξ πο 5 τινι} Θα ΠῚ ΓΔΕ ἃ556-- 

ἀπαῖτιν, ΔΠ 56 ηβιι5 ἢ 56] 51 5θῃϑιη) αἸοθηΐ 5, 4110 

56 η511 ροΐδθϑέ σοι  Π ΠΕ] ὃ γ]διιπθ᾽ Αὐ Πϊο οο- 

Ιογε5. ρϑιοϊριε. Απ ἴαοῖαῦ ΑΔ Πϊο ἀαν θη. οἱ 

τη] ΠΠ 6 η., οαΠἄπιπι οἱ ἔυἸσἹάπιη δὲ 118 Πα] πἸ5ῃ]0 6] 

ἀἰβοθγηῖϊξ : Φπουιιηι ΠΙΠ1]} ἀ|||π|5.,.ὄ ΠΙ5] 1Π 51ΠΠ|Π|8 ΠῚ 

ἀδιηθητῖαπι ᾿αρ5115, 51 514 τ πὰ ἀἸΧΘΥΙΕ. 1)6 στιβῖαι 

γϑρο, ἄθατ οἰίδοϊα 414 ἀεπποῖὶ ἀἴσογθ ᾽ ΦΟ απ 

ΑἸΤΟΙ ΒΑ ΡΟΓ 5, 16} γὰρΟΡ 65 δἰ Προ ἹΓ. Απάϊπι5 ἀ6- 

ΠΙΖτ|6. 50Π05 ΡΘΙΌΙΡΙΣ οἱ γο065; 4α 115. Π1Π1] 68Γ 

Αἰ ταῖς. οὐ ἴθγρα. ΠΟΙ πιπὶ 11} Θϑὲ 5, τ 

ΘΟΓΙΠΟΠΟ ἱπυθ 556. 56 6[1|5. 5: 5Γα ΠΕ Δ η} ἀἸοαηξ. 

Οἷιο τἀπάθι δὲ 480 ΙοθῸ βου ρεροθ Θά Έπ|5 οϑὲ ἢ 

ἃ 4πο βδποίονιπι ἐΡ Δ ΠΈπ|8 ἢ 

σαιϊουῖβ ποΐα Ροϑί γόοθπα αὐτήν ; ἡγιαπ ροίεγο αὐ 

ἐαπι ὃ ; 
΄ » ς - 

4 ἘΔῚῚ ἀλλὰ ἁφῇ; χαὶ αὐτή. Αἴ Μ85. ἄπο ἀλλ᾽ ἁφῇ; 
ΟῚ Ε 

χαὶ αὕτη. 

Τῃησοοββα 

οδὶ σοσπίξο 

εἰ. 

ῥκαί. 

6. 
198. 

Εςα.53.8. 

Πορι. 

59. 
ε{: 



ϑ1ὃ 

Οεδη.1.1.2. 

5. ΒΑΒΙῚΙ 

15. δνῖθ ἀδ οὐδαιοπθ {{| ἀἰβϑουις,, ἴα Πίμ 

ἀοοιΐ πΠο05, Π ΘΠ] 1Π ΡΡΙΠΟΙΡΙΟ ἴδοϊθϑθ σϑο πὶ οἱ 

[ΘΡΓΔΠῚ 5, αἰ 116 ΓΘΡΡΔ ΠῚ [τ||556. ΤΠ ν 151} 116} δὲ 1Π0}- 
ΠΑΔΠῚ ; δ {15 510] 6556 ΤΆ Π5.. ΘΠ {π| Πᾶης ἰδοῖα 

αἴχιιθ Θχου παν" 7 ΡΙΘΘΙΟΔΡΘ : {{π85 ΚΘΓῸ 6115 51}- 
51ἅΠ|18 [Ογ δὲ, τὰ] ΠΠΔ ΤῺ 5] [5561 444} ν ἃ Πιι} 

δὲ δι θη. |5115 1Π11 116... ΠΟΙ ΟΕ 5115 Ἰην 65{1-- 

ΘΆΓ6. Τίδε 6. 51 ΠΘήτι6. ΟΧ 5θηϑιιιπη ἐΘΘΕΠΠΊΟΠΪΟ ; 

ΠΘΩΤ8. ΘΧ 56 }1Π0η15 ἀοοίν! Πα, ΘΟσ ΠΟ 6115 οοη-- 
βίαι, πιη6. 78} ἀἸοθπ  ΘΟΙ ΘΠ ΘΠΒ ΟΠ ΠΘἢῚ ἸΡ511|5 

Δάδρίοβ 6556 9 Νὰι {το α ἴῃ Θὰ 56} 51}0}116 δϑῖ, ἀπῈ 

ΟΟΪΟΙ δϑῖ, ἅτ ΠΊΟ]65, ἅτ σγαν 5... ἃπ| Ἰον ας, 

απ ἀθηβι α5, ἀπ Γαν α5., αππ| ἀπιγ 1 {165., απ τη0]]1-- 

{165.. ἅπῈ. ΕΡΙσἸ 415... ἅππ| ΟΠ 4185.) ἅτ Πα ΠΊΟΥ ΕΠ 

4ιαΠ ΠΓαῖ65, ἀπ: ἤΠσιιδο ἀἸνουϑ ἐὰ5 : Φπ αι ἢΪ Π1Π1] 

ΑἸ ΧΘΡΙΠΐ 5} 5 Γἀ ἢ τ πη, ΘἰἸατη5] ΟὨηπἰὰ ἔα ]ο 5ο]θαπξ 

[ΠΡ] Δ}. Β 5115. Π1110 5ΘΡ ΟΠ. ΘΔ ΡΘΗ ΠῚ νἱ-- 

ΤΌΤ ἀἴιιο ὈΘΑΓΟΓ ΠῚ ΡοΡοθρίὰ θϑι. Οἱι15 ᾿σ! ἔπ} 

7λπὴ 51 ρ 65. πηοα τι5. ΘΟ ΡΙ ΘΠ ΘΟ ΠΒοηΪἶ5 ἢ ἈΘβροη- 

ἀεαηΐ ΠΟ} 15. 41 οἰποΐα {π|25 51}0 ρα θιι5 διιηΐ, 
ἀἰδβρι τ ηΐ : σφ 1 γ6ΓῸ οἱ ΠΙΆ 5Π106 1 οο οϑίθϑ Ρο- 

ἰοϑίαίοϑ. ἐγ ηβοθηάιηΐ, ἃο 1051 ῬΥῚΠγ86. 5115 Π {180 

᾿Ἰη6Πῖ6 σΟὨἤΪπσιτηί". 564 ν  ἀθίιν ἀργοσδητῖα ΟΠἢ- 

11} τ ΠῚ ΠΟΥ 1 ΠῚ Ὑ ἸΠΙΟΥ 1 ΠῚ ΤΡ Αν 1551 ΠΊ11Π} 6556, οἱ 

4αΙΡιι5 ᾿πθϑῖ, 605 γϑι ἀἴά 011 οὐ πιϊπὸ ᾿π 0] 16 Δ}. 

τη 6 δίαπη ἢἰ, πὸ Ποϑοθηίοθα 4] 46 {1|8}15 511 
[ΟΡ 86. “τι8 } οα]οα Πξ Παρὰ 5, Ἰρ58πηὶ 6] τιπϊγϑυβο- 
ὉἼ1Π} 51:05 ΠΈ]αΠ ΔἸ Γ6 56 ἉΡΓΟΘΔΠΪΟΙ Ὁ 55ΘΙΠΠΐ. 

Τὰ 1 ϑῖιθ. ΘᾺ ΠΟΠ5. {46} 51115., ΑΡΡΆΠ απ δὲ 1ϑᾶδο 

6. «600, «ΠΟΥ ΠῚ, ΟΡ [οΕΐτι5. νἰ γι 5. ρον θοιο- 

ὨΘΠ], (πᾶϑ8] πος ἔπι]5561 θυ δθοϊρυπιμὴ «απ Φἀπ ἂς 
1 Δ] βία" δι ΘΟ  ΘΠΙ6Π5, Π6ι15 ΘΕ] ΠῚ ΠΟΙΏΪΠΑΡΙ 

νΟΪα, Τθῖιηλ ΑΡΥΆΠΠ} 5θ  ρϑῖιπ Ἀρρ6]]η5., οἱ 

Ἐποὶ- 3. 

ιὖ. 

Τλϑῖη 5880. δὲ Τλϑῖιπ 94600}} : 2706 διηῖπη γιοηιοτι 

ΠλΘιίην 65. (ἰθγτάίηι., Ἰπ 111, δὲ πιθηϊοπίαἶθ σθι6- 

ταϊίοπιηι σὐποταιογιθιι5. ἨΠ5 σῖτα ΠΕ 51Π|}} 

ἀαϊάθηι ποηιθη ἀἰθοϊαγαν! ΤΠ οιι5., πράπιπὶ {8 5ἐὉ 

7 ποι 6. 

ΠΑ, 

5118 ᾿ρ511|58 βϑϑθηϊα γον ]ανῖτ. ἔσο ὁπῖπι, μι, 

Ποηιῖτιι5 : οἱ υἱδιι5 5μπὶ 1 γαίναπι οἱ ἰσααὸ οἱ 

υ» 411 διαφοραὶ, ἡ μέγεθος. 5ε4 Π]ὰ4, ἢ μέγεθος, 

ἀοΙεπ ἄτι σα πϑαπητι5, Π 6 πὶ οἰ οΓΠΠῚ 4παΐαον ΠΡτὸ- 

γατη ΒΘ πα]. Νοο. νὰ] 46 δἀπηοάττῃ ἀπ 1ῖο, {π]π τη ο- 

118. ἃ 51:, οἴσπὶ ΙΙΦπὰ πΐο ἀπίθ τὸχ ὄγκος Ῥοβιία 811, 

4{0 ποτὶ ΤῸ, τ ποίτιπι οϑί, ᾿ἄθτὰ γα]οῖ {πο γτὸχ ι,έ- 

γεθος, ΑΘΟΘα 1 οἴϊαπη,, 406] ὰ5 ἀπιᾶ5 γοοθ5. ἸΠΊΟΥΡΓΟ5 

γοῖαθ ποῖ ἃσπονοιῖ. ΠΡΙἄθιη Ν85. οὐδὲν ἄν. Ν᾽ οουϊα 

ἂν τπ Θ1{15 ἄδογαΐ, 

ὁ Βορ. «αάγίιβ γνώσεως ὑπολέλειπται. Π᾿ἄοπὶ 61] 

661 ἀποχρινέσθωσαν ἡμῖν εἱ περιφρονοῦντες πάντα. (οὔοχ 

(910. εὐ ΒΟΡῚΙ ἔγοβ ᾿ἴα, αὐ οαἸ ΠἸπειι5. 

ἀ ἤορ. «πανία τῶν ἀνθοωπίνων παθῶν, 

ΟΕΒΑΒΕΙ, ΘΑΡΡΑΘΒΟΟ. 

ο 

256 
Α δῷὥφθην πρὸς Ἀδραὰμ,, χαὶ ᾿Ισχὰκ, καὶ Ἰαχὼδ, 

ἈΑΠΟΗΙΕΡ. 

’ Ὶ - ΄ - 

Ὃ μέν γε περὶ τῆς χτίσεως ἡμῖν διαλεχθεὶς, 
“" ο 31} -» 

τοσοῦτον ἡμᾶς ἐδίδαξεν, ὅτι ᾽ν ἀρχὴ ἐποίησεν ὃ 
δ᾿ τω δ 

Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν᾽ ἣ δὲ γῇ ἦν ἀόρατος 

καὶ ἀχατασχεύαστος" ἐξαρχεῖν ἡγούμενος τὸν ποιή- 
Ἂν -ἸΔ ἐν" , - , σαντα αὐτὴν χαὶ διαχοσμήσαντα διαγγεῖλαι, τίς δὲ 

ἣ οὐσία ταύτης περιεργάζεσθαι, ὡς μάταιον χαὶ 
» , 

ἀνωφελὲς τοῖς ἀχούουσι παρητήσατο. Εἰ τοίνυν μή- 
Ν -» - ." δ ἐ- ’ ᾿Ξ - 2 - 

τε τῇ ἐχ τῆς αἰσθήσεως μαρτυρίᾳ, μήτε τῇ ἐχ τοῦ 
, -ῸὉ - ον 

λόγου διδασχαλία, ἣ γνῶσις αὐτῆς βεῤαιοῦται, 

πόθεν ἔτι φήσουσι τὴν κατάληψιν αὐτῆς ἐσχηκέναι; 
᾿ , - Ἄ -» Β Τὸ μὲν γὰρ ὅσον αὐτῆς αἰσθητὸν, ἢ χρῶμά ἐστιν, 

ΕΣ Δ βώ ἃ ἐχοῦσ Ω ΘᾺ , ᾿ ἢ ὄγκος, ἢ βάρος, ἢ χουφότης, ἢ πυχνότης, ἢ 
,ὔ 5 “ Ἃς , Ἄ ΝΥ Ἄγο χαυνότης, ἢ ἀντιτυπία, ἢ ἁπαλότης, ἢ ψυχρότης, 

μὴ ἢ θερμότης, ἢ αἵ χατὰ τοὺς χυμοὺς ποιότητες, ἢ 
ς λ ᾿ ν»»» ἈΦ ΥΣ 5.ἈᾺ μὴ ΕΡῪΝ, αἱ χατὰ σχῆμα" διαφοραί" ὧν οὐδὲν ἂν οὐσίαν 

᾿ 2 [Ὰ , “ι.,ψῳ ΄ 

εἰ πάντα ῥαδίως λέγοιεν. Λόγῳ 

δὲ πάλιν οὐδενὶ γέγονε θεωρητὴ τῶν σοφῶν χαὶ 

ὌΝ 
ἢ ὰ 

εἴποιεν οὗτοι, οὐδὲ 

- » -» ,ὔ 

μαχαρίων ἀνδρῶν " ποῖος οὖν ἔτι τρόπος τῆς γνω- 

- ᾿Αποχρινάσθωσαν ἡμῖν οἵ 
ε , 
ὑπολείπεται : 

“-" Α , }Ὶ -» ᾿ Ν , 

περιφρονοῦντες μὲν πάντα τὰ ἐν ποσὶ, διαδαίνοντες 
ΓᾺ , δὲ τὸν οὐρανὸν, καὶ πάσας τὰς ὑπερχοσμίους δυνά-- 

- -» ΩΣ ο , 

μεις, αὐτῇ δὲ τῇ πρώτη οὐσίᾳ διὰ τοῦ νοῦ συναπτό- 

μενοι. Ἀλλ᾽ ἔοιχεν ὃ τῦφος πάντων εἶναι τῶν ἐν 
ὰ 9 ΄ ΦΨΑ " να. “ 
ἀνθρώποις παθῶν χαλεπώτατον, καὶ “ ὄντως τῷ 

σεως 

- » “ - 7ὕ 
τοῦ διαδόλου χρίματι περιδαάλλειν, οἷς ἂν προσγέ- 

{τῇ - σῷ τ ἃ φ 
νηται. Ὅθεν χαὶ οὗτοι οὐδὲ τῆς γῆς; ἣν καταπατοῦ- 

, 

σι τὴν φύσιν, ἥτις ἐστὶν, ἐπιστάμενοι, αὐτὴν 
τ .Ν - ΠῚ 

ἐμβατεύειν τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων ἦ ἀλα- 
ν - Α  Α τωυῳὶ 3 τὦο 

ζονεύονται. Καὶ τοῖς μὲν ἁγίοις αὐτοῦ ὃ Θεὸς, τῷ 
.- - Ἀ - 

Ἀδραὰμ καὶ τῷ Ἰσαὰκ χαὶ τῷ Ἰαχὼδ, ὧν, διὰ 
᾿ Ρ] οῸὦωὄ “ ᾿Ὶ - Α ᾿ Ἐ ο 5 ,ὔ 

τὸ εἰς πᾶσαν ἀρετὴν τελεῖν, χαὶ τὸ Θεὸς ὀνομάζε- 
᾽ , Ὁ .- 

σθαι, ὥς τι ἐξαίρετον χαὶ πρέπον τῇ ἑαυτοῦ μεγα- 
’ Ἂ Ἄ [- Ά, ᾿" 3 

λειότητι, προετίμησε, λέγων ἑαυτὸν, Θεὸν Ἀ- 
»" ϑ , ΄ - 

ὄραὰμ., καὶ Θεὸν Ἰσαὰκ, καὶ Θεὸν Ιακώδ 'Γοῦτο 
΄ , ΕΥ̓ ᾿ ῥξοι, Ὧν 

γάρ ὃ μου ἐστὶν ὄνομα αἰώνιον, φησὶ, καὶ μνημόσυνον 
- - “ } Ἂν ον 

γενεῶν γενεαῖς. Τούτοις τοίνυν οὐδὲ τὸ ὄνοι κα ἕαυ- 
οεο ᾿ " ὃ 5 ,ὔ ε 

τοῦ ἐδήλωσεν ὃ Θεὸς, ἤπου γε τὴν οὐσίαν ἥτις 
᾽ μὴ ς «Ν ͵ : ι 

ἐστὶν ἀπεχάλυψεν. ᾿Εγὼ γὰρ, φησὶ, Κύριος" χαὶ 

ε Ῥοΐεϑβι μἷς Ἰοοιιβ, 51 πρεῖ, γον δὲ πος πιοᾶο : δὲ 

ἐπ φιῖδϑιι5 ἱπθϑοΐ, Ε05 Ὑ6}6 αϊαῤοἰϊ οοπεϊεπεπαϊίοπὶ οὔ- 

ποχαῖος γοάάδονο. Νοχ δαὶ ἧς χαταπατοῦσι. Αἱ Μί95. 

ΠῚ ῬΆΠΟΙ ἦν. 

ΓΈ ἀλαζονεύοντας, πιο σ᾽] σοη τα Ορογάσιθῃ. ΑἸ1- 

4υδηΐο ροβὶ δος. 4παγίαβ τῇ αὐτοῦ μεγαλειότητι. 

8 ορ. {πᾶγέτ5 γάρ μοι ἐστίν. Γηρὰ Νῖ55. τβα]}1 ἤπου 

τὴν οὐσίαν.. 

ἃ ἘΔ4ΠῚ οὐ ἀπι5 οάοχ χαὶ ὥφθην τῷ ἀθραάυ.. ΑἹ 

«πάπας ΝΜ85. χαὶ ὥφθην πρὸς ἀόραάμ,, οἱ τίᾳ οαϊέϊπαι 

ἱπυοηϊταν ἀρ ΓΤ ΧΧ, 



ΑΌΥΕΒΒΟΒ ΒΌΝΟΜΙΓΝ 118. [- “190 

" μὴ κε νώ Χ μῶν. , τ᾿ 25Ὁ ἡ 
Θεὸς ὧν αὐτῶν" χαὶ τὸ ὄνομα μου οὐχ ἐδήλωσα 

». “- ΄«- -" Ν , “ἃ “ - 7 

αὐτοῖς" ὡς μεῖζον δηλονότι, ἢ ὥστε ἀνθρωπίνη 
-- Ὁ ν , Ἂ Ε 

ἀχοῦ " γωρηθῆναι. Εὐνομίῳ δὲ, ὡς ἔοικεν, οὐ τὸ 
Ε , ΕἸ Ἀ Χ - ν ς ΕῚ -» Ἁ' σα -ἶης 

ὄνομα μόνον, ἀλλὰ χαὶ αὐτὴν “ αὐτοῦ τὴν οὐσίαν 
᾿ 1. ο δ 

ὃ Θεὸς ἐνεφάνισε- χαὶ τὸ τοσοῦτον ἀπόῤῥητον, ὃ 
στῶν χὰ -“᾿ ςο"ἤ “ ῃ Ἀτν ᾽ . 

μηδενὶ τῶν ἁγίων ἐφανερώθη, αὐτὸς ἐν βίόλοις 
,» ΄ λ » - 

ἡράφων δημοσιεύει χαὶ ἐχλαλεῖ πᾶσιν ἀνθρώποις 
ἊΝ ἣν “ 

ἀπερισχέπτως. Καὶ τὰ μὲν ἐν ἐπαγγελίαις ἀποχεί- 
τ " ΨῈ “ Ε 

μενα ἥμῖν, ὑπὲρ πᾶσαν γνῶσιν ἐστὶν ἀνθρωπίνην, 
᾿ - ων ,ὕ ο 

χαὶ ἣ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ὑπερέχει πάντα νοῦν " αὐτὴν 
ἐμ ΜΝ - ΦΡΘ5 ., ἘΓΕΥ , 
ξ τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ οὐ χαταδέγεται ὑπὲρ πάντα 
Ὁ Α τ .- , ᾿ν 

νοῦν χαὶ ὕπερ πᾶσαν γνῶσιν ἀνθρώπων εἰναι. 

, " ο Οἰμαι δὲ οὐκ ἀνθρώπους μόνον, ἀλλὰ χαὶ πᾶσαν 
. Δ , ἘΝ τες ΞΝ Ὲ ξες,. λ χορ 7}: ἢ 

λογικὴν φύσιν ὑπερύαίνειν αὐτῆς τὴν κατάληψιν. 
Λ ἃ Δ ΝΑ ὦ δι ΕῚ -- , λέγ γι κι. 
ογιχὴν δὲ νῦν, τὴν ἐν τῇ χτίσει λέγω. Υἱῷ γὰρ 
, ν « ᾿ ᾿ τὰ το ἘΜ , 

μόνῳ γνωστὸς ὃ Πατὴρ, χαὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι" 

ὅτι Οὐδεὶς οἷδε τὸν Πατέρα, εἰ μὴ ὃ Υἱός. Καὶ 2 ΕΚ ᾽ 

"Τὸ Πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, χαὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ. 
᾿ οἱ - - 

Οὐδεὶς γὰρ οἷδε, φησὶ, τὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ 

πνεῦμα ἃ τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ - χαὶ τὰ τοῦ ρ ͵ 
Θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωχεν, εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐχ τοῦ 

Θεοῦ. Τί οὖν ἐξαίρετον τῇ γνώσει τοῦ Μονογενοῦς 
ἢ τοῦ ἁγίου Πνεύματος χαταλείψουσιν, εἴ περ αὖ- “ ἵ ϊ ᾽ 

- ΡΥ τὰ ΠΑ “Δ (λ. Ψ Ἀ Οὐ 
τοὶ τῆς οὐσίας αὐτῆς ἔχουσι τὴν κατάληψιν; Οὐ 
ἊΝ λ δὴ - ὃ , ἈΥΡΕΝ: -» ΕῚ Ξ 0 Ὁ τ ΜΞ Ν - 
γὰρ δὴ τῆς δυνάμεως; χαὶ τῆς ἀγαθότητος, χαὶ τῆς 

ο . --ὠ τ Α 

σοφίας τοῦ Θεοῦ τῷ Μονογενεῖ τὴν θεωρίαν προσ- 

νείμαντες; σύμυετρον ἑαυτοῖς θήσονται τῆς οὐσίας 
φυ, , ᾿ ᾿ 

τὴν χατανόησιν. Πᾶν γάρ που τὸ ἐναντίον, εἰχὸς 
Ρ ἐ 

αὐτὴν μὲν τὴν οὐσίαν ἀπερίοπτον εἰναι παντὶ , 
οτὀοὄ "» δὰ -Ψ" ξ Ἁ , 

“ πλὴν εἰ τῷ Μονογενεῖ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι " ἐκ 
- - τω - 5 , νὰ 

δὲ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ ἀναγομένους ἡμᾶς, καὶ 
ω - κ τω τξὸ 

διὰ τῶν ποιημάτων τὸν ποιητὴν ἐννοοῦντας, τῆς 
το τὰ" ,ὔ - ’, 

ἀγαθότητος αὐτοῦ χαὶ τῆς σοφίας λαμόάνειν τὴν 

σύνεσιν. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ, 
.-- Ἀ , 31: ’ 

ὃ πᾶσιν ἀνθρώποις ὃ Θεὸς ἐφανέρωσεν. ᾿[ὕπεί γε 
« ᾿ "» μ ᾿ τόνοις . 5 
ὅσα παρὰ τοῖς θεολόγοις περὶ οὐσίας Θεοῦ ἄνα- 

͵ Ωὺ -» Ἁ ,ὔ λ “ἡ ᾿ 3 

γεγράφθαι δοχεῖ, τροπολογίαις τισὶν ἢ χαὶ ἀλλη- 
ἥ ,ὔ 7ὔ 

γορίαις, πρὸς ἑτέρας ἐννοίας οἵ λόγοι φέρουσιν. 
,ὔ ᾿ ἢ 7 

“στε εἴ τις ἀδασανίστως κατὰ τὴν πρόχειρον ἐχ- 

»ΈΜΙ εἰ Ἀερ. βοοιηἦπ5 χωρηθῆναι δυνάμενον, ΑἸ 
{γε8 Νῖ585. χωργθῆναι μιὴ δυνανιενον. ἈΘΘῚ ἀπὸ εἰ (]}. 
χωρτηθῆναι. Εὐνομίῳ, οἵ τὰ δἀοπάπιι πα ]οανίμηι5. ΕἸ 

σότο ΠΠπ4Φ ὥστε, ΓΟΘῚ  1πΠ ΠῚ ΕἸ γτὰπ χωρηθῆναι, πος πο- 

66586. ἔα ἁἄάονο, απὸ δυνάμενον, τ μιὴ δυνσμιενον : 

ἴταο ἔπη ποο, ἴαπὶ ΠΠπ6 ῬάΤΙ ΕῚ παρέλκειν Ο ΒΟΙΓΙΙΠΙ 

ΠῸΠ 651. 

« (οάοχ ἀπιι5 αὐτὴν ἑαυτοῦ. Μοχ οὐ χαὶ τοσοῦτον 

τὸ ἀπόῤῥητον. ΠΠπά, ἀπόῤῥητον, οατεῖ ἁνίιοι]ο ἴῃ ομα- 

πἴρθιβ ποβίσῖβ (Θά ]οθ5 : 5οα ΓΘΡοΡ [αν τπὶ “πιὰ τι 1" 

ἍΪςς, «ηἴς νόσοι τοσοῦτον. 

7αοον, 712 61ι5 δαεἰδίθη5 Π950ΤΊ1)} ; Θὲ ΤΟ 1611 ΠῚ ΘΙ) 

σιοη ἱπάϊοανὶ ἰρ5ῖ5 ;Σ ἴἈγη 8} ΠΊΔ]115 νἹ ἀθοοῖ, 

(πιὰτὴ αὖ Δ Π85 ἅ1165 οαρίαης. Αἴ Επποη]0, τι 

γι θῖν, ΠΟῚ ΠΟΙΊΘη ΠΊ0600, 566} ΘΕἸΔ 1 5118} 1058} 

Θ556 114} 1) 6ι5 ῬΑῖθί οι! : Οἵ ἃ Ὀδητ1Π [Δ η {11}} 

«πο ΠᾺΠῚ βαποίονιιηι {|| ἀΡΘΡ ΠΤ, 1056 1Π 515 

ΠΡ ΡῚ5. ΘΟΠΒΟΥΙ ΘΠ 5 ΡΡΟΟ ΠΕ, ἃς ἔθ Π]6 6 ἀρτιὰ ΟΠ, 5 

ΠΟΠηΪΠ65 οἰαιε. ἘΠ 4 «αι! θη ἴῃ ΡΤ Ϊ5510-- 
ΠΙ115. ΠΟΡῚ5. γδροϑιΐα διιπΐ., ΠῸΠΠΔΠΆΠῚ ΟΠΊΠΘΠῚ 

ΘΟΘΏΙ ΠΟ ΠΘΠῚ Θχοθάπιηΐξ, οἱ θὰχ ΠῚ 1πι6]]δοΐτιη ρ γι. ἡ. 

ΟΠ ΠΘΠῚ ΒΡ 6 ΑΓ : ΠΡ58Π| ὙΘΙῸ 1)6] 6556 ΠΙ1Δ }} 510 ἃ 

ΟἸΊΠΟΙῚ 1Π|6]}Π 1 6 ΠΈ]Ὰ 1 Οἵ 5Ὲ 0 Γἃ ἢ ἃ ΠΆ ΠῚ ΟΠ] ΠΘ ΠῚ 

ΘΟ ΠΙΠΟΠΘΠΊ 6556 ΠΟῚ ψΠ|. 

τή. Εσο γθ7Ὸ [ρ51π|8 σΟΠΙ ΓΘ ΠΘΠΒΙΟΠΘΠ ΠΟῚ 

ΠΠΟΠΊΙ ΠΟ 5. 501{πῚ, 564 ΟἸΏΠΘΠῚ ΘΙ ΠῚ ΓΑ ΟΠ ]ΘΠῚ 

παΐϊπγαμη δχοδάθνο ἀρ ιγοῦ. Ναπς. διἔθ ΟἸΠΠῚ 

ἴσο. Τα ΟΠ] 6Π], οὐθαΐαμη ἴοο. Νὰ 5011 ΕἾΠΟ 

ποία5 6ϑὲ Ραΐοθι., οἵ ΒΡΙΡΙ ΓΙ ϑαποίο. δίθηιο ΘΙ 1} γ7μω1{},. ττ.Ψ 

πιονὶ!ὶ Ῥαίτοηι τισὶ ΕἸΠπι5. ἘΠ, ϑρίτιζις οπιτιῖα 37: 
σ᾽  .ος 

δογι[αίτιτ. Θἰΐατι ῥΤῸ [πἰπιταΐος5 1)6ὶ. δίδπιο δτιΐμηι το. τι. 

-" 7- 

γον, τη τ}, {τ ἐμ οπϊτιὶς διεπιΐ ,. τιϊδὶ ἐρίτε[τι5 

Ποπιϊτιὶς {τὶ 65: ἐπ 60 : οἱ ψιιῶ 71) δὶ διιτιί, πθητὸ 

πονῖξ, τιϊδὶ δρίγίτιις σι δεὲ θα 1260. Οὐ]άὰ Ἰρτταν 

ῬΥΘΟΙΡ το] πιθηῦ {ΠΠΙ| ΘΠ ΘΟσΠΙΠΟΠΙ, ἃππ 

58 ΠΟΙ ΒΡΙΡ 5.) 514] 46 ΠῚ} 1051 ἸΡ58 Πη Θ556 118} 
ΘΟΙΩΡΓΘΠΘηπιηΐ ὃ ΝΟ 6 πΠ1πὶ ΡΟ θη 186, ΠΟ Π ΙΔ {15 ἃς 

ΒΔ ΡΙΘη[Π66 Τ6ὶ σΟΠίθι ΙΔ ΠΟ ΠΘπὶ ΤΠ] ΘΠ] Αἰ 1-- 

Ῥαθηΐθϑ, δοσοιηηοάαϊϑ ἢ] 5101 6556. Θϑϑϑητθ 1Π- 

[6] Πσϑητδπ ραταθιιηΐ. ΝᾺ ΘΟ Γὰ ΟΠΠΠΪΠΟ, 60ῃ- 

αι 1ρ58Π| {|| 461} Θ55Θ Ὁ] 8 ΠῈ ΠῚ} Π151 {ΠῚ ΘΠ 

δὲ ϑριντ βᾶποῖο σου [1] 6 6558 ; 564] 0 ορο- 

γα το θτι5 Π6ὶ ϑαιν θοῖοϑ Π05, οἵ ΡῈ Θὰ 4185 Θ0Π- 

ἀἴτα διιπὶ (Ομ τον η 1Π 16} Πσϑηἴθ5, 510 θΟΠΙΓα ΘΗ] 

0 5 ΡΙ ΘΠ Δ ΠῚ 6]115. ῬΟΙΟΙΡΕΡΘ. 1)6 Τ)60 Θηϊπὶ πο- 

{π|πὶ δϑὲ , 4Ζποα οἰπο 5. ΠΟΙΏ ΠῚ 15. ΠΤ ῖι5. Π]ΔῊ1- 

[δοίαντ. ΝΠ). {πὲ ἀρτι {ΠδοϊΪοσοθ (6. δββθηπα 

Τ)6ὶ ΘΟ πβουρ ἃ 6556 ν᾽ 6 Π|π|, Ρ6. (πα δηλ ἔΓΟρο- 

Ἰορίαβ ατιΐ διὰ πὴ Δ]]ΘΘΟΥὰ5., δ 1185. ΠΟΙΠΟΠ6Β 

(ουτιηΐ. Οἴιαγθ 51 {π|5. Οἰἵγὰ ΘΧΑΙΠΘΠ ΘΟ ΠΑ ΤΙΠῚ 

ἤοηα. 1. 10. 

ΒΘΠΒΙ1ΠῚ ΙΔ σ]5. ΟὈνμ πὶ [6 γα πιι 85. ΤΠ 5]5ίο γα 

ἃ (οάἸ665 ποι ραμοὶ τὸ πνεῦμα, τὸ ἐν αὐτῷ. ἘΝΠΠ οἱ 

ες. φαϊπίαβ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ, [Ὀ1- 

ἄοπι 661|| εἰ μιὴ πνεῦμα τύ. ΓΑΡΡῚ γοΐθγοβ τὸ πνεῦμα. 

6 ἘΜΠῚ εἰ (οᾶοθχ τπττι5 πλὴν ἢ τῷ. ΑἸΠ 8ὸχ δῖβ5, 

πλὴν εἰ τῷ. Μοχ ΘΠ τῆς σοφίας αὐτοῦ. ΠΙυ4, αὐτοῦ, 

ἴῃ Νἴς5. ποι ἱπυθηϊξαι ; 9 Τἀ4πὸ “6] ὁπ απαι ΘΘμβι11-- 

Π1115. 
ΓΠΠ]ὰ4,, γνωστὸν τοῦ Θεοῦ, ἴτὰ το ἀτέιπι οι πῃ Κ᾽ α]- 

σαία : Ομοώ ποίιν ὁδὶ 126; ἃριιὰ Εγαθηλαμι, ποο 

πιοίος: ἰώ χιιοεῖ εἶς 7)60 οοϑ!: ποϑδοὶ ροίοοί, Ξβ 



Ἐποεῖι 8.2. 

Τεπι.ἡ.2η.. 

πεν». 

0. 
11. 

920 5, ΒΑΘΡΠΙῚΙ ΘΕΈΒΘΑΒΕΙ͂ ΘΑΡΡΑΌΟΟΘ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

οοπίοηδαϊ, δα Πιάαϊοαϑ δὲ ἀΠ1165 [Ἀ} 115 ἄθνο]ι-- 

[5., ΟΠ ΠἶΠΟ 615 6 δο ποι!οηΐβ.. 48 ἀἸσ πὰ 

511, 1Π005 σΟμβθηθβοθῖ. ΝᾺ ΠῚ Ρ ΘΟ Θ᾽ τι} ΠῚ 4ποά 

πα θυ ἰά]ο πὶ {πα πγ τη 6556 Π 1 6] 1ΠῈ6|Π|66., 

Θᾶπ6 ἴῃ ΓΘ 1Π]ρ115 σΘΠΓΠ0115. ἀ55ΘΠ ΓΘ 111", ᾿Ρ58}} 

“πο π|6 δὲ γἉΡΙᾺ ΠῚ δὲ ΘΟΠΡΟΒΙ ΓΔ ΠῚ] ΔΠ]110 5101 Πη-- 

σοι. Οἴιπὶ Θηΐπὶ ῬΡΟΡμοῖα ΠΑΡΡΘΕ δἰ θουνΠτιμ} 41ι1- 

ἄθηὶ Πρθιιη 6556 ἃ {π|Π}}015 τιήτ|6 Δ 506 }Πᾶ; 6Χ 

ἴσπο γ6γῸ πίον μα ΘΟΠ Πα 6556 : Φπ] σα 116. δα 

ΔΙ του Θαν ᾿π16Π]Θο τι Ρ 6. ΠΟ ΠΟῚ ΒΟ ΠΕ, 

564 σου ΡΟΥ ΕἾ5 [ἢ ΠΦΟΡΘΠ5 «650 }]ρΡ. ΟΠ} 115, οἱ τἀ] 6 

6556 Ποῖ θϑϑθη ται αἷ ἘΖΘΟΠΙ6 16 θά οοίτιβ... ΕἼΠ 5115 

Το ι ᾿ΠΘ 1 6556 ἃ δῖ056 δι 1θΐ, αἴ τι6 ἃ Βα ρ᾽Θη 16 

Ῥδηο]6 ἃ ἃ}185 ΟΡ αἴθ π65 ἀθάιπιοθῖιν; ἀἴάιιθ πο 

Ρᾶοῖο ποὴ [Ἀ]δὰθ. 50}1|1Π}|, 56 ἰηἴθι' 56. Θ ΙΔ ΠῚ 

Ριυ Πα Πἴ65. ᾿Π]ασἸ Πα ΠΟ Π 65. ΘΧ ΘΟ Ἴ ΡΠ} 15. ΘΟΠΠ 66 

γΘρϑυίθειν. ῬΡΟΪΠ 46 στ γ]Οϑἃ Θ556 {185 Πα σ  ΠΠ0ΠῸ, 

δοχὴν ψιλῷ παρίστασθαι φιλονειχοίη τῷ γράυματι, 
πρὸς ᾿Ιουδαϊχοὺς χαὶ γραώδεις μύθους ἐχτραπεὶς, 

πτογχὺς παντελῶς τῶν ἀξίων περὶ Θεοῦ νοημάτων 

χα αταγηράσει. Πρὸς γὰρ τῷ ὑλιχκήν τινα ἐννοεῖν τὴν 

οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, χαὶ χατὰ τοῦτο τοῖς ἀθέοις τῶν 

“Ἑλλήνων συμφέρεσθαι, ἔτι καὶ ποικίλην χαὶ σύν- 

θετον ὑπολήψεται ταύτην. ᾿Ηλέχτρινον μὲν τὸ 
ἀπὸ ὀσφύος ἕως ἄνω τὸν Θεὸν εἶναι τοῦ προφήτου 

διηγουμένου γ ἐχ πυρὸς δὲ συμδεθλῆσθαι τὰ χάτο»" 
ς 
ο 

κ᾿ , 5 " 5. 5 ἡ ἊΝ -- 
δὲ μὴ πρὸς ὑψηλοτέρας ἐννοίας ἀναδαίνων διὰ τοῦ 

δ γράμματος, ἀλλ᾽ αὐτοῦ που ταῖς σωματικαῖς ἐγ- 
᾽ - ’ τω οὡω 

χαταμένων ὑπογραφαῖς, χαὶ τοιαύτην τοῦ Θεοῦ 
Α ΓΞ, ᾿ - ᾿ 

τὴν οὐσίαν παρὰ τοῦ ᾿Ιεζεχιὴλ διδαχθεὶς, πάλιν 
ω τ 4, " ᾿ ο 7ὔ ᾿ ΕἸ , 

πὺρ εἰναι τὸν Θεὸν παρὰ τοῦ Μωσέως ἀχούσεται, 
Α ὺ -- ο " 

καὶ παρὰ τοῦ σοφοῦ Δανιὴλ πρὸς ἄλλας ὑπολήψεις 
᾿ ι 
ἀπενεχθήσεται" χαὶ οὕτως οὐ Ψευδεῖς μόνον, ἀλλὰ 

Ν , Ε Ζ ΄σω ὦ 

χαὶ μαχομένας ἀλλήλαις ἐχ τῶν γραμμάτων εὕρε- 

[Δ {18 2} {{π|85 ΘΒ ΠῚ ΠΟΒΓΡΙΙΠ ΘῈ} 6 6, γ6]1οἴα, 227 θήσεται τὰς φαντασίας ἀναλεγόμινος. 3 ᾿ἈΑφεμένοις 

οὐ θη τὴ ΠΟ 15. 651 510 }101 ΘΟ 5110 ΑΡΟΒίοΙΙ, 

4πι ἀϊοῖε : δἴαην ργϊπειν ΟΥΘΩ6Γ 6 οροτίθΐ, 6556 

71) δίιπι., δἰ 6556 Τ᾽ ηι1716 1 αἰ ΟΥ̓ ΘΤη {1 Θτι ἰδ τι5 56. 

ΝΠ ΘΠΪηῚ ᾿πνθϑι σαι 0. {τ|ἃ ΡΘΙΒΟΡ ΙΓ ΠῚ...) «α]ἃ 

511, 564. ΘΟ [Ὁ5510. {τὰ ἸΡ 5111} 6556 60 ἢ ΓΘ Πη111:", 58-- 

Ττθ πη} ΠΟ15 ΘΟ ΟἾΠἸαΓ. Οὐᾶγ 6. Οἵ1Π} ἀΘΠ] ΟΠ5{0 8 {11} 

δι, Θϑϑθηταιη Π6Ὶ ἃ} πη πὰ Παίτνα ΤΠ [ΟΠ] ἃ6 

ΘΧΡΙΙΟΑΥῚ Π110 πιοο Ρ0556 ; ΤΟΙ τπππη} 651 τιῦ ἐ6 

1ρ8ἃ ᾿πϑ θη ΛΓ ΓΟ Π6 ΠΟ} 115. {|| 510, 6 {πι|ο- 

το ὁ δλπ ἴῃ 1)60 {ΠΠ1ν ΘΓ ΒΟΥ ΠῚ ΒΡ ΘΟΙΙΪ] ΘΠ)". 

τῦ. ΒΟρουΐπηι5. ἰ[ 116 ΤῈ ΠῚ ΓΘρα απί65., αποά 

ΠΟΙ ἴῃ δου 1] 0η6, 4π|ὰ 44 511 5ΟΡ ΕΓ ΠΉ1Π’. 1Π- 

ΘΘΠΠΠῚ ΠΟ] 15 ΠΟΙ ΔΟΟΘΩ ΕΣ : 56] ΡΟΠ 5 5 ἘΠ σοδοῖτιϑ 

56 ΓΘ Π1] 1} ἀἸοΔΠ], 1 50. ΠΑ ΠΠΟΠΘ., 41 5οΡι[α-- 

ΤΠ. “πο ο0 511. ΝΆ. ΟἴιΠ ΠΊΘΠ5 ΠΟβίΡα οχ- 

Ῥομαῖ: ἂπ Πθῖι5 4 δϑὲ 5110 6} ΟΠ] ΠΪἃ ,. ΟΔΙΙ58 ΠῚ 

8 Βορ. 4παγίαβ διὰ τῶν γραμμάτων. 
ἃ (σάοχ ππτ|5 ἀφεμιένους. ΑΠῚ φαϊπήιιο Νῆ55. οὐὰπὴ σψπ]- 

σαις ἀφεμιένοις : 4αδτη ΒΟΥ  αράτη ὙἹΓΠΟϑὰ πὶ 6556 (οπη- 

Ῥεῆοῖι5 σγοτατ ; οἵ τὰ πὸ Ἰοστπὶ οὐποπάανηῖ, πἴ 

ΡῬτὸ ἀφεμιεένοις Ἰεραῖ ἀφεμιένης. Ἑαΐθον «υϊάθπη ἢᾶπὸ 

Ἐπ ἀ ] ΟΠ 6 ΠῚ. ῬΥΪΠ]0 ἀϑρθοῖα ΠΘΟΟΒΒΆ ἢ ὙἹΟΟΙῚ : 

564 51 4 ]5ριατη Το Ῥάμ]0 αἰτοη {{π|5 ΘΟ 5] Φογοι, Ἰθοῖϊο- 

Π6ΠῚ Δ]Ϊὰ πὴ “6 θ Π 1 Ρώβ56. ἔογίαθθο πὸ ΠΟσΆΒΙΓ, {{ΠΠ} 

Ὁ} ΘΟΠΒΘΠΒΙ1ΠῚ ὙΘίΘΓ ΠῚ ΠΠ ΡΤΟΤΊΙΠῚ, ἔππ {π|06] γὸχ ἡμῖν 

Ῥοβϑιῦ ΒΌΡΡΙΟΥΙ,, πος τηοάο : πειστέον ἡμῖν ἀφεμιένοις 

τῆς κατὰ τὸν οὐσίαν... .. τῇ ἁπλῇ, εἴο. ἡοΡὶδ, ομῖο- 

δαπηὶ δϑϑοπίϊο ἱπαασαίίοπεπι οπιϊ!θη 115, οΥ εἶδ η- 

ἄδιυγι 65: δἰπιρίϊοϊ, εἴς. ἘΝ σον. οαπῃ Γ,α[1πὸ 41ο] ρο5- 

511, ποῖῦιὶς ογδεϊοπαιι δςΐ “Ἵροσιοίο, ΠΟΙ ὙἹδο ΟΣ 

ατναοο ΠἸοῚ ποῖ σον ἡμῖν πειστέον τῷ ἀποστόλῳ : 

410 561η6] ἀαΐο, γοχ ἀφεμένοις δα γοσοπὶ ἡμῖν αὐὶ ΝῚ 

4 ν ὦ - αἵ ᾿ Ἄ ΨΥ ’ «ε 2 

ὍΣ τῆς χατὰ τὴν οὔσιαν πολυπραγμοσύνης ὡς ἀἄνε-- 

χτου, τῇ ἁπλῇ παραινέ ἔσει τοῦ ἀποστόλου πει- 
ἜΣ 

“τὸ ον, λέ ἐγοντος " Πιστεῦσαι γὰρ δεῖ πρῶτον, ὅτι 

ἔστι Θεὸς, χαὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθαπρθετην 

γίνεται. Οὐ γὰρ ἥ τοῦ τί ἐστιν ἐξερεύνησις, ἀλλ᾽ ἣ 

τοῦ ὅτι ἐστὶν ὁμολογία, τὴν σωτηρίαν "ἢ ἡμῖν πα- 

ρασχευάζει. ᾿Επεὶ οὖν ἀπερινόητος ἀνθρώπου φύσει 

χαὶ ἄῤῥδητος παντελῶς ἣ οὐσία τοῦ Θεοῦ ἀποδέδει- 

χται, λειπόμενόν ἐστι περὶ τῆς ἀγεννησίας αὐτῆς 

ι) χαὶ πῶς ἐπιθεωρεῖται τῷ Θεῷ τῶν 

- “ ,ὔ ὔ 

Εὑρίσχομεν οὖν λογιζόμενοι, ὅτι οὐχ ἐν τὴ τοῦ 
- " - 

τί ἐστιν ἀνερευνήσει ἣ τοῦ ἀγεννήτου ἥμῖν ἔννοια 
"} .᾿ " , 

ὑποπίπτει, ἀλλὰ μᾶλλον, ἵνα “ βιασάμενος εἴπω τὸν 
ΠΝ ΕΣ τ εο--6ϑῳω τι , 5 [κ ͵ἷ ᾿ ς - 

λόγον, ἐν τῇ τοῦ ὅπως ἐστίν. ᾿ξετάζων γὰρ ἡμῶν 
»" .4“΄. δα , Ν τ -ὩὉὟν - ΞΕ]. 

νοῦς, εἶ ὃ ἐπὶ πάντων Θεὸς, ἑαυτοῦ τινα αἰτίαν 
“ » ψ - 

ὑπερχειμένην ἔχει, εἰτα οὐ δυνάμενος ἐπινοεῖν οὖ-- 

5116 πὶ τοίογοιαν, Γι στταν ἴῃ ππὸ (οαἸ66 οἱ ἴῃ σπ]- 

σαι15 λέγοντος πιστευτέον. ΑἸΠ ΜΙ55. παρεπΐ πειστέον, 

λέγοντος. 

»ἘΔΜ 1 εἴ ππτι5 Οοάοχ σωτηρίαν ἡυνῶν. ΑΠῚ φαϊπάαο 

Μ55. ἡυᾶν. 

« ΠΙαΩ, ἵνα βιατάμιενος οἴο., 1ἴὰ νεγίογαϊ 1ΠΓΘΓΡΙῸΒ: 

τι ψμαδὶ οοαοίι5. ἰιος εἰΐοαηι σολῦαπι. Αἴ ΟοιΡεῆ- 

5ῖπι5, το]οοῖα πὰς Ἰπτοργοϊα οπ6, ᾿πιπο ]οοιιπι 510 οχ- 

ῬΙοβϑς : πὸ σοί παπι ΡΓοζενὸ πἰταν. Ν τάοῖαν Βαθι- 

Τ1ι5 πος Ἰοσο δχοιιβαγα 56 (166 τη] 1115 11Π15. Το ιι5, {5 

δα 56}10185 ρον ποπΐ, οἵ ἃ στατη πη [ΠΟ πὶ ; ΤΠ ΟΠ π|6 

᾿ηνἡταπῃ 56. [ιἷ5. ἴῃ {γ16 15. ΤΠ ΟΡ. Εχ {πὸ 1η{6]ΠΠΡ1{πὰτ' 

1 ΤοΡΡυ ἴα !οπ πὶ ̓ ΓΡαΡΟΖΙὨ ΠῚ ἃ πη θη ΐθ ΒΆ51Π1 ποη ἴα 

Αἰϊοπατη υἱάουῖ, ποο απ ἴαο 116. ἃ (ὐοιηθεἤϑβιο τορὰ- 

αἸαν] ἀοΡ 556. 



ἈΒΥΕΆΒυΒ 

δεμίαν, τὸ ἄναρχον αὐτοῦ τῆς ζωῆς ἀγέννητον προσ- 

ἡγόρευσεν. Ὥς γὰρ ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀνθρώπων 

λόγοις, ὅταν λέγωμεν ὅτι ὃ δεῖνα ἐχ τοῦδε γέγονεν. 
οὗ τὸ τί ἐστιν ἑχάστου, ἀλλὰ τὸ ὅθεν γέγονΞ: διη- 

γούμεθα" οὕτω καὶ ἐν τοῖς περὶ Θεοῦ, ἢ ἀγέννητος 

φωνὴ , ὅ οὐ τὸ τί, 

μαίνει. Οὕτω δ᾽ ἂν σαφέστερον ὃ λέγω γένοιτο. Ὃ 
εὐαγγελιστὴς Λουχᾶς τὴν χατὰ σάρχα γενεαλογίαν 

ἀλλὰ τὸ μηδαυιόθεν αὐτοῦ ση- 

τοῦ Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ ἐχτι- 

θέμενος, χαὶ ἀπὸ τῶν τελευταίων ἐπὶ τοὺς πρώτους 
2 ΝΠ ἣν ἰὴ νσ ᾿ ΕΣ ἊΝ Ὁ Ψ Β᾿ ἘΝ 
ἀναποδίζων, ἤρξατο μὲν ἀπὸ τοῦ ᾿Ιωσήφ: εἰπὼν 

Ἁ τὰ δῷ ἘΝ δὲ τοῦτον μὲν τοῦ Ἤλεὶϊ, τὸν δὲ τοῦ Ματθὰν, χαὶ 
ἐ Ἢ 5 οὕτω “ χατὰ ἀνάλυσιν πρὸς τὸν Ἀδὰμ. τὴν ἐξήγησιν 

3 Π - ΕΝ ἘἈΕ . Ν  ΒΕΊΣ δἱ 
εἰ ἀνογον, εἰτα ἐλθὼν ἐπὶ τοὺς ἄνω, χαὶ εἰπὼν, 

ὅτι ὃ Σὴθ ἐκ τοῦ ᾿Αδὸμ., ὃ δὲ ᾿Αδὰμ. ἐ Ἔ τοῦ ΒΟ 

ἐνταῦθα τῆς ἀναδάσεως ἔληξεν " οὐχὶ ἦ τὰς οὐσίας 

τῶν ἀπηριθμημένων τηλῶν ἐν τῇ πῖον τῆς ἔχά- 

στου γενέ ἔσεως, ἀλλὰ τὰς προσε) εἴς ἀρχὰς ἀφ’ ἧς 

ἕχαστος γέγονεν ἐχ χτιθέμενος. “Ὥσπερ οὖν ἐχεῖνος 
3 εἶπεν, ὅτι ὁ ᾿Αδὰμ, ἐκ τοῦ Θεοῦ " οὕτως ἡμεῖς ἕαυ-- 

Ν 3 ᾿ 3 , ΕΥ̓ 5. τὰ 
τοὺς ἐρωτήσωμεν, δ δὲ Θεὸς ἐχ τινος: Ἄρα οὐχ! 

, ον 5 3 δ᾽ ΤῸ Ν 7ἷ « τῆ 3 
πρόχειρον εστιν εν τη εχαστῷ οιανοιαι, οτι ες ου- 

7 αὶ Ἂχ 55 ΟΝ ᾿ ΝΟ ΄ ΕῚ Ν , 

δενός; Τὸ ὃὲ, ἐξ οὐδενὸς, τὸ ἄναργον ἐστι δηλονότι" 
Χ δὲ “, Α, ΣΧ ΚΟ» Ὁ 

τὸ ὃξὲ ἀναργόν, τὸ ἀγέννητον. ἐὰ 
ὭΣ δ Ξ ͵ 

ς οὖν ἐπ: ἀνθρώπων 
" Ψ 5 7 Ἄν ν [2 “Δι ΟῚ 

οὐχ ἦν οὐσία τὸ ἔκ τινος, οὕτως οὐδὲ ἐπὶ τοῦ Θεοῦ 
-Ὁ- « ΣΕΥ, 3 δ θ᾽ ς3 ἈΝ ον ἐδ Ε Ἀ 

τῶν ὅλων Ουσιᾶν ἐστιν ειπειῖιν το αγξεέννῆτον ὅπερ 
» 

-- « ᾿ 

ἴσον ἐστὶ τῷ ἐξ οὐδενός. Ὃ δὲ τὸ ἄναρχον οὐσίαν 
ον Ὡς ἢ εἰναι λέγων; παραπλήσιον ποιεῖ, ὥσπερ ἂν, εἴ τις 
3 , , - κι. ἣν ἘΡΕΣ ᾿ γεν τ ἐρωτώμενος, τίς ἣ τοῦ ᾿Αδὰμ. οὐσία, χαὶ τίς ἣ 

φύσις αὐτῷ ; ὃ δὲ " ἀποχρίνοιτο, μὴ ἐκ συνδυασμοῦ 
9. Ν δ οἴ τὶ τλτ σοὶ Ὁ , λ Ν 

ἀνδρὸς χαὶ γυναιχὸς, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς θείας χειρὸς δια-- 

πλασθῆναι. ᾿Αλλ’ οὐχὶ τὸν τρόπον τῆς ὑποστάσεως 
ΕῚ τ τ 7 “ ἊΨ 7 τὸ δ πῶς "Ὁ ’ 

ἐπιζητῶ, φήσειεν ἄν τις, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦ ἀνθρώπου 

τὸ ὑλικὸν ὑποχείμενον " ὃ πολλοῦ δέω μανθάνειν 
ΙΑ Ὁ - Ϊὰ Ὁ δὶ Ἄγ" 6. -" , 

διὰ τῆς ἀποχρίσεως. Τοῦτο δὲ χαὶ ἡμῖν συμόαίνει 
τω . - [ε . τ ΓΝ 

ἐκ τῆς τοῦ ἀγεννήτου φωνῆς τὸ ὅπως τοῦ Θεοῦ μᾶλ- 
Ἁ 

λον ἢ αὐτὴν τὴν φύσιν διδασχομένοις. 

ἃ (ἰοᾶάοχ τπι3 οὐ τὸ τί ἐστιν, ἀλλὰ τό. Μοχ 6ἀ1π| εἰ 

ππτι5 Νῖ5. οὑτωσὶ δ᾽ ἄν. ΑἸ Νί85. οὕτω δ᾽ ἄν. 

ὁ ΠΙὰά, χατὰ τὴν ἀνάλυσιν, ἴἴὰ Δ σγογριπὶ γορΐ 

Ἰπίουργοβ: ΡῈ 1 γεϑοίμεϊοπεπι. Ἐδὺ αὐπΐθπη σοπτιβ 10- 

4ποπᾶϊ, 480 αταοὶ αὐ 30] θαπέ, οἰ ΠῚ ΤῸ5 ΑἸΠ{π 1η- 

γΟΥ50 ΟΥ̓ Ιπ6 αἴςπιθ ῬΓΘΡΟΒίΘΤῸ ἀϊοογοίατ. 

ΑπΕ(αΙ ἴγο5 10 Υ1 οὐ τὰς οὐσίας. Μοχ 6ἀ161 ἐχθέμ.ε- 

νος. Αὐ Μ85. πα] ἐχτιθέμιενος. 

5 Βεσ. τονεϊα5 εἰ (0]}. ἐστὶν εἰπεῖν τὸ ἐξ ο ὑδενὸς ὅπερ 

ΤΟΝ, 1. 

ΕὔΝΟΜΙΜ 118. 921 

ΑἸ πὰ} 856. 5] ρΘΡΊΟΡ ἢ Πα θα, ἢθο [6 1]-- 

ΙΔ} Θχοορίίαγο ροίθϑι , 6}1ι5. ν] Δ} 
ΘΑΡΘΠἴΘΠ., ἸΠΡΘΉΪ ΠῚ ΔΡΡΘΙΙαν Τί. 

τῷ 

ΡΥΙΠΟΙΡΙΟ 

Οἰιοπηδάπηιο- 

ἄτη ΘΠΪΠῚ ἴῃ 56 ΠΊΟΠ 115 {π|| 6 ΠΟΙ τι5 

15 {ππ|Π τ. οἵα “ἸοΙητ5 : ΗἸῸ ὁχ 10 πᾶ- 

ἴὰ5 ϑϑί ἢ ποῖ 414 511, 56 ὑπ66 πδίτι5 511, ΠΔν- 

ΓΆΠΊΙ5 : 515 δ 1ῃ 115 411 46 1)60 Πια] )θηίτι 56 γ1η0-- 
Π10Ὲ5., νὸχ ἐπ σοχζι5. ΠΘΠ ΤΠ 510, 564 διιη} ἃ 
Α]10 ΠΟῚ 6556 5:5 η1Ποαΐ. Οτοά ἁπίθη) ἄϊοο, ἃ πος 
"0640 ἤθε τη8915 Ῥϑυϑρι οι}. Ταιοὰ5 θυ δησο] σία 

ϑοπραϊοσίατη Π6ὶ οἵ βα] ναῖον Ἵ5. ΠΟΒΕΡῚ [651 ΟΠ 15} 

ΘΘΟΙΙΠ]ΠΠ ΘΔΥΠΘΙΠ ΘΧΡΟΠΘΗΒ, δὲ ἃ ὉΠ {1115 
δα Ρυῖπη05 γθάϊθη5, ἱποθρὶς “Πα θη ἃ 9ΤΌ5ΘΡῈ} : 
5604 ὉΡῚ αἀἰχὶῖ ππιης ΗΘ 6556. ἤτιης νοῦῸ δ͵ὰ- 

{Ππ8Π., 5ϊοπιθ. οὐϊπθ ἰῆγθιθο δ Α΄ Δη1 τιβῆτιο 

ΠΑΡΡΆΠΟΠΘΠῚ ΡΘΡατιχῚ 2. ἔππη δα 56 .ΊΟΡ 5 ΡΓῸ- 

ΘΛΘΒ55115.). ΟΠ αἰχΊσϑϑῦ 5611} 6558 6χ Αάδῃ), Αἀδηη 

νΘΙῸ οχ θο, ἢ]Ὸ ἃϑΟθη511) ἰθυ ΠΏ] Πᾶν. ΝΘῸ 

[ΔἸΙΠ6Π 5. ΟΠ] τ1Π|π|50 1] Π|5π|6 σΘΠΘΡ ΟΠ ΘΠ ΠΔΓ- 

γαῖ, ΘΟΡΠῚ 4π|| ΘΠΠΊΘΡαΙ ἔπογαηΐ ᾿π4Ἰοανΐ 
ΘϑϑΘη [85 : 564 ΟΥΙΡΊΠΟ5 ΡΓΡΟΧΙΠΊὰ5 ἘΠ416 τπητ|561||5- 

46 παῖτι5 ϑϑϑϑῖ , θχροϑιῃῖ. Οποπιδπηοάπιηι ἰρὶ- 

ταν {Π6 ἀϊχὶς Αἄδπι 6χ 60 6556 : 516 ΠΟ5 Π08- 
ΠΟΘ Ρ505. ῬΘΡΟΟΠΓΘΙΏΕ; 1)6ιι5. διιίθηη οχ {πὸ 

ΝΌΠΠΘ ἴῃ τΠ]τ5Ο 1} 516 τη ῬΓΡΟΙΏΡ πη {τπ6-- 

ΓΕ ΤΟΒρΟΠἄθν6. , 6Χχ ΠῈΠῸ ὃ Οποά διιίθη 6χ πι}|0 

65, ὉΠῸ4 τ 51Π6 ῬΥΙΠΟΙΡΊΟ δϑῖ : οἵ {πιοα ἴπο ρυῖπ- 
οἱρίο οϑὲ, 14 ᾿Ἰπρϑηϊίιπι 68. 51οσ ΘΡΘῸ ἴπ ΠΟΙῺ]- 
Πἰίτι5 ΟΥἾΘῸ ΘΧ ΔΙΊ π|0.,. ΠΟῊ ΘΓ ΘΟ ΠῚ 6556 {ἃ Ὡ 

ἷς πϑί6 ἴῃ 60 {{Π|Κ ΘΓ ΒΟΥ 1) ̓ ρ 5111 ΠΟ ΘΠ ΠῚ 
«πο ἰάθπι οϑὲ δίαιιθ ΘΧ Π11|10 6586, 6715 θβ56ῃ-- 

ἀπ ἀἸ ΘΓ6 ῬΟΘΘΌΠη115. ῬΟΥΓῸ 6556 5116 ὈΡΊΠΟΙΡΙΟ, 

ΘΘ5Θ ΠΗ ΓΔ Π1 6556 411 ἦθος, ΠΟῊ Δ|116} [ΔΟ1 ἃς 5] 

{|5. ἱπίθυνοθδῖτιθ {π|88. ΠΟΙ  Θββθη τα Αἀ8., οἱ 
4π|85 ᾿ρ51π5. Παίαγα 5 ΓΘΘΡΟΠ θα! , ΠῸῚ ΘΧ οΟἸίτι 

ὙἸΡΙ οἱ τη ]Π16 015. 564 ἀἸνὶπα τηδ πηι ΘΟΠΙ[ΟΥ ΠῚ Δ 111 

δαη] [π|556. Αἴ, ᾿π4α|θῖ 415, ΠΟ τηοαϊπιπ {110 
ϑαθοιδίαι,, ᾿π υῖνο., 564 ᾿ρβίπῃ πηαίουϊα!ο ΠΟΙ. ]- 
πἶ5 5:1] ούπιηι : σπαθὶ ΙΟηΡ6 Δϑιιτὴ τ ἀἸ508 ΠῚ) 6Χ 
γοβροηβίομθ. Ησοο διιΐθηι ΠΟΡ15 θι]δη} ΘΟΕ ηΡΙΣ, 

οἴη δΧ ΠΡΟ ΗΠ νΟο6 Π]Δ 615 {ποιηοάο ΠΕ15 51}; 

{π|ᾶτη 4π|85 511 615 Ππαίιγα ΘἀΟΟΘΆΠΗΙΙΓ, 

ἴσόν ἐστι, τῷ ἀγέννητος " ὁ δὲ τὸ ἄναρχον. 7ια πόηιιδ ἐπ 

τιτιϊνονϑογπι [260 ἐἰμα εἶδ οιιϑοίαπίία ἰἰοοὶ αἰΐσενο,, 

χιιοα ἐᾳ πιιῖϊο οἱ1, ψιιοε ἰοπι 65 αἰψιθ πον αϊίογιὶ 

οὐτοαίτιτνι ποτ. 6556. ϑ6( μγοβίαϊς 681, τς πη] αιιῖ- 

ἄσπι νι ἀοίαγ, τὖ ἴῃ 41115 ΟΠ ἸΟΙΡι5 οἴ Ἰῃ ΠΡ 5515 11- 

Ῥγῖ5 βουιρίππη ᾿πνθηῖξα":. 

μι Ἄδθο, {πᾶγῖτ5 ἀποκχρίνοιτο τὸ μή. Μοχ Μϑ85. ἐχ 

. Ασα οα]α5 ἀδογαῦ τὴ σα] θα 15. 
τὺς 

θείας χειρός 



42.) ς, ΒΑΘΠῚῚ ΟΈΒΑΠΕΚ ΘΛΡΡΑΠΟΓ. ΑΒΟΘΗΉΙΕΡ. 

τ6. ΤΙη βιΠΠηἃ , 51 {15 ν6}}} γϑυ τα θ ΘΟΙ ΕΠ 

ἄτϊι85. ἃ ΠΟΡῚ5 ἀϊοιιπῖτι" ρΘΙ ἀΙΘΟΘΙῸ., 56. 1056 ροι- 
ΒΟΓΠΓΘΙΠΙ 1 ΠῚ} δ ᾿Π ΘΠ ΠΟΙΙΟΠΘΠῚ ρΟΥνΘηΪδξ 
ἔππ|.,. σττπ σα] ΔΙ] απἃ ἀ6 Προ ᾿π|6] }Π|σορθ. ἔθο 

οααϊάθηι νἱάθο, «πο οοσιίαϊοπο ναὶ ᾿πνθη- 

ΓαΡ ἃ βδέθοιϊα θχίθηΐα, πὸ σα ἢ ΘΠ αἰ] οἰ Πλτ15 Θ.1ΠῚ; 

οὔ] 5 νἱτα πα}10 {πὸ θυ Πδῖι : [ἃ ΘΕΆ πη απ 1 

δα βιρουῖορα ϑθθοι]α σΟηβοθπ θηῖθ5. ΟΟσ Δ ΠΟ0Π6; 

αἴφιθ ἴῃ Ἰπη] Πϑἰ [αΐθπὶ υἱΐ ΠῸῚ νοῖαΐ ἴῃ νὰ- 

5ἴπηι σαοάάδῃι ρο]άστιβ Ἰπ[π θη 65.,. ΘΙ ΠῚ ὈΡΙΠοΙ- 

Ῥίτι πη μι] ]τιτπ τιπεΐθ δ᾽ ἀρρυ ΘΠ ΘΓ ΡΟΒ5Ι ΠΤ : 

1Π|0 οὐ γ᾽ ἀθαμηι5 [06] νἹδη} αὐγὰ οπῖπθ ἀιοά 

᾿Π 16 ]] 6 Χ  Πλ115.. 5ΘΠΊΡΘΙ Θχίθπαϊ ἃς ῬγΟίγα ἢ, Ποο, 

«πο ᾿ῃ΄ 1ΠΠΠπ|8 νἱΐα ΡΥ ΠΟΙΡΙΟ σαγδῖ δὲ οὐ σῖπθ., 
ἸΠ ΘΠ Π1Π} ψΟΟΘαν]η}115. Ἦθο Θϑὲ ΘΠ1Π} ψΟΟὶ5. ἔγι- 

δοπίτῖ τοῖο, ΠῸΠ ΠΆΡΘΓ6 ΑΙ πιημ 46 Θχϑιϑίθη! ρυ]η-- 
οἰρίπιη. Αἱ Ἐπ ΠΟΠΊΙι5, {ΟΠ Δ} 1 5010 τπηἰνογ- 

5001 60 ἰΠϑΘΉ [11} ᾿Π5Ρ]ΟΙ ἔπ, [Δ ΟἸ ΠΟΓΟΘΙ551Π16 

ΟΠ ΠΙπη πος δα {ΠΠ]ΘΘΠῚΠ Ὀ] ΔΒ ΠΘι απ γαριῖ. 

Οὐ ΘηΪπὶ ΡΓΟσ ΓΘ Ἰ6 5 αἱ ὃ 

Ετν. Τηροηῖιι5. Δα 6 ΠῚ ΟΠ 511... τα ΘῈ ΡΘΓΙΕΙ5 

ἀθμΟΠϑ ΓΑ ἹΠ.115 ; ΠΙΙΠῚ ]τΔ ΠῚ ΡΟΐθϑ᾽ ΘΟ ΠΘΡΑΠΟ- 

ΠΟΘ Δα ΘΓ, δάθο τι ϑιι8 ΠῚ 10 5115. ΠΔ ΕΠ ΠῚ 

ΘΟΠΠ Π.ΠΠΙΟΘῖ ΟἿ σΘ ΠΟ : 5641 ΟἸΠΠΘΠῚ ΘΟΠΙρἃ- 

γΔ ΠΌΠΟΙ ἃ ῬΑΡΠΟΙ ρα ΟΠ ΘΠῚ Οἵ" ΠῚ ΘΠ [πσῖϑε, 

Βλ5. Ὁ ᾿πιριἀδθηΐθηι δὲ ἱπηρΡΌ θατη 9] 85ρ0}6- 

τπηΐδην Ε Ὁ οσοττιμ ἀο] τι π}., οἵ τη] Ρ]1σθτὴ νοι- 

584 πὶ} “ππιᾶτη αἰ] σΘηἴο ΘΧχ 1050. αἴθ. }} ἀγΠΠ- 

οἷο Ιοααμαν. Νά {π|ὰἃ (55: 6} Π6ὸ ἃς Ῥαιῖ 

τ] ἢ ππ ΕἼ] ἃ. Ποῖ ψυξ οβίθπάθνο., 

Ῥαιβ οἱ ΕἾΠΠ ΠΟΘ 51:16 Π|10 ῬΓΘοΙΘυ ΠΕ, ἃς 

51 ]ΠΟἸἴον 6 Ἰησθηϊΐο οἱ σθηϊῖο (556 01. Οπὶη 

οἱ Θοσα τα 15 58} {Π|6 5 ΠΕ 61 ΠΟ θιι5, Ὀ]ασρ6- 

᾿ηἾς6 ἀοστηαίΐα πιιάα ἰγδάτε, ταῦ, ἀδπιιάαία 1Π 10 515 

ΈΡτι5 ἱπηριθίαϊθ, ἂς ἀοἰπάθ [χοΐο δὦ ρθυβοηὰβ 
[ΓΔ Ή51{ι., νι ἀθαίι ἴρ56. ΠῚΠ1] αἰ χΊ556 Ὀ]ΆΒΡΠθιηΐ,, 

561 ΟΥΔΙΙΟΠΙ5. 5616 Ὀ] ΒΡ Θτηϊα μὴ ΘΟΠΟΙΪΠΠαΐα ΠῚ 

Παβθθαῖ. ΤποΘη ἴι15 ἀπ ΓΘ ΠῚ} ΟἸΠΠῚ 511.) ᾿Π1}, Θ ασ 

ἘΠΊΠΖΘ. ΟΠ ΠΟΙ ΘΟΙΠΡΑΡ ΑΓ ΙΟΠΘΗ ἃ ΘΟ ΠΠΪΟ- 

ΠΘὨῚ ΟἸ1} σοῖο. ΝΟ αἰχὶ : ῬΙου ΘΕ ΕἸΠ]τι5, 564, Τη- 

ΒΘΗΪ 15 δὲ σθηΐτι5. Τὰ ]6 δδι ᾿σῖ τιν τιπτιη], Πι04 Ὁ 

60 ΘΧΟΟΘΊ ΓΑ] δϑι : ΔΙ [ΘΓ ΕΠ ΨΘΡῸ {118]6 511, σοΠ- 

ὙἸάθγαῖθ, Τηρθηΐ 5. ὙΘΙῸ ΟἸΙΠῚ 51ζ, π1π|ξ, παπ- 

4 Ἐ6ΠῚ εἱ 5ξὲχ Νῖ55. βουληθῇ, εἰς τὸ σημισινόμιενον. (ο-- 

ἄοχ (0]Ρ. βεοιπήα φαϊάοπ τηὰπιι, 566] ἀπε πὰ [ἀΤη6η, 

βουληθῇ εἰ εἰς. τὸ σημιαινόμιενον, 56 ἴρ56 μεγβογμίδίμ" αι 

Ριοοεάαϊ αὐ ποίϊοπετη ἐπα; οἰ τἴὰ ἸορῚ ΟΡογίθγο 

ἈΓΒΙΓΡΟΓ, πθο ΟΡ ἈΠ] τη οατιβᾶτη ραν οι] απ εἰ ρτοῖον- 

Μη Ἰβϑάτη ἔι1556, {πᾶπῦ 4ποα] ΠΙΡΓΑΤῚΪ εἰ οαπὶ εἰς σομἧα- 

ἀουτηΐῖ, ἈΠΕ ἁτη 4116 Τ ΘΟ ]Ά Τὴ ΒΟΥ ΟΓο 5815 πα που ϊηΐ, 

» Τὸ ἀγέννητον θεωρεῖται, οὐδεν αΐι" ἱπσεπίξιηι, 

«Ὁ ᾽ 

Ὅλως δὲ εἴ τις βούλοιτο τὴν ἀλήθειαν τῶν πὰρ 

ἡμῶν λεγομένων καταμαθεῖν, ἑαυτὸν ἀνερευνάτω" 
τ -Ὁ Ἁ ο -ὉὉ ν᾿ 

ὅταν τι νοῆσαι τῶν περὶ Θεοῦ “ βουληθῇ, εἰ εἰς 
᾿ ,ὔ - 5 ΄, - 3 Χ λῚ τὸ σημαινόμενον τοῦ ἀγεννήτου χωρεῖ. ᾿Εγὼ μὲν 

΄ς -ῸὉ - ὔ’ Ὁ 

γὰρ ὁρῷ, ὅτι ὥσπερ τοῖς ἐπερχομένοις αἰῶσι τὴν 

διάνοιαν ἐπεχτείνοντες, ἀτελεύτητον λέγομεν τὸν 
ΡΟ Ἁ ΄, Α ΑἹ [ὦ Ω »" 3 ." 

οὐδενὶ πέρατι τὴν ζωὴν δριζόμενον " οὕτω χαὶ εἷς τὸ 
ὦ το - ,ὔ Α 

ἄνω τῶν αἰώνων τοῖς λογισμοῖς ἀναδαίνοντες, χαὶ 
τ ς ΠΟ Ὁ 
οἷον εἴς τι πέλαγος ἀχανὲς ἐπὶ τὸ δασθΝΝ τῆς τοῦ 
Θεοῦ ζωῆς διαχύπτοντες, οὐδεμιᾶς ἀρχῆς 5 ἧς 

’ , Ν , 

γέγονε λαδέσθαι δυνάμενοι, ἀλλὰ τοῦ νοουμένου 
ἐξωτέραν ἀεὶ χαὶ ὑπερεχπίπτουσαν τοῦ Θεοῦ τὴν 

-Ὡ »--Ὁ 5 -- -Ὸ , 

ζωὴν ἐννοοῦντες, τοῦτο τὸ ΕΉΒΡΚΟΥ τῆς ζωῆς ᾿ ἀγέν- 

νῆτον προϑειρήαμεν. Αὕτη γν τοῦ ἀγεννήτου ἣ 
ἔννοια, τὸ κὴ ἐχὰν ἑτέρωθεν τὴν ἀρχὴν τοῦ εἶναι. 

Ὁ δὲ, ἐπειδὴ περὶ μόνον τὸν Θεὸν τῶν ὅλων τὸ ἢ ᾿ ἱ 
-" 7 “ 3 " ἀγέννητον θεωρεῖται, καχουργότατα “ πάντων εἷς 

ι ᾿ τ - . ἘΔ’ 

τὴν χατὰ τοῦ Μονογενοῦς ἥρπασεν αὐτὸ βλασφη- 
“ 

μίαν. Τί γάρ φησι προϊών ; 

Ἅ } ᾿ ΕΥΝ: ᾿Αγέννητος δὲ ὧν χατὰ τὴν προλαδοῦσαν 
Ξ , « 

ἀπόδειξιν, οὐκ ἄν ποτε πρόσοιτο γέννησιν, ὥστε 
- »ὩὭῺ᾽ - ’, 

τῆς ἰδίας μεταδοῦναι τῷ γεννομενῳ ἐρατορς ἐχφὺ- 

γοι τε ἂν πᾶσαν σύγχρισιν χαὶ χοινωνίαν τὴν πρὸς 

τὸ γεννητόν. 
Ὕ ΕῚ τ ’, -Ὁ-Ὁ 

ΒΑΣ. “4 Ὦ τῆς ἀναισχύντου χαὶ πονηρᾶς βλα - 
“ὦ , , -“ ᾿ 

σφημίας! ὦ τοῦ χεχρυμμιένου δόλου, χαὶ τῆς ποιχί-- 

λ' διουογίας! ὡς ἀχριδῶς ἐξ αὐτῆς τοῦ διαξό ἧς βῥαδιουργίας! ὡς ἀχριδῶς ἐξ αὐτῆς τοῦ διαξό- 

λου τῆς μεθοδείας φθέη  Ἄνγόι ν ου τῆς μεθοδείας φθέγγεται! ᾿Ανόμοιον γὰρ βοῦ- 
4.2 οἶλ χουν Α Ἢ ι -- “ει ν 
λόμενος τῷ Θεῷ χαὶ Πατρὶ τὸν μονογενὴ ΥἹὸν χαὶ 

. νάνι καὶ τὰ - - 
Θεὸν ἐπιδεῖξαι, τὸ μὲν τοῦ Πατρὸς χαὶ τοῦ Υἱοῦ 

ὄνομα σιωπᾷ, ἁπλῶς δὲ περὶ ἀγεννήτου καὶ γεννητοῦ 
κ; ᾿ ΤΊ τ 

διαλέγεται" χαὶ τὰ τῆς σωτηρίου πίστεως ὀνόματα 
’ ι ἢ “ΟΝ --Ὁ ͵ 

κρύπτων; Ψιλὰ παραδίδωσι τῆς βλζαφηρίαξ τὰ 

δόγματα ἵνα. τῆς ἀσεφείας ἐν τοῖς πράγμασι γυ- 

ΡΟ ΘΗΕῚ εἶτα τῆς μεταδάσεως ἐπὶ τὰ πρόσωπα 
ἈΝ Νῃ, “ γενομένης, αὐτὸς μὲν μηδὲν δόξη δύσφημον εἴρη- 

τ ᾿Ὶ ὔῃ«πκη» 

χέναι, τῇ δὲ τοῦ λόγου ἀχολουθία κατεσχευασμένην 
ἔχη τὴν βλασφημίαν. ᾿Αγέννητος δὲ ὧν, φησὶ χὴ τὴν βλασφημίαν. ᾿Αγέννητος δὲ ὧν, φησὶν, 
» ων ο , 

ἐχφύγοι ἂν πᾶσαν σύγχρισιν χαὶ χοινωνίαν τὴν ᾿ Ξ- 
πρὸς τὸ γεννητόν. Οὐχ εἰπεν, ὅτι Πατὴρ χαὶ Υἱός" 

- 7 ᾿ , ν ΜΕ 
ΡΟ ΩΣ ἀγέννητος χαὶ γεννητός. Ἕν μὲν δὴ αὐτοῦ 

ἐς -“» ΄ 2 ἢ - 
τοῦτο τοιοῦτον χαχούργημα᾽ " ἕτερον δὲ ποῖον, σχο-- 

μος εβί, γαΐϊο ἱπιϑεπίί, ρΡορηϊεθίας ἱπαϑεπί, γεοεϊο ἐγι- 

ϑεπ, οἱ ἐ7ιι5 παίμα. 

ς ἘΔ πάντως, Οοάοχ (]Ρ. εἴ 11} «απ Νῖ5ς. 

πάντων. Νοχ ἄπο Νῖβς5, εἰς τὴν τοῦ. 

ἃ ἘΜῈ ὦ τοῦ ἀναισχύντου. Αἱ Μί55. ὦ τῆς. 

ε ἘΔ γῖνοι ομιίένης. ΓΑΡΌΓΙ ἀπεϊφαὶ γενομένης. Μοχ Ἀερ. 

τορτ5 αὐτὸς μὲν μιὴ δόξῃ. 

ΓΆΘρΡ. φιαγία5 ἀλλὰ ἀγέννητον χαὶ γεννητόν 
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- ,ὕ 

πεῖτε. Ξ προσ- 
’ὔ “ , « -- , 

βέτΟ γέννησιν᾽ χαὶ ἐπάγει, ὥστε τῆς ἰδίας μετα-- 

3 , »᾿ Ἄ ; - Ψ 
Αγγέννητος δὲ ὧν, φησὶν, οὐχ ἄν ποτ 

ἊΝ ,ὔ 

δοῦναι τῷ γεννωμένῳ φύσεως. Τὸ, οὐχ ἄν ποτε πρόσ - 
- ’ 

τὴ ἰδία 
, “Ὁ 

οἵτο γέννησιν, δύο σημαίνει" ἕν μὲν, ὅτι 

αὐτοῦ φύσει οὐχ ὅ ἐ τρλυτο ει γέννησις ἘΤΑΡΣ γὰρ 
ν᾿ ἢ Υ} 3 ἣ»- [ 

ὕπο γέννησιν ἐλθεῖν τὴν ἀγέννητον φύσιν) ἕτερον 
Ἅ{ὌΥ-: - 2} ᾿. Φ' ᾿ ἘΣ 

δὲ, ὅτι γεννῆσαι οὐ “ χαταδέχεται. Οὗτος ὑεν οὖν 
-- -ὦν ,ὔ 7, 

χατὰ τὸ δεύτεοον σημαχινό!ιενον ἐχρήσατο τῇ φωνῇ" 
ι , " . . ͵ 

ἦγ Ἂ ΣᾺΝ λ Δ ΩΝ ἐς ἢ, Ν 

συναρπάζει δὲ τοὺς πολλοὺς ἐχ τῆς προτερᾶς ἐν- 
, 3}} τ ὦ Δ κα Ν ΠᾺ Ἢ ΄-ἷ 

νοῖας. [ἰπεὶ οτι εἰς τουτο ἐστι τὸ χατασχευσαςομενον, 

Α ε! ὕμιενον δείκνυσιν. ἰπὼν γὰρ, ὅτι 
-ῸτῸὉἫσ - 

, σαφῶς τὸ ἐπιφερὸ ερὸ 
ΕΝ 

οὐκ ἄν ποτε πρόσοιτο γέννησιν, ἐπήγαγεν" ὥστε “ 

τῆς ἰδίας μεταδοῦναι τῷ γεννωμένῳ φύσεως. Τῇ Ἰὰρ᾽ 
᾿ ΦΑΥΑ , τὰν ΖΑ τα 5Ξκ “ὦ - 

δευτέρα ἐννοιοα τουτὸ ἔστιν ἀχόλουθον οτιὶ οὐ χα- 

ΑΒΗ 50 Π πο ἜΤ Ἂ; ΟΣ σοι, ταδέγεται γενέσθαι Πατὴρ, ἵνα μὴ μεταδῷ τῆς 

ἰδίας φύσεως τῷ γεννωμένῳ. Τίς ἂν γένοιτο τῆς 
ὑψῃ , ,ὔ , 5 “ ,ὔ 

ἀσεδείας ταύτης χαλεπωτέρα; τίς ἐλάλησε τοσαύ- 
“Ὁ , 2 ΟΣ ΄, 

τὴν ἀδιχίαν εἰς τὸ ὕψος ποτέ: 

᾿Εγὼ μὲν γὰρ φοδοῦμαι, μὴ καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ τὰς 
ἀλλοτρίας πο τοῖν βλδοφημτας διὰ τοῦ στό- 

ματος, μολύνωμεν ἑαυτῶν τὴν διάνοιαν, χαὶ τῆς 

χαταχρίσεως Ὁ αὐτοῖς χοινωνήσωμεν. Παραμυθεῖται 

δέ με 
ἅγιον τὴν τῶν 

μὰν ἔγγραφον τοῖς μετὰ ταῦτα πα οὗ πα- 

᾿Ιουδαίων εἰς τὸν Κύριον βλασφη-- 

ητήσατο, ἐχείνων στηλιτεῦον εἰς ἅπαντα γρόνον ρθη ή ᾽ ᾿ 

τὴν βλασφημίαν, οὐχὶ τῇ ἐλροντὼ δόξῃ τοῦ Μονο- 

γενοῦς ἰὐροσεριβόμενόν τινα τὰν νους τὲ ΕἸ τοί- 

νυν οὐχ ἄν ποτε πρόσοιτο γέννησιν, ὥστε τῆς ἰδίας 
-ὦ -Ὁ- , , δ 

μεταδοῦναι τῷ ΠΕΡ ΡΈΙΕΣΝ φύσεως, οὐχ ἔστι μὲν 
ΝΜ) ἈΝΆ » 

Πμεὴρ ὃ Θεός: ἃ οὖχ ἔστι δέ: ἀλλ᾽ ἄμεινον ἡυῖν 
« Α 

σφημον. Ὃ μὲν γὰρ οὐ προσ-- ἀφεῖναι ἀτελὲς τὸ βλάσ 

ἤχατο γθθιν" ὃ δὲ οὐ μετέλαδε τῆς τοῦ γεννή-- 

σᾶντος φύσεως. Εἶτα ἐπαγωνίζεται αὐτὸς ἑαυτῷ 

ὁ χαινὴν τῆς βλασφημίας τὴν παραμυθίαν ἐπινοῶν, 

8. Οοάϊοος ἄπο ἐφαρμόσει, 

᾿' Τ} εγγῆσαι οὐ καταδέχεται, ὦ πο ααἰπιϊεεἰξ, εὐ 56- 

πδῦδί : ἴος (Ξε ς ϑΈ πον ΡῈ ποπ ροίεϑί : ἐϊϑεγιιπι οἱ πὸπ 

ὁδὲ όπου : ἘΞαξης ποπ παῦοὶ ἐασιιαίεπι. 

4 Τῇ γὰρ δευτέρα. ος ε5ὲ - {πο Ξεχαίξαιν, ἵνα μὴ 

ὑεταδῷ τῆς ἰδίας φύσεως τῷ γεννωμένῳ , 14 ἀρετνία 

οϑἰοπανογθα 11ὰ τε τες οὐχ, ἄν ποτε πρόσοιτο γέννυ- 

- σιν, 46 αοίῖνα 56 ΘΓ ΟΠ 6 ΔΘΟΙΡῚ ἤθθαγο, 50 αὶ ραΐεγ 

5ΊΘΤΟΥΘ ΠΟ Ῥοϑϑξ, 

» 5ῖς ΠΡΡῚ γεΐογοβ. ΕΠ ΠῚ αὐτῆς χοινωνήσωμιεν. 

« (1. οὔπὶ δα. ἰογίϊο τινα δυσφημίαν, ἐπαπιίαπε 

αἰϊψιιατ. 

ἃ ΠΙᾺ, οὐκ ἔστι δέ, 5ῖο γ ΘΓ ἸΠΊΟΓΡΓΕΒ : σϑεῖ ποσὶ ἰΐα 

ἐδ. Οὐ δαΐοπὶ ἢμδος 5101 ψϑ]τηΐ, ἅ11π|86 ν ον], Ἐρο 

ἈΤΌΠΟΥ νόσοῖη υἱὸς σα απ ἰγῚ ἄσθογο Ροϑβίὲ πΠπ4 οὐχ 
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ΝΥ - ͵ [«} Ἁ Ἁ τω 

τὸ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις, ὅτι καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Β 

4ιδη 58η6. Δ) 56. ΘΟ ΠΘΡ Δ ]ΟΠΘΙῺ : δ δι π|-- 
δε, δήδο τιξ 518} ᾿ρ511τ|5 Πα ΡΠ ΘΟΠ. πη Πἰσοῖ 

ΟΠ} σΘ ΠΟ. ΠΙᾺ, πιτεσιφιίαηὶ 5ατι6 «αἰπιίδεγὶ 561|6- 

γα Τοτιθ 1.7. ἀπὸ 55 η1Π6 δῇ : τιπτιπη, απο ΡΥΌΡΥΪδ. 

᾿ρ51π|8 πδίαγδθ. ΠῸῚ ΘΟΠΟΡΕΪ σΟΠογδίο ( {0} 6 
ΠΟΡῚ ΠΟ ροίθϑε τξ πδίτπινα ᾿Πρσϑηϊζα σθηθγθίι ): 
Αἰ ΤΘΡΊΙΠ ,. Πποα] σΘΠΘΡΑΡΘ. ΠΟῊ 5ιιϑίϊηθι. Ηἰς 4ι-- 

ἄδθηη Πὰς νόοθ 5θο πη} ῬΟΒΙΘ ἸΟΓ ΘΠ 5ΘΠΒΙΙΠΠΙ 

1Ι5115 6ϑέ : 5864] Θχ Ρ.ΊΟΥΘ 56η511 γψτιστιθ ΠΟΙ Π ΤῊ πὶ 

5118 1 56 η ΘΗ Π8 1 ἔρ8 Ϊζ. ΕΓΘηΪη “πο πος 511 
«πόα ἀϑίριπι", πα ηἰΓδϑίθ ραϊθὲ ὁχ 60 «ιοά ἰη- 

ἔθυεπιν ΝΠ ροβίθα τα αἰχὶς : Διισιφιίαπι 5ατι8 

ααηιϊίδεγῖΐ σοπογαίοτπθηι, 5} τη χὶξ, αα60 κεἰ στίαπι 

ἐρϑῖπιδ γυαίτσατη ΘΟΠΙΤηττιΐοθὲ οτιτ σϑγίο. Ἦος 

ΠΔΠΊΠΙΠΘ 56 511 ΡΟΒΓΘΡΙΟΡῚ ΘΟηγ ΘΠ : ΒΖ] ἀθ ΠῸπ 

5Π5ΠΠη6ὲ ῬΑΙΟΡ ΠΘΡῚ, τιΊ Π6 Οἵ π σΘηΪΟ Πα ΠΡ Δ ΠῚ 

ῬΡΟΡΥΪΔ ΠῚ ΘΟΙΩΠλΠΠ]οθὲ. ᾿πηρθίαϊα μὰς “τ|86 Ρο5- 

511 6558 ῬΘΡἢἸΟΙΟΒΟ. ἢ 4π|5 τη π|Ὰη} ἰδ ἴα 1] 4τι]- 
ταΐθπη ἰοατῖτι5 οϑὲ 1ἢ ΟΟ]5᾽ Π ΠΠΠ6Π| 9 

17. ἔθο δ] 46} ΘΓ ΘΟ , ΠῈ ΠΟ5 “πΟΉτι6 ἤτππηὶ 

Α]Π16 πὰ5 ὈΓΔΒΡΠΘΙη]ὰ5 ΟΥῈ ΓΘΡΘΕΠΏ15., ΤΠ ΘΠ ἴθι πὸ- 

5 Ά 1 ῬΟΙἸΔΤΉτΙ5., ἃἴπι6 ΘΟ ΘΠ ΠΑ ΠΟΠΪ5. ΘΟΡΙΠῚ 

Παιητι5 ῬΆΡΓΟΙΡ65. 564 σοπβοϊαξιν τὴ6 ΠΠπιὰ ἴῃ 
Ἐνδη 6115 ΡΥ ΟΠ τπη, {πιο αὶ ΒΡΙΡ [15 βαποίτ5 {τπ|ο- 

41π|ὸ Ψπάἀεθονῖιπι 1ἢ ΠΟΤ ΠΠ1Πη} ΔΘ] ΘΠ] Δ ΠῚ 50 Ὑ]- 
Ρίαμη ροβίθυῖβ ἰγα θυ 6 ΠῸῚ ΡΘΕ ΠιθΡΙΕ, Π]ΠΟΡΊΤῚ 

ῬΙΑΞΡ θυμὰ πὴ 1π ΟΠῚΠΘ ἰδ ρι15 ᾿ἴὰ Ποίδηβ., τἰἴ 

ΠΌ]]ὰ πὶ [Δ Π]6η ἹΠοΟΟΠ δ παῖς {ΠΠΙΣΘΠΙ πη8]6- 

58 Ὁ] Ὀ] ΒΡ ΒΘ Π]ΔηῚ Δ[ΡΙσθε. Τα π|6 5] ΠΙΙΠΉτΙΔ 1 
δοΠΘΡ ΠΟΙ 6 ΠῚ Δα Π] 5601, 8460 τι ργΟρΥΪθ παῖτι-- 

δ ῬΑΡΠΟΙρΡΘ πὶ δοϊαΐ σΘη τ Π]:; ΠΟῸΠ δέ “16 ΠῚ 

Ῥαίεν Ῥθιιβ. ΠΟ εϑί δ] Π| : 5664] ργβϑίδξ τι "]α-- 

ΒΡΠΘΙΏΙΔ ΠῚ 1π]ΡΘΡ [Θοΐϑτη γα] πᾶ πητι5. ΑἸτοὺ «πι|-- 

ἄδθιη ποῃ Δ Πη151} ΘΟ ΠΟΥ ΠΟΏΘΗΙ : ΔΙ16} ὙΘΙῸ 6 η1- 

[οΥ]5 παία γι ΠΟῚ ΡΑΡΠΟΙρανΣ. Β ΘΙ 6 1056 5ΘΟΙΠΠῚ 

οογίαξ , ΠΟΥ ΔΠ Ὀ]ΔΒΡ ἢ ΘΠΊ126 ΠΡ ΆΠΟΠΘΠῚ Θχοορῖ-- 
᾿ 

ἔστι δέ, ας βεπίεηξια : αὐ Ποῖι5 ποη οβὲ Ῥαΐογ : ἴα 

ποι εϑὶ ΕΠῖι5. ος ε5ῖ, ποο Ποῖ Ραΐου νοσαῦὶ ἀοθεξ 

Ῥαΐογ, ποὸ ἘΠῚῸ5 ἄεθεῖ σόοσανὶ ΕΠΠ1α5. ἘῸΊάοῖσοο Βα--᾿ 

51:Ππ||5α1ξ ΤΟΙ ΠΠ ΠΘΓ6 58 τσ τω ἘΠ ΟΤΉ11, προ Υ- 

Γεοΐατη,, 4πο4 ΠΟΙΊ6 υἱὸς Νος 1ἴὰ 

ταιΠτο ρΡοϑβὲ Βαβι] 5 πος Ἰάθ πὶ ἔδοι τ, οαπὰ 1ξὰ ΞΟΡΙ 510, 

αὐτή τε ἡ ἀλήθεια, ὁ Κύριος ἡμῶν Τησοῦς Χριστός. ΝΝόπιο 

ψευδὴς Πῖο ΒΌΡΡΙΟΓΙ ἄδΡετο, 

ῬΓΩΓογιηἸβοσιξ. 

δηΐτα πο υἱοΐ γοσοῖῃ 

Ἰος πιοῦο : 

νεγίίας, εἴς. ὅτε ποῖ ΟΡ Ἁ]Π]1ὰπ σα πξαπι Πὰ5 ἐπὰ5 γο- 

665 ῬτϑογπηἸ51 Βαβ,Π 5, {πᾶτὰ 4πο4] πη ρῖὰ ΕἘπιποιηῖ 

ψευδὴς αὐτή τε ἡ ἀλήθεια, πιοπείας εἰ ἰμδα 

τ υθὰ ομηηΐα Ῥγοΐευγο ΠΟΥ ΓΙ, 
ε Βεοοῖς εἴ νϑσὸ 1πά]οαν τὴν ἀοο Ἰ5βίπητι5 Το τοτι5, 

χαινὴν πὸ χενὴν ῃος ἴοσο ἰερὶ ορογίεγο. Νἅπι, 51 Βε- 

δἴαπι βοοιπ τι ἐχοῖρῖαβ,, ἴα Πα] πε ἀπ 11 ΟΠλη ὧς 

21: 



7]οαπ.τή.0. 

ἘΕ 12. 7.5, 

72οαπ.0..7. 
Οοίος.ι.1τ5. 

99. ς, ΒΆΒΙΙΙ ΟΕΒΑΚΕΙ͂ ΟΛΡΡΆΡΟΟ, ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ἴᾷπ5., ποὴ 4ποὰ «αἰ ατδιι ἀἰοαΐ πο δὰ ρθηι- 

τϑητίατι ρου ποαΐ, 566 {πος ροβιθυἸουΊτι5. ΡΥ ἸΟΓὰ 

ΒΘ ρΟγᾶνΘ οοποίιν. Οὐ ΘΠΪΠῚ ΡΓΟίουγΘ δυιϑι15 

ἐδ ἢ 
Ευπ. ΕΓΠΙσογΓΖτι6 ἀπ π16 ΟΠ ΠΟ ΠῚ ΘΟ ρΡαΡΆΠΟ- 

ΠΟΙ ἃ σΟΙΠΙΠΠΠΪ ΘΑ ΠΟΠ ΘΠ ΟἸΠΠ ΘΘηΪΐΟ. 

Β.5. ΔΕ πἰβὶ Ομ ρΑΓΆΠΟ 51} ΕἾ] οηὶ ῬΔΙΓΟ, 

ἶδὶ οἱ ἔ σοι] 110. οἴ ΘΘΠΙΟΡ , ΤΠ ΘΠ 8065 

5Π| ΔΡΟΒΙΟΙΙ , τηϑηάἀδοῖα ον δηρο] α., ᾿ρ58 ΘΠ]8Πὶ 
νουῖ[α5., ΠΟΙ Πτι5 ΠΟβίου 76515 ΟΠ Ιβίτι5. 564 660 

᾿τθυατα ΠΟΥΓΘῸ Ὀ]ΑΒΡ ΘΠ 81 5, 4118} σα 116 [Δ 616 

65. 1.6 ]Π|σορθ. ΝᾺΠῚ 5] πα] Πα] οῦ ΘΟ ρα ΔΓ1Ο- 

Πθὴ οπῃ Ῥαΐγο., 4ποπηοάο ἀἴοοραΐ ῬΊΠΙΡΡοΟ : 

Ταπίο ἐδηιροῦθ νον ϑοιέηι 5117}... Εἴ 1107) μίαϊςδιῖ 

πιο, Ῥχὶϊρρο 9 οἵ, Ομὲ υἱοί πιο, υἱάοι διίπι αι 

πιΐοίξ τι 63 ΝΠ διιη} {|| πὸ ΘΟΠΙΡΑΓΔΙΙΟΠΘΩῚ 5115- 

Εἰρὶε πθο α]]1ὰπὶ οαπὶ ΕἾΠΟ ΘΟΠ ΠΟ ΠῚ πᾶ ρθὲ., 

«ποιηοάο ἴπ βθῖρβο ΕἾΠπι5. οϑίθη ον Ῥο ]5561 ἢ 

Νϑο 6Π]Πὶ Ρ6Ρ ἀἰἰββιμη}]6. δὰ ΔΙΠΘΠτιπὶ ΘΟΠΊΡΓ6- 

Ποπάϊ ροῖθϑι απο Ἰσπόνάιαι" : 564 ὁχ ἃ[Ππὶ Γῆ πὸ 

50161 Θορῃοβοὶ. 8510 ἴῃ 5151}}0 ᾿πϑρ] οι} 61|5. 48] 

56 Πρ ν βϑὶς δ οῖθβ5., δὲ Ῥ6Γ ᾿ΠΠΔΘΊΠΘ ΠῚ ΘΧΘΙΏΡΙΆΓ 

ΓΟσΠοβοῖτιι", 51 γ᾽ ἀθ] θὲ ΘΟ ΔΓ ΘΠλτι5. ΠῸ5. ΘΔΠῚ 

{πιῶ ἴῃ τιροάαθ δϑὲ ᾿ἀθπει αΐθπι. 
τϑ8. Οὐανο πᾶς τιπὰ Ὀ]ΔΒΡ]ΘὨλϊα γΟΟ65. ΟΠῚΠῸΒ 

{π| ἃ ϑρίνϊται βαποῖο δα β]ον ΠΟ ΠΟ Π θη) {Πη]56-- 

πἰτ ἰγαάιί δπΐῖ., ΤΟΡΓΟΡ απ. ἘΠ συμ επη 

Ἐν ΔΉ ΘΟ] ΠΠΠῚ ἄοοσοι, φιποά Μπίπο Παΐον οἰ σπαυϊ 

εις : Ἀροϑβίο!ιιβ ν6ΡῸ δἷξ : Ομ δε: ἱπιώβοὸ 7)6ι 

ἱπιυϊεὶ εὶς. ΤἸτηασο, ποη Πα Π]Πηδΐα, ΠΘΩ116 Τηδ τὶ 

οἰαθογαΐα , Θά 116 ΡΕ5. ἅτ 1Π 651} 186 Ορτι5 : 5664 
Ἰπιασο γῖνᾶ 7 1Π}0 ψ6Ὸ, ἴρϑᾷ Ρ6} 86 Υἱΐὰ , ΠΟ ἴῃ 

ἤσαγα δι πη Πα ]π6., 56 {π|85 ἴπ ᾿ρϑὰ 5 θβίδηιϊα 

ΘΠ ΔΙ θὴ. (551: 1} }}Π{π|1Π|5. Οὐ] ΒΟ] Ππ|6 ΘΧ -- 

ῬΟΥΐοιη 56 Πρ 61 ΤΘΠηθῖ. ἘρῸ ΘΠ1ηῚ ΠΠπ|4|, ἐπι βου πια 

ἴὰππὶ σαΐαπιο ποίαίὶ, ἔπη ἔὙ}15 ἀθβουιρί! ΠΡτ]. Ῥτα- 
ἴοτοα ἴϊὰ Ἰοσὶ ἄθθοτα, ἴρϑβα ογα 1015 56 Υ 165 58 {15 οβίθη- 

ἄτι. ΠΟΙ ἄοτα ἀππ5 Οοάεχ παραμυθίαν ἐννοῶν. 

Γ( οὔϊοος ποι ραποὶ αὐτὴ δὲ ἡ. Ηος 1ρ5ο0 ἴῃ Ἰοδοὸ 

Νίς5. ποππι}}}1 ὁ Χριστός. 

ε 8ῖς Νῖββ. οὐῦποϑ. δ οχ μιήτε [γροβταρῇ15 ὁχοιἀοτγαΐῖ. 

Ἂ" ἘΔ4ῚΠ οἱ Βδρ. φαϊπίτς οὕτως ἐν μέσῳ τῷ. Ηϊπο 
(ουπανῖαϑ : ιϑὲς ἐγ τπθεῖῖο οἰ δ ἰϊο, 6715 ψιῖ οἰ σηξεαντ 
ἤξιια ἐοπορίοϊζιις, ΑἸῈ φαϊπάις δῖ55. ΠΟΘ οὐτὴ 

(01. οὕτως ἐν μὲν τῷ. ΑτΊὐ σἰν Ἔα {1 155] πλ5 ΠιΙσερτι5, 

Ἰοσὶ Δπσαθὶ ὁ τυπώσας χαραχτήο, εἴ τία ἸοσΊβθο γ ἀθ τι γ 

ταροζαπῖιι5, 41 νενίαΐ : δἐοιεί ἐπι ἐπιρι 554 75 α 

ἐπιρηῖπιθτις οἰναγαοίο}" ἱπϑρίοίίιι". 564 οαππο ὕἴεπη. δ 

Ῥαγῖβ. ρουϊπας αἴζιιθ πΟϑ ΤΙ βορίοπι δῖσβ, οομβία ποῦ 
παρεηΐ ὁ τοῦ τυπώσαντος : {πο τ πο] 1π|5 Ἰη Έ Πρ ὰ- 

ἔαρ, τπόποῦο αγαΐ, γοσοπὶ ἑαυτὸν ΒΡ] ὁπ πὶ 6556, 

510 4τι6ὸ ᾿80 ψουθα οοπβίσ! ἄσθθοτα : οὕτως ἐν μὲν τῷ 

250 

Α 

- - }} - 
οὗ τῷ εἰπεῖν τι μετανοίας ἐχόμενον, ἀλλὰ τοῖς δευ- 

ες . ῃ ἢ τὸς 
τέροις φιλονεικῶν ἀποχρύψαι τὰ φθάσαντα. Τί γὰρ 
ΟΕ ΞΥ ΔΡΟΕΞ τ΄7ῇὸοέ 4 θαι: ὑπέμεινε φθέγξασθαι; 

ΕΥ̓͂Ν. ᾿Εχφύγοι τε ἄν πᾶσαν σύγχρισιν καὶ χοι- 

νωνίαν τὴν πρὸς τὸ γεννητόν. 

ΒΑΣ. Εἰ δὲ μὴ σύγχριοίς ἐστι τῷ Υἱῷ πρὸς τὸν 

Πατέρα, μηδὲ κοινωνία πρὺς τὸν γεννήσαντα, ψευ-- 

δεῖς μὲν οἱ ἀπόστολοι, ψευδὴ δὲ τὰ εὐαγγέλια - αὐ- 

ε ἣ ἀλήθεια, ὃ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. 

Ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν πάλιν φρίσσω τὴν βλασφημίαν " παν- 

τὶ δὲ συνιδεῖν ῥάδιον. Εἰ γὰρ μηδεμίαν σύγκρισιν 

ἔχει πρὸς τὸν Π τέρα, πῶς ἔλεγε τῷ Φιλίππῳ 

Τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι, καὶ οὐχ, ἑώραχάς 
με, Φίλιππε; καὶ, Ὃ θεωρῶν ἐμὲ, θεωρεὶ τὸν πέμ.- 

ψαντά με; Τὸν γὰρ ὅ μήτε σύγχρισιν ἐπιδεχόμενον, 
μήτε χοινωνίαν τινὰ πρὸς αὐτὸν χεχτημένον, πῶς 

ἂν ἔδειξεν ἐν ἑαυτῷ ὁ Υἱός; Οὐ γὰρ διὰ τοῦ ἀνο- 

μοίου χαὶ ἀλλοτρίου χαταληπτόν ἐστι τὸ ἀγνοού-- 

μένον: ἀλλὰ τῷ οἰχείῳ πέφυχε τὸ οἰκεῖον ἐπιγινώ- 

σχεσθαι. " Οὕτως ἐν μὲν τῷ ἀποσφραγίσιματι ὃ τοῦ 

τυπώσαντος χαραχτὴρ χαθορᾶται" δι’ εἰχόνος δὲ ἣ 

γνῶσις τοῦ ἀρχετύπου γίνεται, συγχρινόντων ἡμῶν 

δηλονότι τὴν ἐν ἑχατέρῳ ' ταυτότητα. 

Ὥστε διὰ μιᾶς ταύτης βλασφημίας πάσας ἀθε- 

τεῖσθαι τὰς φωνὰς τὰς παρὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

εἰς τὴν τοῦ Μονογενοῦς δοξολογίαν παραδοθείσας" 

τοῦ μὲν εὐαγγελίου διδάσχοντος, ὅτι Γοῦτον ὃ Πα- 

τὴρ ἐσφράγισεν ὃ Θεές" τοῦ δὲ ἀποστόλου, Ὅς ἐστιν 
εἰχὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου. Εἰχὼν, οὐκ ἄψυχος" 
ὑδὲ ἃ γειρόχμιητος" οὐδὲ τέχνης ἔργον χαὶ ἐπινοίας: οὐδὲ ἃ χειρόχμητος δ τέχνης ἔργον χαὶ ἐπινοίας 

ἀπαράλλαχτον ἀεὶ διασώζουσα. ᾿Εγὼ γὰρ χαὶ τὸ, 
: “ τος “Ὁ " , πϑῆκῃ,"- 
ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχειν, ἴσον δύνασθα: τῷ, ἐν 

ἀποσφραηγίσματι χαθορᾶται ὁ χαρακτὴρ τοῦ τυπώσαντος 

ἑαυτὸν, 5[6 ἐπ οἰϑίδο σοπορίοίει" ε[}|85165. 67τιδ φιιὶ 56 

Πρ) 655ιεΐ. 

᾿ ψαγδ ἃς πηορῦΐο ΤΘΡΓ ΘΠ 1 Τλιιοδοιι5 Γγαροζαη- 

ἔπππι, {ποα 111, τὴν ἐν ἑκατέρῳ ταυτύτητα, ἴα ψοτεῖ5- 

56: : 7γ1 μιά οι οἰπεϊ αἰ ίποτε; αὐτὰ σουΐορε ἄορ πῖ5- 

566, ἐπ προψιο ἰοπεαΐεπι. ες οπῖπα Πσοΐ βουϊρίογι 

ΕΟ νιβίαπο, τὰ Τ αἰ1η1}4 {15 5 Ππ 0] ]Οβι πη 6586, τὶ γοσΟ5 

4αοάαο ΟἸΒ τισι απὸ ΤΟΙ ]Ο 15 ΡΙΟΡΥΙα5 το αρταΐ, οἵ ἴπ 

ΘΑΤΊΙΠ ΙΟΟΙΙΠ 4145 5 5ΕΠ{παΐ, {π| Βα πζοπίϊαπη ἀὰΐ 

ΟΠ ΠΪΠῸ πηπΐοηΐ, δαΐ σογΐο ΠΟῸΠ ῬΑΓΕΙΠῚ ΘΟΥΓΠΙΠ Δ Πΐ, 

ἃ Βεσ, τογίϊι5 Οοάοχ, ορϊπεο ποῖΐς;, οὐδὲ χειρότυνηΞ 

τος, πιαῴτ6 δθοία πιάτηε. 

»ΈσΙΙ εἰ Ἀερ. ηυϊπέυβ ἀπαράλλαχτον αὐτή. Υὸχ 

οὐτὴ ἴῃ ΤΟΙ {1115 56χ Δῖβ5. ἄθοβῇ ; πὸ ἀαθίππι πάρθο 

«π| τη ] 15. ἈὈ511, οἰὰπλ ἰητι{1115 οἴ Πῖποὸ οἵ βου πα 

6586 νἱἀραΐαν. Υ οοιαπι ἀεὶ οχ {υΐριι5 Ν55. δα] ἀϊπηαβ. 



ΑΌΥΒΑΘΟΒ ΕὔΝΟΜΙΌΝ ΠῚΒ. 

Ὄπ -- ἐ Τὰ ἘΞ ΩΝ Δ ΕΞ ἘΠ) 
οὐσίᾳ. Θεοῦ ὑπάρχειν, φημί. Ὥς γὰρ τὸ, μορφὴν 
τ] ,ὔ , ΕῚ -Ὁ ΕῚ ,ὔ - τ ,ὔ 

ἀνειληφέναι δούλου, ἐν τῇ οὐσίᾳ τῆς ἀνθρωπότητος 
ἣν Κι ΠΡΟΣ, ποθ τ λιν ΘΑ͂, τ π δὲ τὸν Κύριον ἡμῶν γεγενῆσθαι σημαίνει" “ οὕτω δὲ 

καὶ τὸ, ἐν μορφὴ Θεοῦ ὑπάρχειν, τῆς θείας οὐσίας 
7, ΄ ᾿ φν Ἢ « ε Ν᾿ 3 ᾿ 

παρίστησι πάντως τὴν ἰδιότητα. “Ὁ ἑωραχὼς ἐμὲ, 
Α ΦΒ Χ , ΣΝ ,ι “5 - 

φησὶν, ἑώραχε τὸν Πατέρα. Οὗτος δὲ ἀλλοτριῶν 

τοῦ Πατρὸς τὸν Μονογενῆῇ, χαὶ παντελῶς ἀποσχί- 

ζων τῆς πρὸς αὐτὸν χοινωνίας, τὴν δι᾿ αὐτοῦ ἅ γε- 
, ΄“ω Ἔν τς ΕΣ Ν Χ [᾿ ΕΞ τσ 

νομένην τῆς γνώσεως ἄνοδον, τὸ ὅσον ἐπ᾽ αὐτῷ, 
᾿ἣΝ , , [ “ Ὁ Α ἊΨ 5 

διαχόπτει. Παντα ὅσα ἔχει ὃ Πατὴρ, ἐμά ἐστιν, ὃ 

Κύριός φ: Εὐνόμ:ος δὲ οὐδεμίαν λέγει χοι- οιός φησιν. Εὐνόμ:ος δὲ οὐδεμ. ἔγ 
, τὰ ΩΝ , ᾿ ᾿ Ὁ 4 ὦ Κῶ γκν 

νωνίαν εἶναι τῷ Πατρὶ πρὸς τὸν ἐξ αὐτοῦ. Καὶ, 

“Ὥσπερ ὃ Πατὴρ ζωὴν ἔχει ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωχε 
᾿ .- εω-" ᾿ Υ 3 ε -τ πω Π ΕἸ 

χαὶ τῷ Υἱῷ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. Τοῦτο παρ᾽ αὖ- 

τοῦ δεδιδάγμεθα τοῦ Κυρίου - παρὰ δὲ 1 ὐνομίου, 

τί; Νηδεμίαν εἰναι σύγχρισιν τῷ γεννηθέντι πρὸς 

τὸν γεννήσαντα. Καὶ ἁπαξαπλῶς, διὰ μιᾶς ταύτης 

φωνῆς ἀναιρεῖ μ' 
τὸ ἀπαύγασμα 

{η“- 

Ν τ ΡΟΝ , - ἘΦ 
ν τὸν τῆς εἰκόνος λόγον, ἀθετεῖ δὲ 

ῸὋἠν ΠΩΣ ΄ ,ὔ 

καὶ χαραχτῆρα τῆς ὑποστά- 
“ ᾿ ρον ᾿Ν ᾿ - 59 , Ε- 

σεως. Οὔτε γὰρ εἰκόνα δυνατὸν τοῦ ἀσυγχρίτου νοεῖ- 

οἢ 
εξ ιναι 

ο " 

σθαι, οὔτε ἀπαύγασμα εἰναι τοῦ ἀχοινωνήτου χατὰ 
᾿ Γ Ὁ Ἁ 2 ὦ γὼ , ο ᾿ , 

τὴν φύσιν. Τῷ δὲ αὐτῷ εἴδει πάλιν τοῦ τεχνάσματος 
. ᾽ὔ ΠΕ Ν ᾿ 

ἐπιμένει, τῷ ἀγεννήτῳ λέγων μὴ εἰναι πρὸς τὸ γεν-- 
- - ι ᾿ ᾿ Ξ τ 

γητὸν σύγχρισιν " οὐχὶ τῷ Πατρὶ πρὸς τὸν ἐξ αὐτοῦ, 
» » ᾿ , ,, 

ἵνα ἥνπερ ἂν ταῖς φωναῖς ταύταις ὑπάρχουσαν ἀντί- 
[24 γ᾽ 5 τὩἭ -Ὁ τ ,ὕ -» 

θεσιν ἐπιδείξη;, ταύτην ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς οὐσίας τοῦ 
" Ν - "ς ’ὔ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ μετενέγχῃ. 

Α ᾿ς Ἕ; ο φν 

Ὅπως δὲ μὴ πάσαις αὐτοῦ χαταχολουθοῦντες 
» δ ἐξ 

ταῖς βλασφημίαις, χαὶ ἕκαστον εὐθύνειν τῶν εἰρη- 

μένων ἐπιχειροῦντες, εἰς “ 
Ἁ τὈ “ , 

πολὺ μῆχος τὸν λόγον 
3 τῇ Φ γιο Εἶ ᾿ δ αἱ πο ΓΑ 0 ἌΝ τὰ ΟΝ “Ἐ 
ἐχτείνωμεν ὅσα μὲν χ ρόχειρον ἔχει τὴν ἀσέ- 

Α - , 

ὄειαν, καὶ αὐτόθεν φανερὰ τοῖς ἐντυγχάνουσίν ἐστι, 
΄ ΡΥ , κ τ . ΞΕ 

παρήσομεν " ἃ δὲ λόγου τινὸς πρὸς τὸν ἔλεγχον δεῖ- 
ΩΝ ν , 

ται, ταῦτα παραθησόμεθα. Ποιχίλως γὰρ τὸ πρὸς 

τὸν Υἱὸν ἀχοινώνητον τῆς τοῦ Πατρὸς οὐσίας χατα- 
ῃ ᾿ » " 

σχευάσας, χαὶ πανταχόθεν, ὡς οἴεται, τὸ ἄτοπον 
΄ 

ἐπιδείξας, ἐπάγει " 

ΕΥ̓́ΝΟ ΜΝ. Οὐ γὰρ δὴ τοῦτο ἂν εἴποιμεν, ὡς 

χοινὴ μὲν ἀμφοῖν ἣ οὐσία “ τάξει δὲ, χαὶ τοῖς ἐχ 
΄, , 6 , « χες τ -- δὲ Εν ν 

χρόνου πρεσδείοις, ὃ μέν ἐστι πρῶτος, ὃ δὲ, ᾿ δεύ- 

τερος. ᾿'ὲπειδή γε δεῖ προσεῖναι ἐν τοῖς ὑπερέχουσι 

« (άδοχ ττπτ5 οἴιπὶ 6115 οὕτω λέγων τὸ ἐν. ΑἸ1 {γῸ5 

οὕτω λέγων ἐν. Τθοπίααιο 4111 ἔγε5 οὕτω δὲ χαὶ τὸ ἐν. Ἀε- 

5ρ1οῖ Ὁ ΒΆΒΉΠ15 δα 1Ππ4 ΑΡοβίοΙ, (μὲ σεν ἐπ (ον πῖα 
Τ)εὶ ε5561. «««« δεπιδίίρδιισι δα παχνί ον πιῖαηι δε ρνὶ 

αοοὶρίεπ5, ΘΙ]. 2, 06, 1. 

ἃ ἘΔ11 γενομένην. « .. ἐφ᾽ ἑαυτῷ, ΑΥ Μί85. ἔτεβ α ἴῃ 
δὲ τό, δά γογ- 

Ἰυὰπὰ ᾿πέου ρυ οἰ Ιταϊ", γεριοῦαὶ ορέοπείο δα 6556 : 

μος οϑῖ, πορὰξ. ς 

οοπίοχία. ΠῚ φαοί βϑζαῖζζιν, ἀθετ 

Ρ 

ν 

" 

Ε 

ΠΣ 3) δ 

οὶ 6556, 1Ιάθῃιν γδίθγε ἐἴθο., ψαοὰ μος, ἐπ σε - 

σίαπίία 1) οὶ 6556. ϑ᾽σις οαῖμ {Ππ||, (ὈΤΊπ ατη κ5-- 

δι Πρ5 1556 56) υἱ., 515 Ὁ} Π|ςοαΐ ΤΟΙ] τ ΠΟΒΕΓΠΠῚ 

1Π 558 Ππ|1ἃ Πιυμηὰ Π85 ΠΑΓΙΓ86. ΠαἐτΠη 6556 : [Τὰ 
Θἔδιη μοῸ, ἐπὶ ἤογπια Ζ71)6ὶ 6556. ῬΥΌΓϑ115 αἰ ν᾽» 

5151 Π 1886 ρΡΡΟΡΥ οἴ ἴθ πὶ Θχ ἢ θ6ῖ. Ομ οἱίξ πο, 
᾿π4π{ἰ, υἱαϊὲ Ῥαΐτοπι. Ἠ1ς ἀὐιΐθμι Ι1Θπτιη ἃ Ῥαΐγο 

{Ππ|σϑηῖἴπιπ δ ΟΙΘ 5. ἃ0 ΡΓΟΙΘ115. ΓΟΒΟΙ Π θη5. ἃ} 

6]15 βοοϊθίαϊθ., ΘΟ ΉΠΠΠΟΠ5. ἈΘΟΘΠ51}}) 4 ρ6Ι 

Ἰρϑῖαμ ἢϊ, συιδηταμη 1Π 1080 δϑὲ, ἀθβοῖ παῖ. Θμ- 

οἰσπιθ μαῦοὶ ᾿αίθι, τ θα διιτεΐ, Τηα{π11 Τ) ΟΠ Ϊ ΠιΙ5. 

Αὐ ΕἸΠΟΠΊΙ5. ΟΠ ΠΟ ΠΟ ΠῚΠ} Δ ΠῚ 6556. αἷΐ 

Ῥδίγὶ οἴιπη 60 {|| 6Χ 050 6ϑι. Εξ, ϑίομὲ Ῥαΐίο ἱπ 
βεῖρ5ο υἱΐαην ἰαῦοὲ : οἷ. θά οὲ Ειζο υἱΐαηι 

μάαθοῦὸ ἴπ Ξοπιϑιἶρ50. ΗΟ 511Π}115 ἃΪ0 'ρ50 ΠΟΠΊΪΠῸ 

δάοοι! : ἃν πιπόιηο νεΡῸ αι 3 Νοιηρ6., πα] 1} 

6556 ΘΟΙΠ ΑΓ ΠΟΠΘΙῚ ΘΠ ΟἸΠΠῚ ΚΘ Π ίο ΓΘ. ἘΠ ΠΟ 
γοῦΡο, τπιῦ ᾿ἸπηΘῚ 15. ΓΔ ΠΟΠΘΠῚ δ τιηΐσα γοο6 ἴ0]-- 

||, 11 5ΡΙΘ ΠΟΥ 6 ΠῚ ἃς ΟΠ  ΔΟΙ ΓΘ] 6556 51 518} - 

186 ποσαῖ. ΝΘ 6 ΘΠ1Π ΠΘΡῚ ροΐοϑί , τιξ ἸΠ]ΘΊΠΘΗΙ 

1η 16 }Π5 85 6}1π|8 41 πα Π]ἀηὶ Πα δὲ σΟΠ ραν ἃ ΠΟΠΘΏ], 
ΠΘΩῸ6, τὶ 5ΡΙΘ ΠΟΥ 51} 6}115 411 πα] Δ} σοτητητι-- 

ΠΙΟΠΘ βθοπηάτπη παίαγδ ΠῚ) Παρθαθι. (δοίθγιιη ἴπ 
οοάδῃ ἃΡΠΠΟΙ σΘΠΘΡΘ. ΥἼΠ 5115 ΡΘΥΒΙ5 1, απ αἱΐ 
ΠΟῚ 6556. ΘΟΠΙ ΑΓ ΙΟΠΘΠ ᾿ΠΘΘΗΠΙ ΟἴΠη} σΘΗΪΟ : 

ΠΟῸΠ ῬΑίυ15.. ΟΠ] 60 41 δΧχ ρ50 δϑὲ, τι {τι} 

ἢ15. γοοῖ]τι5 ᾿Π 6556 ΟΡ ΟΒΙ ΠΟ Π ΠῚ Οϑέθπάθυϊξ, θαι 

ἴῃ ᾿ρϑᾶπη Ῥαίγ15 δὲ ΕἼΠῚ 1151 ΠΈῚ Δ η ἐγα πϑίονδι 

19. ϑε4 π6, 5] Ο"ἼΠ65 ᾿ρ51π|8 ΙΒ Ρ Θὰ 5 ρο:- 

ΒΘΩ ΕΔ Π,1)", οἱ δίησιία {π|28 ΕἾΧῚ: σΟὨ τα 1 Ὁ Θ0η6-- 

111)", ΟΠ ἴτι5 ΟΥ̓ ΠΟΠΘΠῚ ΡΓΟΙ ΑΒΔ ΠΉ5 : {185 {τι|- 

ἄδηι τπδ πη] δοίη Πάρος ᾿πηρ᾽οἰαΐθηι, δὲ ΡΟΣ 86 

ΙσθηΠΡιι5 ραΐοπε, ῬΓΘΘΡῚ ΒΙ Πητ5 ; {π|80 γ61Ὸ ἃ11- 

«πιὰ γᾶ ΠΟ Π6. Ορτι5 δϑὲ γθἀδυ ριον 6., Πεθο ργοίογο- 
ττ15 ἴπ πηθάϊιμη. ΝᾺΠΙ 1] νΑΓΠ15. ᾿Π0 615. 58}- 

οἰαη αι Ῥαΐνῖ5 ΕἾΠΟ ἱπΠΟΟΠ τ ΠΙΟ Δ Ὀ1]6 ΠῚ 6550 

ΔΙ πγαν τ, οἱ τιπἰδουπηηι16, τι 5101 γιάθιαν, ἴπὸ- 

ΡΟ απ οβίθ παι, Πιὲρ Δα πηρῖε : 

Ετν. Νοη θηΐμ ἀἸ ΘΟ ΡῈ ΡΟΒ51 1115, ΘΟΠῚ ΠΣ ΠΠΠΘΠῚ 

«αϊἄθια τιν 5116 βι}518 ΠΕ] ἢ 65565 ΟΡ ]Π6 νΕΙῸ οἱ 
ΤΟ ΠῚ ΡΟΥ 5 ρυδοροσαῖννα ΠΠῸΔ ΟΥἸΠλ11} 6556... ΠπΠῸ 

γ6ΓῸ βθοιηάπηι. Β᾽{π] 61 ΘΘΡ 6 1ἢ 115 {π|26. θΓ8-- 

6 ΤΠπι5 (οάεχ Πδς. εἰς πολὺ μιήχιστον τὸν λόγον ἐχόα- 

λωμιεν. (015. εἰς πολὺ μῆκος τῶν λόγων ἐχθάλωμεν. ΑΤΠῚ 

ἄπο οἱ οαἼΠ| Ὁ ἴπ οοπίοχίι., πἰβὶ Φποα] τιπῖι5 ΡΓὸ ἐχ- 

τείνωμιεν παεῖ ἐχδάλλωμεν. 

Ἀδρ. φαϊπίιι5 πρῶτος, ὁ δὲ δεύτερος, 

ΓΑΠΕ(ΕΙ 86χ ΠΡτὶ πρῶτος, ὁ ἘΔπῚ οἱ 

πθο ἰτέον Ἰοστειτ 

ἴθ Επποιῖ οροτθ, {ποά ἴῃ (οάἸοο (ΙΒ γεπο ἰηίο- 

σταπι ἱπνοπίςαν, Νοχ γόοα]α ἐν ἴῃ «ποθι Μ55, ἄδοδι, 

εἴ ἴῃ 110 1ρ50 ορϑῖο ἘΠιπ ΜΉ], 

υ 
ὕστερος. 

Ψοαπ.ιή.0. 

“Ζοαπ. 17. 

10. 

Ἰοαπ.ὃ.20. 

Πενν. τ. 3. 



“206 5. ΒΑΘΙ1Ε ΟΚΘΆΠΕΙΙ 

βίη, θ᾽ δοβί ἢ 188 Θατι58 ΠῚ ̓Π6556 Ορουῦίοί; 5 ϑίδη- 
{128 απΐθη Ποῖ ΠΟ ἘΘΗΡΙΙ5., ΠΟῚ ΦΘΥ ΠῚ. ΠΟῚ 

ΟΥῸ σοη]ιποίι5. 658. Νά οἱ οὐάο ογάπαηῖθ 

Ῥοβίθυϊον. δϑὲ; πο “πα τᾶτ ΘΟΡΠῚ {τι οἷ 
5πη:, 4]0 ΑΙ ΓῸ Οὐ ἀἸπδέιιπη Θϑέ. ἘΠ τοιηριι5 {41 

δϑὲ ϑίθι]ασιιη Πιοίτι5. 84 «πιΔ] Π αθη ΡΟΡΕΠΘΠΒ : 

5162. ἀιιῖθη ΠΟῚ ροϑὲ ᾿πϑϑη δι 50] 11Π| 5} Ὀ5ΐδπ- 

{ἰδ η ἃ6 Οἰ!ποΐα5. οΡΘϑἔμ ἃ5 1Π 16} 56 Πῖ65., 864 ροϑῖ 

ΡΥ ἃ Θυδ πὴ ΘΟΡΡΟΡὰ [ἀοίο βιιηξ. Τὰ π| νΘΙῸ ἦ6 586- 

οαΠ15. αυϊἃ δι ποὲ ἴσθρθ, οτπὶ βου ρίπγα ἀρορίο 
ῬΓΟΠιΠΠθὲ ΠΘιιπ ΔΗ 6 ϑθθοι]α 6556 ὃ 

ΒΑβ5. Ῥοϑι τι Δ} 511Π|51} 5100] [ἢ ΟΥ̓ ΔΓ ΘΠ {τι νο-- 

1π|ξ, δὲ θὰ {{π|8 5116 οατι588 ἀσοοπηηοάαϊα ϑιηΐ, Ρο- 

51|{7) {πππ 1 ΡΒ 105 56 Π5115 56 ͵ρ56 ἀθινιιθηβ, 
᾿υϊηο θη πϑίγαθ56 56 ρευῖαϊ, ΠΘΟθϑϑαυῖο γΘΟΙρΙΘη- 
4 6556 ἀοσῃηαία διὰ. ΑἸξ ϑηΐτη : Ηος ἤϊοουο ποη 
ῬΟϑϑι:1Π}115, το ΘΟΠΠιΠ15. ΠΕ] 61 511 τυ! 16 
51 514 Π|1ἃ ; ΟΡ] Π6 610, οἵ [προ ν 5 ΡΓΡοσαῖνα 
᾿Δ1ς 51} ῬΡΊπλτι5, 116 γθυῸ βθοιιηάιι5. Οτοα οἱ οοηι- 
ΤΠ ΠΘ ΠῚ 5} 051 ΠΕ] || 510 ἃ 568 Δοοορίαπ) αἰ χϑυῖτ, αὐ 
“αδπλ δ πὴ ΟΧ τηαΐθυϊα ΡΥ 5 οχϑιϑίθητο ἀἰβίσιθιι-- 
ΠΟπΘΙ ἃς αἰν βίο ΠΘΠὶ 5, ἴπ δὰ {τ|8 ἃ} ἱρϑὰ διιηξ, 
1π|6}ΠΠδ 1; ΠῸ5 μὰ πο 56 Π ΘΠ Ε]ἃ ΠῚ ΠΟῚ ΡΟ ϑϑ1ιΠη115 5118- 
ΟἸΡΟΓΘ ; 51} : δὲ {πὶ ποὺ ἀϊοιηΐ, 5ἱ 41] διιηξ, ΘῸ5 
115. 411 ἀἰβϑι μλ ΠΠεππ ἸΠ 6 ΡΙΟΠ θηετν., Ἰπηρ] δἰαΐθ 
᾿ΠΙΘΡΙΟΡῸ5. ΠΟῸΠ 6556. [ΠΡ ΠηαΠ)115. 51 γοῦῸ {π|5 
51 0518 Ὁ 1885 ΘΟ ΠῚ Π.π ΟΠ Θὰ [τὰ ἀροΙ οὶ, τὰς τ Πὰ Πὶ 
οἱ ϑαπηθηι 65 5ὁπαϊ ναι] ιη ἵπ οἰ 5τι6 οοπδὶ- 
ἄογθὶ, τὸ 5] οχ Πυροιμοϑὶ Ῥαΐοιν ᾿υχ 51} 6οἵο ἴη- 
16] ΠΡ Ὶ ταν, ΤΠπ θη «πο τι6 Θϑϑθη δ η [ΠΟΘΙ 
ΘΟΠΠ θαι"; δὲ “πιὰ ΠΟΙ ΠΠ {τι6 {15 ὀοσοπαϊὶ ναιῖο-- 
Π6Ι γ 1 θυ} ᾿η Ῥαΐνθ, δαιηάθιη οἱ ΕΠ Ο ἀςοοπη- 
πηοάοε: 51 ἰἴὰ θϑϑθητς ΘΟΠΙ ΠΗ ΠΟ ΔΟΟΙΡΙ τα, δὐ- 
Ὠ}] ΕΠ Πτι5., αἴ ιι6 ᾿ς ΠΟ ΡΙΙΠῚ ἀοβηγὰ 6556 ργοῇ-- 
τρθΙπητῦ. Νὰ πος ροῖο οἱ ἀθίταβ. τπᾷ δγὶξ ἱ 
ππ|ϊαΐθ νυ] δ] οθὶ βθοιιη τη Θϑϑθῃ 80 ΚΔΕΪΟΠΘΠῚ 

8 Ἀδοσ. ἰουίλιβ ὅ τε χρόνος ποιὰ τάσις ἐστὶν ἀστέρων 
κίνησις, οἵ 1ξὰ φιοαο Παθις (οᾶοχ (ο] ογεϊπιις ΤΠ Δ Πτὶ 
Ρυπη. ΑἸ ἄπο Μ55. ὅ τε γὰρ χρόνος, εἴα. 

4. Ἐ4ΠῚ οαπὶ Ἀδρ. 4υϊηΐο γεγόνασι δεύτεροι, ΑἸ 56 χ 
Μ35. γεγόνασιν ὕστεροι. 

»Π]υα, ὑποθέμενος, 5. το 141: ἴπίογργοβ : δηρρο- 
δ5{| ργΐπιο σιιοεῖ αἰοἰμῖς. ἘαῖδοΥ {αι 6 πὰ νου θιιπ ὑπο- 
τίθεσθαι τιδ᾽ [4[6 “οὶ ῬΓῸ 6 4ποά εϑι δ ΡΡΟη6) : Ξε 
ΥΙρον Πἰο ᾿ἄοτη νᾶ ]ογὸ 404] σεεγγι67.6 αἰϊοιωιεῖο πῖκ-- 
6} 1α7η 5οΥ ἰδ ογεϊὶ, 

“ ΑΠΠ(αΙ 5ὸχ ΠῸΡῚ τοιούτων δογμάτων. ἘΔ δὲ Ἠερ. 
«αϊηΐτ5 τῶν ἰδίων. 

4 Ἐ61Π οὐ Κορ. φιυϊπέιϑ διανομήν τινα χατὰ διαίρεσιν, 
ὍΘ. ΔΙΠΐΟΣ Ἰοσοραΐ (Ογπανίις, 411 1[ὰ 1πτουΡγοί αἴτιβ 
511 : 7) δεν ετἰοπδηι ψιαπιάίαγ δϑοιιιελιιγν εἰ ἐν δ οτιοηι 
ἐπι ἐα {μῶ αἷν ἴρδα σιιπί : «πιοα ἀπ 5 βΠ] ἤσαν ρος Ι!, 

ΟΘΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. Ξ, 

» 

τὸ τῆς ὑπεροχῆς αἴτιον " οὐ συνέζευχται δὲ τῇ οὐσίᾳ 

τοῦ Θεοῦ, οὐ χρόνος, οὐκ αἰὼν, οὐ τάξις. Ἥ τε γὰρ 
[441 Ὁ - ΠΩ 

τάξις, δευτέρα τοῦ τάττοντος" οὐδὲν δὲ τῶν τοῦ 
οτω ᾽ὔ , [ ἤ 

Θεοῦ ὅφ᾽ ἑτέρου τέταχται. “Ὅ τε χρόνος, 5 ἀστέρων 
’ Ὁ» 

ποιά τις ἐστὶ χίνησις " ἀστέρες δὲ, οὐ τῆς ἀγεννήτου 
, ΒΥ Χ Ὁ [- ΄ ΡΣ λ ᾿ μηνς μόνον οὐσίας, χαὶ νοητῷ, ἁπάντων, ἀλλὰ χαὶ τῶν 

πρώτων σωμάτων ἣ γεγόνασιν ὕστεροι. Περὶ δὲ 
7 ἪΝ“ ᾿ ΄ - τῷ ἘΞ 

αἰώνων τί δεῖ χαὶ λέγειν, τῆς Γραφῆς σαφῶς δια- 
,ὔ δ -Ὁ-" 

γορευούσης, πρὸ τῶν αἰώνων ὑπάρχειν τὸν Θεόν ; 

« ,ὔ Ν , ΒΑΣ. " Ὑποθέμενος ἑαυτῷ χατὰ τὸν λόγον 
ἴν Ὶ " ἣν ᾽᾿ τας δ 

ἅπερ ἐδούλετο, χαὶ τὰ ἀκόλουθα λαδὼν ταῖς ὑποθέ- 
“᾿ Χ [ - 

σεσιν, εἶτα εἰς ἀτόπους ἐννοίας ἑαυτὸν ἐξωθῶν, 
οῸὉῃρῬἰ ἣ. Ν -Ὁ 

ἀναγκαίαν ἐντεῦθεν οἴεται τὴν παραδοχὴν τῶν 
; . δι ῳ 3 “ ἰδίων δογμάτων ἐπιδειχνύναι. Φησὶ γὰρ, ὅτι οὐκ 

ἂν τοῦτο εἴποιμεν, ὡς χοινὴ μὲν ἀμφοῖν ἣ οὐσία" 
5 - , - ΄ 

τάξει δὲ, καὶ τοῖς ἐκ χρόνου πρεσόείοις; ὃ μέν ἐστι 
- ΠῚ 7, ᾿ ΒΕ] ᾿ μεῦ ᾿ " - 

πρῶτος, ὃ δὲ δεύτερος. [“ἱ μὲν οὖν τὸ χοινὸν τῆς 
ει “5 ον “ 

οὐσίας οὕτω νοήσας εἰπεν, ὡς ἐξ ὕλης προῦπαρ-- 
᾿ ,ὔ{ 

χούσης διανομήν τινα ὅ καὶ χκαταδιαίρεσιν εἰς τὰ 
- 3 2 ὩΣ - Ν Ὁ μ᾿ “ ᾿ μν ξ “ 0 “Δ ἀπ᾽ αὐτῆς νοεῖν, οὔτ᾽ ἂν αὐτοὶ καταδεξαίμεθα τὴν 

ν λ ᾿ ΄ 

διάνοιαν ταύτην" μὴ γένοιτο" χαὶ τοὺς λέγοντας, 

εἴ τινες χαὶ εἰσὶν, οὐδὲν ἔλαττον ἀσεύεῖν τῶν τὸ 
2 ΄ Ἢ } . 

ἀνόμοιον λεγόντων ἀποφαινόμεθα. [εἰ δὲ οὕτω τις 
- , . -“ ᾿ ᾿ “ Ἵἴ 

ἐχλαμθάνοι τὸ τῆς οὐσίας χοινὸν, ὡς τὸν τοῦ εἶναι 
ε ᾿ - .- 

λόγον ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἐπ᾽ ἀμφοῖν θεωρεῖσθαι, 
,, ᾿-τὉὋο Α ἢ “Ὁ 

ὥστε χαὶ εἰ καθ᾽ ὑπόθεσιν φῶς ὃ Πατὴρ “ τῷ ὑπο-- 
-» -“ ᾿ -ὩωὝΥ, τ - ἀξ νὰ 

χειμένῳ νοοῖτο, φῶς χαὶ τὴν τοῦ Μονογενοῦς οὐσίαν 
.-» “».-Ὁ Α “- 

ὁμολογεῖσθαι, καὶ ὅνπερ ἄν τις ἀποδῷ ἐπὶ τοῦ Πα-- 
“Ὁ ου οτοὦωὼνἅἬ 

τρὸς τὸν τοῦ εἰναι λόγον, τὸν αὐτὸν τοῦτον χαὶ τῷ 
νου δ χ ν ΩΝ , 

ἰῷ ἐφαρμόζειν - εἰ οὕτω τὸ χοινὸν τῆς οὐσίας λαυ.- 
Ἐρω ξ ἄνων ΠΥ ΤΟΝ  ὙΒ ἰ ᾿ δό 
(άνοιτο, δεχόυεθα: χαὶ ἡμέτερον εἶναι τὸ δόγμα 

͵ Ἰθ.ς Ἁ ων } ᾿ , ,ὕ ΤΣ λ ΄ 

φήσομεν. Κατὰ τοῦτο γὰρ χαὶ θεόνης μία" δηλονότι 
ΩΣ ΄ - ἌἍ)Ἅ , 

χατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον τῆς ἑνότητος νοουμένης» 
- , , 

ὥστε ἀριθμῷ μὲν τὴν ἴ διαφορὰν ὑπάρχειν, χαὶ 

ΕΧ 60, 81 νἱγογοῖ, ΠΡοπ5. 4πθνογοα, ΑἸ «της 

Μ55. διανομὴν χαὶ χαταδιαίρεσιν , ἅπὸ σῴρο, Ρεπο. 

Βοσ. ρῥυίπηιβ διανουνήν τινα χαὶ χαταδιαίρεσιν, Ῥάπ]ο 

τη ππι5, Ηος 1ρ80 1ῃ Ιοοο ἤθεα. Ζιάγειβ ἐννοεῖν, 

ὁ (πη νὸχ ὑποχείιλενον ἰατο ραΐοας., ἐογξαθβα ἄερθεῖ 

ἢος Ἰοσο 5π1η1 ΡΓῸ ἔρδα διιβοίαπίία,, αὐ τος ἄτοαὶ Βα- 

5115 : ιϑὲ α16)" δα ]ιγροι]εοςὶ ἐπε ἐφ τι" ἐμ 6556 ἐπ 

56 οἱ ἐπ δια διεροίαπηία, εἴς. (το πιοὸχ βο{πτΐπτ', χαὶ 

ὅνπερ εἴο., 1α Θοπγογίοναϊ 1ΠΈΘΡ ΤΟΒ γοῖτβ : [1 ψεαπ- 

ἐαπιοιισηδ αἰϊχιιῖς Πατὶ αἰιἰϑειτοτιεπι, ἰιατις ἴρϑαπι 

εἰ δ 10 ἀεοοπιπιοεῖοε : 56 4παπέιπη ἃ τηοπΐα ΒΆΒΙΠΙ 

ἈΡουτασ , οχ ασθοῖβ ραίοξ, Πα, τὸν τοῦ εἶναι λόγον, 

ἃ νουριτ το 41 ἴπηιι5, δϑϑδοηεῖὶ γαϊοποηι, ποτὶ ἴ,8- 

{{πὸ {ι] 46 π|, 566 5᾽ στ! Ποὰ ἢ ΕἸ 5βίτηο. 

ΓΎ οΧ διαφορὰ ἀΠΠ το απ “απ κι σηῖΠοδί : σε 

Θαἢἢ Πποιοη ΟΠ Ομ 18 1 1551π|0 θα! οαΐ, τὰ ᾿ς οἱ ἴῃ 
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" , - 

ταῖς ἰδιότησι ταῖς χαραχτηριζούσαις ἑχάτερον - ἐν 

δὲ τῷ λό ἧς θεότ: ἣν ἑνότητα θεωρεῖσθ ᾧ λόγῳ τῆς θεότητος, τὴν ἑνότητα θεωρεῖσθαι. 

Διωρισμένου τοίνυν πῶς χρὴ τὸ χοινὸν τῆς οὐ-- 
, ϑὸ δν 2. Ἀ. Ἢ ου 2. ’ 7 , 

σίας ἐχδέχεσθαι, τὰ ἐφεξῆς ἐξετάσωμεν, τίνα συνά- 
γ Ν 

πον ἔχει πρὸς τὰ προαγοντα. ἹΞῈ; δὲ, φησὶ, καὶ 

τοῖς ἐκ χρόνου πρεαθείοις; ὃ ὃ μὲν ἐ στι πρῶτον ὃ δὲ 

δεύτερος. Τίς ἢ ἀνάγχη ἐφ᾽ ὧν ἣ οὐσία χοινὴ; τά- 

ξει τε ὑποδεόλῆσθαι ταῦτα, καὶ 5. χρόνου εἶναι δεύ- 
τὰν Ἃ ἣν ΔΤ Ἢ χὰ τερα; Οὐ γὰρ δυνατὸν 

τ τα τοι τὸν Θεὸν τ τῶν ὅλων μὴ ἐξ ἀϊδίου συν- 

- ὦ ΞΖ 7 

τῇ ἑαυτοῦ εἰχόνι ἀχρόνως 

εἴναι, καὶ μὴ χρόνον ᾿Ὡ μόνον, καὶ αἰώνων δὲ πάν- 
, ΑΝ Τὰ Ε . 

τῶν ἐπέχεινα τὴν συνάφειαν ἔχειν. Διὰ τοῦτο γὰρ 
, Υ̓͂ , ᾿ 

ἀπαύγασμα εἴρηται, ἵνα τὸ συνημμένον νοήσωμεν. 
͵ 

λ Ν τ Ἢ 
χαὶ γαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως, ἵνα τὸ διιοούσιον 

} Ἔ ἢ 
ον τμον: ᾿Αλλὰ χαὶ τάξις, ἢ μὲν φυσιχή τίς 

ΓΡ Ὁ] ΤΝ δὶ } « ς ἐστιν ἣ δὲ ; χατ ἐππδ Ξένα Φυσιχὴ μὲν, ὡς ἣ 

τῶν χτισμάτων χατὰ τοὺς δημιουργικοὺς λόγους 

ΕΟ ΠΝ τοὰς χαὶ ὡς ἣ τῶν ᾿ ἀριθμιητῶν θέσις - χαὶ 
-Ὁ Ἂ. ὡς ἣ τῶν αἰτίων πρὸς τὰ αἰτιατὰ σχέδιο; ἐχείνου 

επγῶυ τοὺ χαὶ τῆς φύσεως αὐτῆς ποιη- 

τὴν εἶναι χαὶ δημιουργὸν τὸν Θεόν. ᾿[πιτετηδευ- 

μένη δὲ χαὶ τεχνικὴ, ὡς ἣ ἐν τοῖς χατασχευάσμασι, 
᾿ θρή Α ΕἾ αἱ , -' ζοιῦ .- αἱ - 

χαὶ μαθήμασι, χαὶ ἄξιωμασι, καὶ ἀριθμῷ, χαὶ τοῖς 955 

τοιούτοις. Τούτων τοίνυν τὸ πρότερον ἀποχρυψά-- 

μενος οὗτος, τοὺ τς τὰ εἴδους τῆς τάξεως ἐπε-- 

μνήσθη, χαὶ φησὶ, μὴ χρῆναι λέγειν ἐπὶ Θεοῦ τά-- 

ξιν, 

᾿Ιχεῖνο δὲ ἢ οὐ συνεῖδεν, ἢ ἑχὼν ἀπεχρύψατο, ὅτι 

ΟΥ̓ ΠΑΝ, ς " Ν ΄ 35. ΟΝ - ΄ 
επει ἡ: ἢ τᾶςις οευτερα ἐστι τοῦ ταττοντος. 

Ε “Ὁ τ 3 τω ᾿ - ῃ 
ἔστι τι τάξεως εἰδος, οὐχ ἐχ τῆς παρ᾽ ἡμῶν θέσεως 

, 3 ᾽ τες ὦ Ὁ : , 3 ,ὔ 

συνιστάμενον, ἄλλ᾽ αὐτῇ τῇ κατὰ φύσιν ἀχολουθίᾳ 
- -Ὁ- ᾿Ὶ -Ὥ-ῇ᾿᾽ 

συμθαῖνον, ὡς τῷ πυρὶ πρὸς τὸ φῶς ἐστι τὸ ἐξ αὖ- 
ς , ᾿ , τ " 

τοῦ. Ἔν τούτοις γὰρ πρότερον τὸ αἴτιον λέγομεν, 
᾿ς ἊΝ Δ οὐρα τὺ 5 “Ὡς ... ἰῷ 7ὔ Ε ͵ 

δεύτερον δὲ τὸ ἐξ ἃ αὐτοῦ " οὗ διαστήματι χωρίζον-- 
τω Π -“- - - 

τες ἀπ᾿ ἀλλήλων ταῦτα, ἀλλὰ τῷ λογισμῷ τοῦ αἷ- 

τιατοῦ πη τς τινοοῦντες τὸ αἴτιον. Πῶς οὖν εὔλογον 

ἀρνεῖσθαι τὴν τάξιν, ἐφ᾽ ὧν ἐστι πρότερον χαὶ δεύ-- 
3 ἢ πὶ .-“ 5, θέ ἀλλ᾽ 3 τω 

τερον, οὗ χατὰ τὴν ἡμετέραν θέσιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 
Η ΄ ΟῚ τα ΚΒ ἄν τὴ Ε , , 

κατὰ φύσιν αὐτοῖς ἐνυπαρχούσης ἀχολουθίας : Τίνος 
-- " 2. Ξ ᾿ “- ζ ΩΣ , 

οὖν ἕνεχεν ἀθετεῖ τὴν τάξιν ἐπὶ Θεοῦ λαμόάνεσθαι; 
- " ἘΠ ΡΟΕΣ 

» Ἡγεῖται, εἰ ἐπιδείξειε μηδαμῶς ἄλλως τὸ πρό- 

5.1} 1Π1|0118 ἸΟΟῚ5 ΤΟΒ ΤΊ ΠσΘ ΠΠΠΠῚ οβΐ, τ ΡΥΌΡΥΙΘ ΡΓὸ ὅ1- 
δ1ποίϊοπθ δοοϊρίαΐαν, ϑΓαϊτη Νῖ558. ποππα}}} τῷ λόγῳ 

τῷ τῆς. 
8. ΑΒΕ 5οὸχ ΠΡΥῚ οπῃ οαἀϊτίομα οπ, χαὶ χρόνου 

εἶναι δεύτερα. 65. βοοιπάπι5 οην οἀποπο Ῥανὶ5. χαὶ 

χρόνου προσθείοις εἶναι δεύτερα. Νειπο, ορίπογ, μοπιὸ 

πο σἱεῦ νοσοπὶ πρεσθείοις ΟΧ 5ΠρΡΟΥΙΟΥΊθιι5. ᾿ποαιίο 

ΔΟΟΟΥΒ [8 ΠῚ ἔπι1556, οἵ ποὺ ἰοοο ἱπορίς γοροιϊζαμι, 
᾿ (οάοχ ππ||8 τῇ ἀπ᾿ αὐτοῦ εἰκόνι. 

ἱ (οήϊοο5. αἰ αψιιοῖ. μόνον, αἰώνων δέ. ΠΙάοπι 155. 

" 
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ἰῃ!6}ΠΘοἴα, Δ60 τι [ἢ ὨΙΠΠΊΘΡῸ (τ ἄθηῃ δὲ ἴῃ ΡνῸ- 

ῬΥΙΘ ΔΕ] ιι5. τρτι6 ἀΘϑισ μα Π 1] 115. ΑΠ Θροπεία 

51:0 1ὴ ἀο ἴα 5 γΘΓῸ ΓΑΓΟΠΘ τη185 ΘΟΠ5Ι ΠΘΡΘ τιν. 

20. Οσππὴ 16 ΊὝτιν ΘΟΠ 51 ΠΠ τι} 81:1 {ποπιοο οροῦ- 

θὰ! ΟΠ ΠΝ] [6 Π} 51:51 1188 ΔΘΟΙΡῚ, 41|86 56- 

«ἀπῆν ΘΧ ρΘη ἰδ μη115, 4118 }} 561Π|6 θὲ Πα ΘΔ ἢ οι ΠῚ 

ΡυΘοΘἀοπῆμθιι5 οοπποχίοπθμι. Οὐ πη γοιὸ, ἰπ- 

41, δὲ [θη ρου 5 ΡΡγοσαῖνα,, 116 ῬΥηλτι5. οϑί., 

ἴ1ο ϑθοιπάιι5. Οὐ ΠΘΟθ556 δϑί θὰ {π᾿ υ11Π| ΘΟ π]- 

ΤΏ1ΠΠ15 Θϑὲ Θϑϑθη 18, οἱ ΟΡ ΠΠ1 5110], δ 6556 ἔθῃη-- 

ΡΟΓΘ Ροβίθυιουα ἢ ΝΟΠ ΘΠ] ΠΠΘΡῚ Ροΐθϑε, τι πιη]-- 

ψΘΥΒΟΙ ΠῚ [6115 ΟΠ ἢ 5118 1])511|5 Δ ῚΠΘ {{π|86 ΟἸ ἃ 

ΤΟΙ ΟΥ5. ΔΟΘΘΘΒΙΟΠΘΙῚ 1ΠΠπ|ϑιγαΐα οϑὲ., 4}}0 φοίθυ ΠΟ 

ΠΟῊ 511, δὲ ΘΟ] ΠΟΙ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΠΟ ἢαθθαΐ ΠΟἢ 50] 11ΠῈ 
ἀΠΈΓὰ [ΘΠ ρΡΟΓ ἃ; 5661 ΘΠ τη ΠΠΕΡὰ ΟΠ Πἰἃ 5ϑθοτια. ΝᾺ ΠῚ 

1ΤἀσιΡοΟ 5] ΠΥ ἀἸο ει, τιῦ ΘΟ Π] απο ΟΠ θι 1ητ6]-- 

ΤΙσΆΤητ5 : δὲ στιν 510 5ΓΔ 1186, τι σΟΠ 5.5 δ πε] - 

᾿Παἴθ ΘΓ Ἰβοδηητι5. 564 δὲ οὐ ο ἃ}1π|5. Πα πΓ 815 

δϑὲ, [15 ΡΠ ΠΟΙ }15. Νὰ 8}15 {πΠ 46}, τι ογθαίιι-- 

ΓΆΡ, {11 ΘΧ ΟΥ̓ΘΔΠΕΪ γαϊίοπ αἰβροϑιίίτι5 6ϑὲ., οἱ 

δῖος ΠιιΠΠ ΘΓ ὈΙ]ΠΠππὶ ΡΟ51Π10, Θὲ Θατιβα νη} Δ ᾿γο-- 

ἀτιοῖα Πα 1 τι ; ΟἴΠ Γ65 σΟΠ 6558 51}, ΤΠ τι} δ ἃ ΠῚ 

᾿Ρ51π|8 Παΐτγϑθ ΘΟ ΠΑ Π ΟΡ ΠῚ 6556 οἱ οριἤσοι. Ἐχ- 

οσοσ!ίαξτ8 ΨΕΥῸ οἵ ΡἘΠΠΟ]Δ}15., τιῦ 116, {π|1 ἄθργο- 

ΠΘ πα τππν ᾿π ΡΥΟΡΑΠ ΟΠ ιι5, 1Π Ἰ5010}1π|5., π΄ 41- 

ΘΠ ΔΕ 1015, ᾿ΠΠΠΠΠΘΡῸ οἷ ΛΘ] 1115 Ππι[πιϑῃηοα!. Ἐπι- 
ΠΟΙΉΪτ5. ΤᾺ {π|6 πον τιτὴ ῬΥΊΟΓΘ οσσιΠαίο,, 46. 56- 

σαη0 ΟΥ̓ ἸΠ15. σΈΠΘΙ6. ἔδοξε. ΠΙΘΠΠΟΠΘΠῚ; αἰ ἔπ τι8 

ΠΟΙ ΟΡΟΥΘΡ6 ἀἸσονῈ ἴπ 60 ΟΥ̓ ΠΤ ΘΙη 6556, 4π|0-- 

ΠΙᾺ ΠῚ ΟΥΟ ΟΥΑΙ πα ηΐ6 Ροϑίθυιου δῖ. ΠΠΙ 4 νϑγο δε 

ΠΟΙ ᾿πὲ6ΠΠ6χὶξ., τ α]ρο οσσοαϊα, φποάάδῃ οὐ- 

αἰ η15 6556 σθητι8, ΠΟ ΠΟΒ[ ἃ ΘΟΠΒΕΠππίπιπ ΟΡ Ϊ-- 

ΠΑΙΟΠΘ., 564 ᾿ρ88 πϑοθβϑι τ 1Π 6 ΠδίΠΡΑ]] σοη Ιη-- 

Θ.6ῃ8, {π0 56 τη 040 Παρ θηΐ 1515 δὲ [πχ, {τὸ εχ 

050 688. ΝᾺΠι 1Π 115 ΘΟ ι58 1 ὈΓΙΟΥΘ ΠῚ 6556 (ΠΟἸΠ]1|5: 
Ῥοϑίθυϊιιϑ γθ}Ὸ 14 αιιοά ἃ} ᾿ρ5ὰἃ δὲ, Π0 1ηΓθΡυ Α1-- 

Ιο ᾿ιδὸς ἃ 856 ΠΥ 10 6Π “ΙΓ Ππ δ ηΐ65, 566] σοσι τα 0 Π6 

Οδτιβᾶπη δηΐθ οἰ δοίη. 1π|6 } Πσθηΐθ5. ΟἸΟΠΙΔ 

ἸδΊ τα; ρδοῖο ΡΆΓΟΠΙ ΘΟΠΒΘἢ Δ ΠΘι ἔθ], ΟΡ Ε]-- 

ΠΘΙῚ ἴπ 115 ΠορᾶγΘ, ἢ “πΠ|τι5 δὲ ΡΥ π5 οἱ ροβίο- 

τἶτι5) ΠΟ 6Χ ποϑβίγα αἸβροϑι Π0η6, 566] ΘΧ ΠΑΡΆ] 

ποπτ1}}} συνημμένον γοῶμεν. δα θη ς Π6ρ. {πᾶρξιι5 χαὶ 

φυσικὴ μιὲν ὡς. 

ΚΔ λόγους ταχθεῖσα. Υ ἘΠ: φαΐϊηφας ΠΡτὶ δια- 

ταχβεῖσα. 

1 Αμεᾳαϊ ἄπο ΠΡ] τοῦ ἀριθμοῦ. ΑἸτι5 τῶν ἀριθυνῶν. 

ΑΠῚ ἔτ απ Θ 115 τῶν ἀριθμιητῶν, 

ἃ Ἄδερ. ἰογίμιι5. τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ. ΑἸιαμιδηΐο Ροβί (οάοχ 

ὉΠῚῚ5 πρότερον χαὶ ὕστερον οὐ κατά. 

»Ἴη]α, ἡγεῖται, εἰ εἴο., Ῥοββαῃΐ [Ὀγ 5518 ος τποΐο 

1πτ6]Πρὶ: Επιποια 5 5101 ττοίαν Ργοροβιίιιπι ἀϑϑοίβειι- 

{[εν»". ε3 



δεπ.1. 

“05.10.13 

19. 

5. 80 .΄. 
{αδάδη ΓΘΡΊ) ΘΟΠΒΘΙ μα ΠῸΠῸ ὃ Οὐ ᾿σΊ παν [ἀ511- 

αὶ ογάϊποη ἴπ ΠθῸ δάμη τονε ἢ ΑὙ ΙΓ αίτι, 51 

Οβίθη θυ ΠΟ Αἰ 16} ΡΥΙτ5 ἴῃ 1)60 ᾿π|6}Π|], τ }1- 

«απ 56. ΠΑ ΙΓ ΠῚ, ἴΠ ᾿ρ58 5016 θὲ ϑα θϑία π ἃ 
ΡΥ δοϑίδ τ ΘΠ] 5 ΓΑ . ΝῸΒ Δ [6 1}, ῬΓΟ ΠΑ 1-- 

{πι σα τιβα γι η ἃ Θὰ {{π80 ΘΧ ᾿ρ515 δηΐ., ῬΑΓΘΠῚ 

ΕἸΠῸ ῬΥΘΡΟΙΙ ἀἸοἸ Π.τ15 : αὖ γ6ΓῸ βθοππηάπηη παίπι- 

γ88 4Ἰνϑυϑι τα θη ΠΟ 161, ΠΟΙ 116 βθοι παι ἔθ πη-- 

ΡΟΡΙ5 Θχοθϑϑίπη : ΔΙ Οπ] πος ρδοῖο δἰϊαπη ΤΠ Θτι πη 

Ῥαΐγθη 6586. ΠΘΘΆΙΠΉΙΙ5 : ΟΠ) Δ]ΙΘΠαΙΟ (τὸ 1 

Θϑϑθηϊτα ΓΘΡΟΥ ΓΕ, ΘΟΠ] ΠΟΙ ΟΠ ΘΙ ΠαςΡΆ]Θ 

ἀΡο]θαδῖ. 
21. 5664] «πποηϊᾶπὶ τις 1116 1Π ΟἸΏ ΠῚ 115 5 ΡΊΘΠ5 

ῬΓΟΘΊΘβϑ115 θϑὲ, ΠΟΡΪ5 τιὶ ἀθἤπίγοὶ [ΘΠ ρΟΥ 5 Ππὰ- 
τπγᾶτη, οἱ μϊο {πδὴϊ ἤν Πλὰ, “πιΔ 1} ΟἸ ΓΟ 5 ρΘοίἃ 511 

ΤΠΏΘΠ5 6115, νἹἀθαιητι5. ΤΟΠΊΡ1Ι5 ΘΙ ΣΟ ΘΟΡΓΔ ΠῚ {π|61- 
ἄπ 5.6] Υ1Π} ΠΟ ΠῚ 6556 ἀἴο1 Ὁ, 5015 νἹ 6] σοὶ 

ΘΕ Ἰὰπδ ἃς ΓΕ αΡ τη}, {α θτι5 ᾿ποϑὲ {1 ΡῈΡ 56 
᾿ηονθαπίμ. Γηςο ν ΑΙ Ππ τ ̓σΊέπιν" «πιο ἃ}0 ΟΥΙΘῚΠ6 
ΟΦ] οἱ ἔθιγε δά 5.6] 11 τι51|6 ΟΥΘ ΠΟ ΠΘΩῚ 1Π-- 

τ θοϑ1:, σα! ἀ Πα ΠῈ 6556 ἀθοοῦηοῖ ΘΧΙΏ,1π5 1116 γ- 

ΤΠ 510]10}}π|Π0 ΘΡΘοι] ἴον ἢ ΝᾺ ΠῚ {1 πη Π6] 

ΟΥΘΑΙΟΓΘΠῚ νἸΡ [6 ΘΡΙΡΙ [15 ΘΟ ΠΟ ρ511, πᾶσ πᾶ 11 

Τυπ] Πὰν ὰ οἱ ΚΘ 415 516}185 ἀ16 {πᾶῦίὰ ργοάπιοίαϑ 
6556 ρδύϑρίοιιθ παρραΐ. ΤΘπιριι8. 1σ]τπιν, πὰ ΠΠαπιθῖ, 
ἴῃ Ῥυϊουῖθιι5 ἀἴοθιι5. ποαιιαήτιπι δΡαξ : 5 Φα 6 πὶ 
ποπάτι την θθαπίιμι 5.6 1120. Οτοιηοο θηΐπὶ 14 

ΠοΡῚ μοιυϊδϑθῖ. , οαπὶ ΠΘῈ σΟΠαἸἴς: 4α] 6 [τσβθηΐ 

πο ὃ ἘΠ τοσιιτη, οστὰπ 16515 Νάνο δάνογϑιιϑ αἀ- 

Ῥδοηῖία5 ρας παγοῖ, {πο Π] Δ 1 50] ρυδθοθρίο Πρ αΐτιϑ 

τη ΠΟ ας 1Π]Π10}}}}15, 86 Πππὰ 1π ἰΙοοΟ ϑἰαθθαΐ, ἔθιη-- 

Ρὰ5 της ΠῸΠ δΡαΐ 9 ΟἸΟ πᾶπ ᾿στίαν ποιηθη 11]}] 

αἴθ: 5ρᾷῖο ΤΠ) ρΟΠΘΠλ1153 48} ΘΧΟΟΘ 4015 ΔΡΡΕΙ- 

ἴὰι5 [1556, 51 ῬΓΟΡαυ στ, σα {π1{ ῬΥτι5 1π Π)6ο οοη- 

οἱριίαν, 141 πΘΟΘΒΒΑΤΊΟ ὈΓΙΠ5 6556 δὲ ὠνὸ, δὲ [θη θοΓο, 

οἱ ογάϊπο. 564 [4111 εἴπ οοπβίαϊ. Ἐπὶ δηΐση ΕἼΠ1π|5 ἦ1- 

οαΐα! ῬοΟΒίουιοΟυ 6556 ογϊηθ, ᾿η4θ ποῆ οἰποιϊ αν οἴιτη 

αιαΐ ῬαΓΓῚ 6556. “Ἰβϑι τη] θη, δα 60 ῬΟΒΡΕΓ ΌΣΟΙ 6586 

εοἴαΐο οἴ [θπηροτο. δα. ἰεγίπι5 οἴεται, εἰ ἐπιδείξειε, 

ὁ (οὐδοχ τπηι5 ὑπεροχὴν θεωρεῖσθαι. 

ἃ ΠΙπά, ἢ οὕτω γε εἰς, 510 ᾿Ἰπϊευργοΐαξαν (οηθεῆ- 

515, τος, χιιοεῖ 65: 7Ζ)ειιπι Ῥαίγοπι 6556, εἰθϑίγιιδτιιιδ. 

Τῃ 4πὸ 4φυϊάοπι τΟργα μοποπ 5 ποὸπ οϑῖ, 406] ΤῈ ΠῚ 

ΠῸΠ ΘΧΡΓΟβΒΟ ΙΕ : 5064, {ποα Ἰοφαπία5 51} τηϊπτι5 [μα πο, 

1 εϑῖ, 50 ΠΟΤ. 

ἐΒΠΠΠ εἰ Πθσ. φαϊπειβ χαὶ ἐντεῦθεν. ΑΠῚ (απο 

Ν55. χαὶ ἐνταῦθα. 

ΓΈΜΙΕ οὐπὰ Ἀοσ. βεοιηο ὅσο 

τῶν χαθ᾽ ἑαυτά : ἘΦ 4{|π ὙἹ ]Οβι1η} 518, απ 1 ταὶ ΠΟ 

οῖς ἐν ἄλλοις χατὰ τού- 

Ροῖοβι. Ἐὲλ οουἕς οσατπῖθιιβ, 4 ρασ! απ πτοήο πὶ πος 

5 Ὁπ6ΠἸουῖιη σΘΠΘΥΟ ΓΒ Π βαηΐ, ΘΡΓΟΓῚ5. σα πβάτῃ ἀδἴε- 

δόγὸ ἀἀΠΊο]ς ποη ὁδί. σοι! ΘΠ ΠῚ 41 ποη υἱδξ οΥ- 

ΓΟΙῸ ᾿ἶπο ΘΧΟΡΓιτὴ 556, {06 ΠΡ ΡΥ τι5 ἁΠ Π4τι15 118, ἐν 

ΒΑΒΗΜΙ ΟΕΒΑΚΕΞἙ, ΘΑΡΡΛΏΟΟ. 

ν 

ΔΒΘΗΙΕΡ. 

τερον ἐπὶ Θεοῦ νοεῖσθαι, λειπόμενον ἕξειν, χατ᾽ 

αὐτὴν τὴν οὐσίαν τὴν “ ὑπεροχὴν ἐπιδείκνυσθαι. 

Ἡμεῖς δὲ, χατὰ μὲν τὴν τῶν αἰτίων πρὸς τὰ ἐξ 

αὐτῶν σχέσιν, προτετάχθαι τοῦ Υἱοῦ τὸν Πατέρα 

φαμέν κατὰ δὲ τὴν τῆς φύσεως διαφορὰν, οὖχ- 

δὲ χατὰ τὴν τοῦ χρόνου ὑπεροχήν - ἢ οὕτω 
γε ᾿ χαὶ αὐτὸ, τὸ Πατέρα εἶναι τὸν Θεὸν βθετήσομεν" 

τῆς χατὰ τὴν οὐσίαν ἀλλοτριότητος τὴν φυσικὴν 

συνάφειαν ἀθετούσης. 

ἔτι, οὗ 
΄ 

2 χρόνου τὴν 
7 Ἁ , ΄ τὶ ω 

φύσιν ὃ σοφὸς τὰ πάντα προήχθη, “ καὶ ἐνταῦθα 

αὐτοῦ τὸ βέῤαιον χαὶ περιεσχεμμένον τῆς διανοίας 

᾿Επεὶ μέντοι ἀφορίσασθαι ἥμῖν τοῦ 

ἴδωμεν. Χρόνον τοίνυν εἶναί φησι ποιάν τινα χίνη;- 

σιν ἀστέρων " ἡλίου δηλονότι καὶ σελήνης καὶ τῶν 

λοιπῶν, ὅσοις ἢ καθ᾽ ἑαυτὰ χινεῖσθαι δύναμίς ἐστι. 

Τὸ τοίνυν ἀπὸ γενέσεως οὐρανοῦ χαὶ γῆς μέχρι τῆς 
ποιήσεως τῶν ἀστέρων διάστημα, τί ποτε ἄρα εἶ- 
γαι ὃ δεινὸς τὰ μετέωρα οὗτος  ἀποφανεῖται; Σαφῶς 
γὰρ ὃ τὴν δ χοσμογονίαν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύμα-- 
τος ἄνα" γράψας, τῇ τετάρτη ἡμέρᾳ τοὺς μεγάλους 

φωστῆρας καὶ τοὺς λοιποὺς ἀστέρας γεγενῆσθαί φη- 
οί. Χρόνος οὖν οὐκ ἦν, ὡς ἔοικεν, ἐν ταῖς χατόπιν 
ἡμέραις" " οὐ γὰρ ἐχινοῦντό πω οἱ ἀστέρες. Πῶς 

γὰρ; οἵ γε ἢ τὴν ἀρχήν 

λιν, ὅτε ἐπολέμει τοῖς Γαδαωνίταις, ὃ τοῦ Ναυὴ 

Ἰησοῦς, ἐπειδὴ ἀκίνητος ὃ ἥλιος ἷ ἔμεινε τῷ προσ- 

μηδ᾽ ἐγεγόνεισαν ; Καὶ πά- 

, Ν ᾿ λ “ΧΦ αὖ , 

τάγματι πεδηθεὶς, χαὶ ἣ σελήνη κατὰ χώραν εξ- 

στήχει, χρόνος οὖχ ἦν τηνικαῦτα - Τί ἐχεῖνο οὖν τὸ 

διάστημα τῆς ἡμέρας εἴπωμεν ; τίνα προσηγορίαν 

ἄλλοις κατὰ τούτων, ἴῃ οτὰ 581 ΠΡΟΤῚ ΒΟΥ ρ51556Ε, αὐ τπο- 

πογοηΐαν {πὶ Ἰοσεγεπέ, ΡΤῸ χαθ᾽ ἑαυτά βογίρίμπ ἴηνε- 

ΠΪΓῚ ἴῃ 41115 αι 54ἀπὶ ΘΧΘΙΡΙΑΤΊΡιι5 χατὰ τούτων : εχ 

4{ὸ οοπίϊρῖε, παὖ τοΐαπι 184], ἐν ἄλλοις κατὰ τούτων, 

ἐχ ΠΡτὶ ογὰ ἴπ σοπίθχἔμπτμη ᾿γγερβοσιξ, (οπα οἤβιιβ νἱ- 

ΕἸ ἀΠΠ 4 η114 ἴπ ἐπ ρ τ 5515 Π|ΡΤῚ5 Βα 65586 ἀπϊπηλ γογξογαξ 

«υϊάδπι : 564. ἄπτα παηο Ἰοσαπῃ ἴΐὰ ἐπιοπάανιξ, ὅσοις 

χατὰ τούτους χαθ᾽ ἑαυτά, πηαρσὶδ5 εἰϊάτη δἰὰπὶ 
σουραρῖξ. δος ἁπΐεπι τθοΐθ, αὐ ραζαθαΐ, ἐπηθπάαία 
510 γουίογαϊ : δὲ ψμω αἰΐω ϑδιιεῖ, ἡπεῖς πὰ Πιὶδ, ἃ 56 

ἐρδῖς τποίπιδ υἷας οοτηρείϊε. (Οα 1665 ἔτο5 ὅσοις καθ᾽ ἑαυτά. 
ΑἸΗ τοι! 6πὶ ὅσοις καθ᾽ ἑαυτούς. (ὑδγίο τπιχο 4115 πη ο 

Θσοῦῖς, Ρεσοαϊαχαπι οἴιπὶ πῃ Ραΐο. ϑε4 51 Ιοραβ χαθ᾽ 

ἑαυτὰ, ΞΡΡὈ]ε ἄστρα : 51 Ἰασὰ5 ἑαυτοὺς, 5ΌΡΡΙε ἀστέρας. ᾿ 

5. Ἐ4ΗΠ ὁ τὴν χοσμιογένειαν. ΓΑΡτῚ νεΐογοβ χοσμογονίαν. 
Β ἙΔ1Π ὀρογάγαπι ᾿ἱπουτῖα οὐ γὰρ ἐχινοῦν τόπῳ οἱ. (ο- 

ἐχινοῦντό πω, ΑΜ (υτάαπ Μ55. ἐχινοῦντό πως. 

ἂν ἄλλοις 

Ἰοο5 ἄπο 

Τρϊ 6 πὶ Οοήϊοο5 ἄπο οἱ μηδέ. 

ἘΓΨΝ, Αἀάεπάα. 7 

1 ἜΔΕΙ ἔμενε. ΑΔΈΖαΙ [6 ΠΡυῚ ἔμιεννε, 
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ἐπινοήσεις; Εἰ γὰρ " ἣ τοῦ χρόνου φύσις ἐπιλε- 

λοίπει, αἰὼν ἀντεισῆλθε δηλονότι. Αἰῶνα δὲ μικρὸν 
ΙΔ τ] ΟΠ θη} ὃ ΕΤΘΠΙΠ 51 ΘΠ ρΟ 5 ἀοἴδοθναι παίθγα., 

ΘΟ ΎΤΙΠῚ ἘΠῚ ΠΟ Οἱ διισοθϑϑὶξ. Α δον τι ΘΧΙστιΔ ἢ) ἀἸοὶ 

ἡμέρας μέρος προσαγορεύειν, τίνα τῆς ἀνοίας ὕπερ- 555 ΡΥ ΓΘ ΠῚ ΔΡΡΘΙΪΆΓΘ , {πιθῖη θη θη 1:8 ΠΟ τιπ ΠΟῚ 

Θολὴν ἀπολείπει; Ἂλλ ἔοιχεν, ἐχ πολλὴς ἀγχι- ἃ ϑιιρογαῖ 9 564, {1188 τηυτα οδὲ 6}1|5 βοιθυῆα, Ριι- 
΄ »»Ἅ Α ᾿ Ἷς -- -Ὸν - ΄, 

νοίας, ἡμέραν μὲν χαὶ νύχτα ἐν τῇ ποιᾷ τῶν ἄἀστε- 
- ͵ὕ τ Ύ, ς Ὡ 

ρωὼν χινήσει νομίζειν γίνεσθαι, ταῦτα δὲ εἰναι τοῦ 
, Γ' οἱ , 5 , χρόνου μέρη" ὅθεν τὸν χρόνον ποιάν τινα χίνησιν 

“ , Ψ΄ ΩΝ Χ [ 
ἀστέρων ἀπεφήνατο, οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο συνεὶς ὅ τι 
- πσλοῦΝ ᾿ 5.0 " . .»" λέγει. Οὐ γὰρ ποιὰν, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, ποσὴν, μᾶλ-- 

Ξ 9 ἡ “ - 
λον ἃ ἦν εἰπεῖν οἰχειότερον. ᾿Αλλὰ τίς οὕτω παῖς 

λῷ ἕ ῸὋἝ [4 - - [.} . ΄ παντελῶς τὴν διάνοιαν, ὥστε ἀγνοεῖν, ὅτι ἡμέρα! 
, ὅτ ᾿ - . ΄ 

μεν; καὶ ὥραι, χαὶ μῆνες, χαὶ ἐνιαυτοὶ, μέτρα 
“Ὁ Β , ι " ᾿ς ΝΖ ᾿ 

τοῦ " χρόνου εἰσὶν, οὐχὶ μέρη; Χρόνος δέ ἐστι τὸ 
Υ̓, “Ὁ ο 

συμπαρεχτεινόμενον τῇ συστάσει τοῦ χόσμου διά-- 
τε .- - , Ε 9 στημα " ᾧ πᾶσα παραμετρεῖται κίνησις, εἴτε ἀστέ- 

Ν , Ε ὩΣ ΩΣ 

ρων, εἴτε ζώων, “ εἴτε οὑτινοσοῦν τῶν χινουμένων, 

χαθὸ λέγοιλε “ύ 3 δύξεξον Πξεδοὺ, ἐπέ ἔγομεν, ταχύτερον ἢ βραδύτερον ἕτερον ἑτέ- 
’ ἣ᾿ Ὁ » 

ρου" ταχύτερον μὲν, τὸ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ πλεῖον 
ὌὌΌΦ͵Ι -" 

διάστημα μεταθαῖνον: βραδύτερον δὲ, τὸ ἔλαττον 
2 ἐδ ο Ὄ , ε ΑΤ Ὁ «ες ὉΑ ᾽ ΞΕ ΄ ἐν πλείονι χρόνῳ χινούμενον. Ὃ δὲ, ἐπειδὴ ἐν χρό- 

ς , .- ᾿ ἊΣ ς νῷ οἱ ἀστέρες χινοῦνται, χρόνου αὐτοὺς εἰναι δη- 
᾿ - κ . μιουργοὺς ὅ ἀποφαίνεται. Οὐχοῦν χατὰ τὸν τοῦ σο- 

Ἔ ΞΡ ΄ 5: τἰ τ οχν ι τ ΘΟ κα , Εν φωτάτου λόγον, ἐπειδὴ χαὶ χάνθαροι ἐν χρόνῳ χ' 
Ὁ , ν , ΕῚ 

νοῦνται, δρισώμεθα τὸν χρόνον εἶναι ποιάν τινα 6 
, , Α ὦ 

κανθάρων χίνησιν - οὐδὲν γὰρ τούτου τὸ παρ᾽ αὐτοῦ 
Χ ΄ Χ - ΄, -Ὡ 

λεχθὲν διαφέρει, πλὴν τῆς σεμνότητος τῶν ὀνο-- 
΄ Κ κ - ᾿ ἐν ω “ οι ᾿ 

μάτων. Καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα, σχέψασθε δὲ τὰ 
δ, τω 

ἐφεξῆς. 

ΕΥ̓͂Ν. « ᾿Αλλὰ μὴν, φησὶν, οὐδὲ ἐνυπάρχειν τι 

τῇ οὐσία τοῦ Θεοῦ δυνατὸν, οἷον εἰδος, ἢ ὄγκον, ἢ 

πηλικότητα, διὰ τὸ πάντη συνθήχης ἐλεύθερον εἶναι 
᾿, - ’ 

τὸν Θεόν. Εἰ δὲ τούτων χαὶ τῶν τοιούτων ἴ τι μήτε 

Κ ΔΗ εἰ γὰρ τοῦ. (οἄ!οε5 ἴτε5 εἰ γὰρ ἡ τοῦ. ΑἸ 

ἄυο ἢ γὰρ τοῦ χρόνου φύσις ἐπιλελοίπει, ἢ αἰών, αιι 

ἐγεῖτι ἐθηρογ 5 παΐμα εἶ δ οεγαξ, ατιξ εδν τι: ἐπι ἰοοιάτνι 

ἐἰίιι5. διισοοδοίί. 

4 ἘΔΤῚ μᾶλλον ἄν. ΓΑΡΥῚ νεΐογοβ μᾶλλον ἦν. 

"ἜΝΙ χρόνου ἐστίν. ΑΥ Μ85. εἰσίν. ᾿ 

ς 51. Π0τὶ νεΐοσεβ. ἘΜΙΠῚ ἢ οὑτινοσοῦν. Μοχ Ν95, 

ἐγε5 ἐν ἐλάττονι. Ῥαγίου]α ἐν Δ Ἔχοιιβ15 αροϑὲ. ΘαθΙη 46 

55. πόθη1}}}} διάστημα, διοαῖνον. 

ἃ Βοσ. «ααγίαβ δημιουργοὺς ἀπεφήνατο. Μοχ 661 

οἱ χάνθαροι.... ὁρισόμεθα,, (ο΄ 1665 ποπ Ῥάποὶ αἰ 1η οοπ- 

ἱοχία. 

6. Π]α, ἀλλὰ μιήν εἴο,, 18 Γ,αἴῖπα το θη5 Ἰπίογργοβ, 

αἰφιῖ, ταφαῖς, πὸ ἰὰ ψαΐάεπι Περὶ μοίοοί, πιὸ ον πα 

ψικορίαπι, υεῖ οὐ αϑϑἰ{165, υδἷ ψιαπάϊια5 δἱέ ἐπι διευδέαιι- 

εἶα 1) 6, νἰπι γοοὶβ οἷον ποι 5815 αἰζθμ τς. ϑβριοασὶ 

Τογίαβδθ Ῥοβ51} {π|5ρΡΊα πὶ οἰτπὰ ψὙρῸ “οςΊ55ῖπιὸ (Ομ) -- 

ἤπιο, βὰς ἀἸοία ἔϊιη558 ἐλλειπτιχῶς, γοσοιηάιο Υἱὸν 588- 

ἴΆγ6 νἹά θέν, «Ἴθι ἃς ποοίθμ Πθυὶ {πὰρ Δ Π| 516]-- 

[ἀνῖιπὰ πη πο δα “τα! αἴθ ρου πϑηΐθ, ἁἴσιιο 

᾿Ἰὰ5. 6558 [ὉΠ ΡΟΥ5 Ρᾶγίθβ : πιΠ46 ΘΠ] ρτ15 ϑἰδίις 

«ιιΘ Πη 8 1 6558 5[6]] γι! ηὶ ποτ 4! ἴα ργθ-- 

ἀϊέπη, πθ 14 φαϊάθη 4ποα ἀϊοῖξ ᾿μ 6] Πσθη5. ΝῸΠ 

ΘὨΪΠῚ ΠΙΟΐτΙη1 (πὰ ] 16 Ῥ ΘΠ ἔπι π, 564 «πα ηεαΐο 

ἀοπδξπιμη; 51 [πη θη ᾿ΐὰ ᾿Ο 1 [5 δϑῖ, ἀἸσθῚ 6 τη ρ5 

ΘΟΠΥΘΗΪΘραι. Οτιὴβ ΘΠΪΠ) 516. ΟΠΊΏΪΠΟ ρτδι οί 
"6 Πἴθ, τι Ἰσπουδὶ (165, ΠΟΡΆ5,) ΠΊΘΠ565., ΔΠΠΟῸ5, 

[ΘΠ ΡΟΥΪ5. ΤΩΘΉΒΙ1ΠΔ5.,) ΠΟῸΠ ΡΔΡ[68 6558 ἢ ΤΕΠΊρτι5 

ἃ ΘΠ 508 {Ππ|ΠῈῚ 65, (πιο ϑήιι6 οχίθπάϊιι αἱ- 

{π| 1ρ588 τσ πα] σΟΠβ{{{π||10 : 4110 ΠῚΟ ἔα ΟΠ Θ ΠῚ 

5108 516] Δ}11ΠῈ; 51 6 ΔΠΪΠΠΔΠΠ11ΠῚ; 5106 ΟἹ} ΙΒ ΟἸΠΠ 116 
ΓΙ {{π|ὲ8. τηου θῖν, Δα ΠηΘ τη : ΡΓΟσ (οἰ Πλτι5 

ΑἸΠιαὶ ἅΠ10 γϑοοῖτιβ αι τα 1π|5 6556 : γθ] οἶτι5 {1||- 

ἄθηι., 14 «πο τη ΠΟΡῈ ἰθΠΊρΟῦΘ. ΡΪτ5. ρδγοι ες 

ΒΡΔΓΗ : [ἀΡ1π5 γΕ1Ὸ , {πο(] ΤῊΪΠτι5 ἸΟΠΡΊΟΓ ἰθη}- 

ΡΟΓΘ πιονϑίιμ.. ΕΠ ΠΟΙΉ]15 ὙΘΙῸ ΦΠΟΠΪΔ ΠῚ 1 ἰθη]- 

ΡΟΓΘ 516|125 τη ου θη ἔτι", ἰΘΙΏ ΡΟΥῚ5 ᾿ρ585 6556 Ορῃ!- 

065 Ῥγοπιιηαῖ. Ργοϊπ δ οχ Δ ρ᾽ΘΠ Ἰβϑίμηϊ 1{Π1π|5 
56 ΓΘ 18, 4 ΟΠΙΔ ΠῚ 5ΟΆΓᾺ Π6] ΠΦΠΟΓ 116 ἴῃ ἰδ ρῸΓ 6 

ΠΙΟΥ ΘΠ 1", ΘΟ ΙΒ. {Π͵᾿ΆΤΉτι5 ἴΘΙΏΡῈ15 [ἃ [6 1} “πα τη Δ 1 
ΠΟ ΟΠΘΠῚ 6586 50 Δ ΡΑ ὈΘΟΡΊΙΠῚ : Οἴθπῖμ πος αἰχ!ξ, 

τὰ αἱ ποὺ π|Π1] αἰ ορῖ, πομλπιιπὶ ἀἰσηϊαϊο οχοο- 

Ρία. ΕἘλ πο {αϊάθιη 1ἴὰ 58 πα θθπὲ. Οἵ αι ἔθη} 
βεζαπηΐαν", ΘΟΠΒ] ἀθγαῖθ. 

22. Ἐυπ. Αἴ, πη ατ:, π6 ΠοΡὶ Φυ] 6 πὴ μοΐεϑί, 
αἰ «Πα πᾶπ| ἴπ ὍΘΙ 5 5ἴαπῖα δχϑιϑίαί, σθαι 

[ὉΓΠἃ 5» ἃ11 Π]Ο]65., ἅτ 4πιδη[85, «ποα σομρο- 

5: ΠΟῸΠΘ ΟΠ] ῬΓΟΥΘΙ15. 1 ΠΉΠΠ]5. Θϑὲ Π)θῖι5. Οτιος 

αἸοπ απ 6556, μοο τηοᾶο : οὐδὲ δυνατὸν τὸν Υἱὸν ἐνυ- 

πάρχειν τῇ οὐσία, εἴς. “7 ἐχιιὶ, ᾿πα, πα Περὶ χιΐάεπε 

Ῥοΐεϑί, τιὲ ἔ {{|5 ἐπὶ [)εὶ σε δεαπέϊα Θαδίδέαξ ἐατηφτιιαπε 

ογπια, ατιὲ πιοίες, εἴς. Ἑαΐθον φιυϊάθπι μᾶπο οοπ]6- 

οἴ αχἅτη ΟΡ τηἃ τη Ὑ]4 61, αἴτια δα ππποὸ Ἰοοιπὶ ἴδο1]6 

ΔΟΘΟΙΩ ΠΟΤῚ Ρό856 : {ποπῖᾶπῃ ἔα πη θη ΔΡια ὙἸΓΈ τ ΘΓτι- 

ἀιεβϑιπιιτα ΕἈΡΥ ΤΟΙ πτα, 4π| ΠΡσππὶ ἘΙΠΟΙΗΙ ΠΌΡΘΡ 

δαταιε, τξα εἄϊέσχτα ἱπυθηΐπηιβ, ἀλλὰ μιὴν οὐδὲ ἐνυπάρ- 

χϑιν τι ταύτῃ οὐσία δυνατὸν οἷον εἶδος εἴο., Πᾶπο 5ου1- 

Ῥίαγαπι 56 {81 βαΐιι5 ἄποο. ΕΔ οογίθ που ποβίχασῃ {π|- 

ἀἸοϊασα ποῖ ρᾶγιιπὶ ἃ 1πναΐ, φποα ἴῃ (ΟΙΡορεπο (ο- 

ἄϊοο, 41] δὲ 1ρ56 1Ἰηΐον οοἴεγα ορῖις ΕἸ ΠΟΤΗΙ Θοταρ]6- 

οἴξαν, εοἄθπν ρ]απε το βουιρίιϊιπι 51}, Ὠ]51 {πο 1π 

ἴρ80 Ῥγὸ οὐδὲ Ἰοσαῖαν οὐδέν. ΑἀΔατήϊηιι5 ᾿στίιτ εχ Π15 

10 015 γοσι]α τη τι, ΒΟ π6 ἸΠίογΡΓ ΔΓ βιπηλῖι5 : χε, 

ἴῃ, πθ Πονὶ ψιίάεπε μο!οδί, εἰ ψεζείψιιαπε ἐπ ΤΠ) εὶ 

διδοίαπιία ἐαδίδίαί ἐαπιζιατ {Ὀγηῖα, εἴς, 

ΓΙ Θοα]α τὶ ἄσοϑὲ ἴπ ποβίν5. βορίοπι Νί85. εἰ ἴῃ οὔι- 

“ΎΘΙΝΝ 
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51 ΘοσιταγΘ ΠΕ [ἃ5 6ϑῖ, ΠΘ 116 πΠ 8 Π| [ἸπΕυῚ 1, 
πον μὰ δὲ τα] πὶ «απ ἀαπᾶ πη οἴὰπὶ ΤΠ) 6] 5ι 5: ΠΕ|ὰ 

ΘΟΠΙρΡ]Ἰοδἔιιη} 6556; 4 ὅο πα δ πιο ΡαΓ]Ὸ 5ϊποῖ, 

τιξ Οἴ1ΠῚ 515 ΠῈ1ἃὰ ̓ ΠσΘηἸτα ΤΟ ΠἸ [ἃ ΘΟΠ ΘΡΆΤητι5 9 
ἀαῖρρΡ6 δὰ {1185 5ΒΘοια ΠΕ 11} 5115 [Δ Π 18 ΠῚ 65 51Π}1}1-- 

τὰ0., 5158 σΟΠΊρ ΑΓ ΔΙῸ 9 510 6 ΘΟΠΊΠΠΠΠ1]Ο , Π1Π18 ΠῚ 

ΡΓδοϑίδ πε. ἀπ αἰ ΓΘ γο πεῖ πὶ ΓΘΙΠ 11, ἴΠ|Ὸ 

ΘΟ πᾶ} 1} ῖθ πὴ ἀρογίθ ΘΠ ΊΟΙΕ ; αἴ σαπη. ἐπ }Π{ὰ- 

6 ᾿πσΘ Π] 1} (6 ΠΟ Πδί ἃ  ΘΙ1η} 5 {|| Ἀ551 1] {1 . 

γ6] σου ἃἴπι". ΝΘΠΊΟ ἀπ Γ6 1 [[ὰ Θϑὲ 5[0]161|5 οἱ δά 

1᾿πηρ᾿οαΐθπη ἃπάαχ,, {πὶ Φα πὰ]θ πὴ ΡΑΙΡῚ ΕἼ] ΠῚ 
ἀϊοσαΐῖ, οὐπη ΤΟ ΪΠτ15 1056. ρα Ϊαπὴ ἀἰχθρι ; Ῥαΐογ 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΛΒΕᾺΕ 

. 41εἰ τηι6 πιῖδῖ!, πη} 07 τὰ 65... ἘΥυϑι5 ράι|0 ροϑί. 

5641, ΤῊ ]5515 Ρ] αΡῚθτι5, Θὰ {1188 ΕἸΧΊΠΊΠ5, 5815, Ρ- 

ἴο, ἀθῃιοηϑ Δ ἢ Γ τ ΠῚ ΟΡ ΒΟΥ ΤΠ ΤΠ) Θιι 1 ΠΟΘ ΠΙΓ1ΠῚ 

ἀἴαιιθ ᾿ΠΟΟ ΠΡ ΓΑ 116 ΠῚ 5 1ΠΠ11ΠῚ 6556. 

Βλ5. Οἴιπη ΠΡ ΓΟ ττη ΔΙΤ 116} ΘΘΡΠΊΟΠΘΙῚ γα] 
Δί ΠΠσΘΡ6., ΠΟΠΠῚΠ}]ἃὰ {{1|28. ἃ} ΟΠΊΠΙ 115 ΘΟ ΠΟΘ πιτ- 

ἴπ| ῬΡΘΘΠΏΠ : πὶ ργορίογθα,, 4ποα ἐδ 115 ὕθοῖθ 

56 Π 1, 1Π ΤΟΙ 115 4 τι6 5101 Πάθπὶ ρᾶνοῖ. Νο- 
4π|ὸ., ᾿Πη4πΠ|, ΠΟΡῚ ρΡοϊδϑι, τὸ τη Ποὶ ϑι δία πιὰ 

δχϑιϑίαϊ φα πᾶ γ., ΠΟΘ 16 [ὉΡΠηἃ 5, ΠΘΉτ6 ΠΙΟΪ65, 
ΠΘΩῈΘ «δ ἢ {1{85..,. το 61 Πλθῖι5. ῬΓΟΥϑ115 ΘΧΡΟΓ5 δϑὲ 
ΘΟΙΏΡΟΒΙΠΟΠΪ5. Αὐ Πμδθο τιβάτιθ γϑῦθὰ ἐρίτιτι5 δϑῖ: 
ἴῃ 115 γΘΙῸ 4118 βοηιπιηίι, δά 56 ἴρ856 ὑϑέϊι. 

ΝΔηι Β] ΒΡ Θ Πα πὶ γ θ᾽ τις ΠΘΟΘΘΒΆ ΓΟ ΘΧ ΡΥ ΘΟ Π15515 

ΠΟΠϑΘπθηΐθη. ἈΠ πο ]ῖ, νυ} 15. 115: Ομοα 51 
σοσιίανθ ΠΘΙῸ6 [ἃ5 δϑί , ΠΘτ|6. τππη πᾶ] {πδυ]}, 
᾿ορῖιη} δὲ ἔα πιπὶ {παπᾶ πὶ οἴιπὰ ΠῚ δι 5 π|ὰ 

ΘΟΙΠΡ ΠΙΟΔ ΠῚ 6556, {προ πατὴ δά πιο ΓΔ 110 5] ποῖ, τῷ 
Οὕμ 5 δα πίϊα ποθ σΘΠ] ΓΔ Π ΘΟΠῚ ρΔΡΘΠΊΙΙ5 9 

Οὐ ΠΏ 1η ἰΠ 61 56 σΟσ ΠΑ ΠΟΠΘηῚ Πα 6 τι 1}, ἢ θυὶ 

ΠΟῺ ΡΟ586, 51 6115 ᾿ΠΟΟΙ Πρ Οϑιἴτπ|5 θϑῖ, πιὰ ΕἸΠΠτι5. οἱ 

511 ΘΟΠ51Π1115 3 Π1Ο ΘΠΪΠῚ , ΠΟΠΠΘ ἔτι ΠΟ τ16 ρᾶτ]- 
ἴθ} ἄϊοθθ ΕἸΠπιη ΠΘ 16 ΓΟ Δ ΠῈ., ΠΘΩτ6 πη ]θπ, 

ΠΘΩτι6 4αδ ΠΕ Δ θη 1ῃ 56 1050 Πα θ6ν 6, αἰτιθ ρρον- 

5115 ἃ ΘΟΠΊΡΟΒΙΓΟΠΘ ᾿Π ΘΟ τι 6556 

23. ἘρῸ θαυ! θη}, γῈ] δὶ ᾿π88 1165, ΠῸη ρεῖο 
ἈΤΙΒΌΠΓΠΙΠΩ [6 6556. ΔΙ «1 ἀϊσονα ΕἸ] πιτὴ “τιΔ 
ἸΠΟΟΙΡΟΡΘΙΙΠῚ 5 «ΠῚ ΟΡ Πηδ5 ΘΧρΡθυ ἴθ πὶ δὲ ἤσιγθθ, 

οπο δ εη. 566 Ἰοστίιν τη δἀϊέίοπο Ῥατγῖβ. οἱ ρα ὰ- 

Βυτσ τη. 

5. Ῥτο 1110, τῇ οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἴῃ Ορεῖὸ ΕἸ πο Ὴ1] 5ἴτη- 

ῬΠΟΙΐΟ Ἰοσιταν ταύτῃ : 564. 1ἴὰ τητζαίιπι ἃ ΒΆ511Π10 

Ῥαῖΐο, ταῦ ΕἸ ΠΟΤΩΙ 56 η ΘΠ 1ἃ τη 515 Ραΐογοί. 

᾿ Ὗὸχ οὐσίαν «ἀαἸΐα ε5ὲ ἴπ Ἀδρ. [ογεϊο ροβέ γόσθη 

γεννητήν, 51 ΠῸπ δα 16Π| πηᾶπιι, ἃ ἀπ {π|ῶ ἰαΠΊΘΠ : 

506] οἵἴτπὴ πϑπι6 ἴπ γα] σα 15, ὨΘ 116 ἴῃ 4}1|5. ΝῖΞ5. τερο- 

υαῖυν, δἀἀοπάδτη οᾶπι ΠΝ ΘΘΠΒΕΪΤητ5 ; 60 ΤΠ Ρ]5, 
“πο4 [Δ 0116 ἐχ ογα το η15 56 Υ]6 ΒΙΡΡΙΟΥΙ ρόοβϑῖῖ. ΒΓΑ 1 ΠῚ 
τοι Ἰοσιταν ἴῃ οχοιιβὶς χαταλιπούσης, βου ΡΕΐπ ἦπ|ο- 

ΘΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΛΑΒΆΟΘΗΙΕΡ. 

ΡῚ ᾿Ὶ ΄, ὲ ΄ 3 ἃ ν} } 5 -- 

ἐστὶ υἱήτε ποτὲ γένοιτ᾽ ἂν εὐαγὲς ἐπινοῆσα! συμπε- 

πλεγμένον τῇ οὐσία τοῦ 8 Θεοῦ, ποῖος ἔτι συγχω- 
, “7 ᾿ λ ΕΣ ᾽ ΩΝ ᾿" 

ἢ ρήσει λόγος πρὸς τὴν ἀγέννητον ὁμοιοῦν τὴν " γεν- 
νητήν ; τῆς χατ᾽ οὐσίαν ὁμοιότητος, ἢ συγχρίσεως, 

ἢ χοινωνίας, μηδεμίαν ὑπεροχὴν ἢ διαφορὰν χατα- 

λιπούσης, ἰσότητα δὲ σαφῶς ἐργαζομένης, μετὰ δὲ 

τῆς ἰσότητος ἀγέννητον ἀποφαινούσης τὸν δμοιού-- 
Ἃ , 1 ΟΡ λωλ δ ἃ ΠΥ 

μένον , ἢ συγχρινόμενον. ' Οὐδεὶς δὲ οὕτως ἀνόητος 

ἴσον εἰπεῖν τῷ 

διαῤῥήδην εἰ- 

πόντος" Ὁ Πατὴρ ὃ πέμψας με, μείζων μού ἐστι. 

Καὶ πάλιν μετ᾽ ὀλίγα. Ἀλλ᾽ ὅτι μὲν εἷς ὃ τῶν πάν- 

Α ᾿ ΕῚ ,ὔ ᾿ Φ καὶ πρὸς ἀσέδειαν τολμηρὸς, ὥστε 
Πατρὶ τὸν Υἱὸν, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου 

᾿" ϑ. ἢ ΤΣ , δ᾿ 
τῶν Θεὸς ἀγέννητος χαὶ ἀσύγχριτος, πλειόνων ὄὅν-- 

Ε τῶν τῶν παραλελειμμένων, ἀποχρὴν ἡγοῦμαι καὶ 
τὰ ῥηθέντα πρὸς ἀπόδειξιν. 

ΒΑΣ. Ὅταν τινὸς ἅπτεσθαι μέλλη πονηροῦ λό- 
κ ,ὔ ν ΄ ΄ 

: γου ᾽ προλαμθάνει τινα συγχωρουμενα παρὰ παν- 

28ήη ὅς ΩΝ ας π ΄ 3 ἈΝ ἊΝ ν: 
Ἂ τῶν, ἵνα ὁὀιὰ τῆς ἐν τουτοις ευγνωμοσυνὴς μιηῦξ περι 

“- -“ - - ἃ 5. Χ ι Σ; - 
τῶν λοιπῶν ἀπιστῆται. ἃ Οὐδὲν, φησὶν, οἷόν τε ἐνυ- 

͵ - οἱ Ἀφ. δὰ “ ΑΥ “ " 
πάρχειν τοῦ Θεοῦ τῇ οὐσία, οὔτε εἰδος, οὔτε ὔγχον, 

“ - “- , ᾿ΝΜὋΦ ᾿ , ἌΆ 5 , 

οὔτε πηλιχότητα, διὰ τὸ πάντη συνθήκης ἐλεύθερον 
ΝΕ ᾿" , ΄ , 2 ᾿ ΕἸ ΄ 2 
εἰναι τὸν Θεόν. Μέχρι τούτων ἐστὶν εὐγνώμων - ἐν δὲ 

τοῖς ἑξῆς εἰς ἑαυτὸν ἐπανῆλθεν. Ὡς γὰρ ἀναγχαίως 
- - ,ὔ 

τοῖς προεχτεθεῖσιν ἑπομένην τὴν βλασφημίαν ἐπι- 

συνάπτει, λέγων εἶ δὲ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τι 
΄ σὰ , Ν 7. Ἃ ;ὔ π᾿ δὶ Ψ “ω μήτε ἐστὶ μηδέποτ᾽ ἂν γένοιτο εὐαγὲς ἐπινοῆσαι συμ- 

Ἂ -- ΄ , πεπλεγμένον ἢ τῇ οὐσία, τίς συγχωρήσει λόγος πρὸς 
ΡῚ -τὍο ,ὔ Γ, 

Β τὴν ἀγέννητον διμοιοῦν τὴν γεννητήν; Ποίαν ἀχολου- 
τω Α ᾿ 

θίαν ἔχει ταῦτα πρὸς ἄλληλα, εἰ ἀσύνθετός ἐστιν ὃ 

Θεὸς, ἀνεπίδεχτον εἶναι τὸν Υἱὸν τῆς πρὸς αὐτὸν 
ς , 3. “δ ΣΎ Ες ,: ἂν. ΚΣ ᾿ Ν . ΥΝΣ 
ὁμοιότητος: Εἰπὲ γάρ’ οὐχὶ δὲ χαὶ σὺ τὸν Υἱὸν 

Ν (,, Σὰ ν᾽ 7, 
παραπλησίως ἐρεῖς μήτε εἶδος, “ μήτε ὄγκον, μήτε 

- Ἁ , 

πηλιχότητα ἔχειν ἐν ἑαυτῷ, χαὶ πάντη συνθήχης 

ἐλεύθερον εἰναι ; 

-" 

Ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδὲ μανέντα σε ἡγοῦμαί ποτε 
τολμήσειν ἄλλο τι εἰπεῖν τὸν Υἱὸν ἢ ἀσώματον 

χαὶ ἀνείδεον καὶ ἀσχημάτιστον, χαὶ πάντα ὅσαπερ 

μεις (οάιοῖθιβ την οπῖῖαν χαταλειπούσης. 

1 ἘΔ εἰ ερ. ἐενίϊαβ οὐδεὶς γὰρ οὕτως. ΑἹ το 

1455. οὐδεὶς δὲ οὕτως. 

ΚΈΜΗΙ εὐ Μ35. τη] προσλαμιθάνει. Αἴ Βορ. φαυαν- 

{5 προλαμιδάνει, τοοίλι8. 

« ἘΔΙο Ῥατγῖβ, οὐδέ. Ἑάτο δ εη. 

ΟΠ 65 οὐδέν. 

»ΈΘΡ. 4υατίιι5 τῇ οὐσίᾳ, ποῖος 

γος. 
ς 51. (]Ρ, οἱ ἄπο Βορῖ, ΠΙπά, μήτε ὄγκον, ἴῃ τ α]- 

εἴ ποβίτὶ Ν95. 

"“ ς ᾿ 

ἔτι συγχωρήσει λό- 

θα 15 4 οϑι ἀογααῖαν, , 



ΑΡΥΕΚΘυΒ ΕὔὐΝΟΜΙΌΜ 118. 1- 9] 
ς τ ᾿ ν - Ἐπ ᾿ 
ἂν ἐπὶ τοῦ Πατρὸς εἴποις. Πῶς οὖν οὐχ εὐσεδὲς, τὸν 

τὶ Ἐπ τος ὩΣ 
νὴ ἔχοντα εἶδος “ τῷ εἶδος μὴ ἔχοντι παραδάλλειν; 

ΟΡ ΣῊΝ Χορ γεν, δὸς αν ἤὴ , χαὶ τὸν μὴ ἔχοντα πηλιχότητα, τῷ μὴ ἔχοντι ταύ-- 
.- οἱ 

τῆν, χαὶ τὸν ἀσύνθετον ὅλως, τῷ ἀσυνθέτῳ;; Ὃ δὲ 
Χ [ π᾿ ἔων ΕΣ ΄ δ π, - - τὸ ὅμοιον ἐν τῷ εἴδει τίθεται, χαὶ τὸ ἴσον ἐν τῷ 

ΝΜ Ἢ Χ δι ἢ ΩΣ {: ΙΑ, οι, λ ὄγκῳ τὴν δὲ πηλιχότητα, “ δ τι χαὶ οἴεται παρὰ 
" μεν ΕῚ , - 

τὸν ὄγχον εἰναι, αὐτὸς ἂν οἰχειότερον ἐξηγήσαιτο. 

} . δ 
ΕΥ̓͂Ν. Διὰ τοῦτο οὔτε ἴσος, ψησὶν, οὔτε ὅμοιος, 

-- ν Ἂ οΥ ᾿ς , (Ὁ ΟΝ ΤᾺ 
ἐπειδὴ χαὶ ἄποσός ἐστι χαὶ ἀνείδεος. 

3 ΑΥ ΩΣ 

ΒΑΣ, ᾿Εγὼ δὲ χατ᾽ αὐτὸ τοῦτο τὴν ὁμοιότητα 
Χ 

τίθεμαι. ᾿ἔπειδὴ ὥσπερ ὃ Πατὴρ συνθήχης ἐστὶ 
΄ - ΄ “ Δ. γε λ [᾿ - 

πάσης ἐλεύθερος, οὕτω χαὶ ὃ Υἱὸς ἁπλοῦς παντε-- 
- ᾿ς 

λῶς, χαὶ ἀσύνθετος, καὶ τὸ ὅμοιον, μὴ χατὰ τὴν 
τὸν ΜᾺ , - ΣΙ 

τοῦ εἴδους ταυτότητα θεωρεῖσθαι. ἀλλὰ χατ᾽ αὐτὴν 
ΓΊΑΨΙ, [2 κ ᾿ Χ ΗΝ ΩΝ 

τὴν οὐσίαν. “Ὅσοις μὲν γὰρ μορφὴ καὶ σγῆμα πε- 
,ὔ δ᾿ ᾿ Ὁ γ5 

ρίχειται, τούτοις, κατὰ τὴν ταυτότητα τοῦ εἴδους, 
ς , ᾿ ιν. ἡ Τ᾿ ᾿ς «4 , , 

ἣ ὁμοιότης τὴν δὲ ἀνείδεον χαὶ ἀσχημάτιστον φύ-- 

σιν ἐν αὐτῇ τῇ οὐσία λείπεται ἔχειν τὴν διοιότητα: 
᾿Υ Ν Ψ γῶν. τ ἔν ΕΒ ὁ 

χοὶ τὸ ἴσον, μὴ ἐν τῇ τῶν ὄγκων παραμετρήσει, 
ἀλλ᾽ ἐν τὴ ταυτότητι τῆς δυνάυεως. Χριστὸς, φἹ ἐν τῇ ταυτότητι τῆς δυνάμεως. Χριστὸς, φη- 

τὺ Ζ -ὦρ ὕ -- 

σὶ, Θεοῦ δύναμις, χαὶ Θεοῦ σοφία: ὅλης τῆς πα- 
- , - 

τρικῆς δυνάμεως ἐναποχειμένης αὐτῷ δηλονότι. 
τ “ -Ὁ Ὅθεν ὅσαπερ ἂν βλέπη τὸν Πατέρα ποιοῦντα, ταῦ- 

τὰ χαὶ ὃ Υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 

ΕΥ̓́ΝΟΝ. ᾿Αλλ’ ἣ κατ’ οὐσίαν, φησὶν, ὁμοιότης, 
. ἢ σύγχρισις, ἢ χοινωνία, μηδεμίαν ὑπεροχὴν ἢ 

διαφορὰν χαταλείπουσα, ἰσότητα σαφῶς ἴ ἀπερ- 
γάζεται. 

ΒΑΣ.- Πῶς οὖν οὐδεμίαν διαφορὰν καταλείπει ; 

οὐδὲ τὴν τοῖς αἰτίοις πρὸς τὰ ἐξ αὐτῶν ἐνυπάρ- 
χουσαν; Εἶτα ἐπάγει" 

ΕΥ̓͂Ν. Τίς δὲ οὕτως ἀνόητος, ἢ πρὸς ἀσέδειαν 

τολμηρὸς, ὥστε ἴσον εἰπεῖν τὸν Υἱὸν τῷ Πατρί; 

ΒΑΣ. Εἴπωμεν αὐτῷ τὰ τοῦ προφήτου ποὸς ταῦ- 

τα’ ὅτι Ὄψις πόρνης ἐγένετό σοι, ἀπηναισχύντησας 
, - Η͂ τ 2: 

πρὸς πάντας. Καὶ γὰρ ἐκεῖναι τὰ ἑαυτῶν ὀνείδη τοῖς 3 

σεμνῶς βεδιωχόσι προστρίδονται" χαὶ οὗτος τοὺς 
"Ξ ω ΩΝ ’ 3 . τὴν δόξαν τοῦ Μονογενοῦς μεγαλύνειν ἐπιθυμοῦντας 

ἀνοήτους ἀποχαλεῖ χαὶ πρὸς ἀσέδειαν τολμηροὺς, 

ἜΣΤΙ γ Σ ’ 

ἀ ἘΠΙῺ ἔχοντα εἶδος μὴ ἔχοντι παραθάλλειν. Αἱ Μ55. 
Ῥ]ουι 6 οπηπ685 1[ἃ, τιῦ ΘΠ Ἰτηιι5. 

6 Ἐππποτηῖιπὶ τ οὐ ΒΆΒΊ]1ιι5, 4πᾶ81 ἄϊοαΐ : ῬΏ]]οβο- 

Ῥ]ιοσττη ῬΙδσίαΠ [1551 1115. ΕἸ ΠΟ ΠῚ 1115 αἰβεϊη σα! ΠΟ] ΘΠ 

ἃ 4παηπταΐο, ΤΠ) 1οαῦ ατιΐο πὶ 6] 11 «απ 510 «ΠἸβον πα ηῖ5 
Ἰηΐογ τἰταπηάιι. 

ΓΟ οάΙοο5. ]’Ι]ποῖ ἐργάζεται. ΤΡΙ ἄδην Δ55. ἔτος πῶς 

οὖν. γοχ υἱ]ζπηα ἀσοβί 1π οχοιιϑὶς, Εχ [ἰ5 σοηδίαϊ αἰ1- 

δὲ οπηηΐὰ {π| (6 Ῥαΐνδ ἀΐσθγθ ροβϑίβ. Οποιποάο 

δῖαν Ρἴπιπ). ΠΟ [ἘΘΡῚ 7, Θ᾽ιΠῚ {|| [ὈΥΤΠΔ ΠῚ ΠΟΙ 
Πα θ6 Ὲ., ΓὈΥΠΠΔ ΠῚ ΠΟ ΠΆΘΗ ΘΟ ΟΠΙρΡΑΓΡῸ ὃ Ἰ[6η], 

Θ᾽Π} 41 ΦαΔΠ ΕΠ Θ ΠῸΠῚ Πᾶροὲ., {πα Π τς πῇ ΠΟῚ 
ΠΑ ΘΠΕ 9 “ΙΓ πι, Θαπὴ {|| ΟΠ ΠΙΠῸ ἱποοιηροβί τι 

6ϑ[, ἱποοπιροϑβιίο ἢ ΗΙῸ γ ῦῸ ἴῃ [ΡΠ ἴδια 51-- 

ΠΕ Ἰ ΠΘ ΠῚ, δὲ 1π Π10]6 δ Πα ίθιη : {πιὰ ΠΕ 1{8-- 
ἴθ} ἃτι [6 αυτ Ρ ὍΘ ἔΘυ’ ΠΟ] ΘΙ 6556 μι ξ., 1058 

58 Π6 Δρίπι5 ΘΧ ροϑβιιθυ. 

Ευν. Τάοϊγοο , ᾿πατΠῈ ,. ΠΘΟ ξΘ{|8}15., Π6Ὸ 511η1- 

115. {ποπῖδηὶ δὲ {παπεαϊθ οαρθὲ δὲ [ὈΡΠιὰ. 

Βλ5. Ἔσο ψ61Ὸ 1ῃ ΠΟΟ 1050 ΡΟΠῸ 51Π}11{π||1Π 6}. 

Οἰιοπιαἀιηοάτι δηϊ Ῥαΐθι ΠΡ 65 Γ ἃ}0 ΠΗ 

ΘΟΠΊΡΟΒΙΠΟΠΘ : ᾿ἴὰ οἱ ΕἾΠΠπι5. ΒΙ ΤΊ ΡΙΘΧ ΟΠ ΠΪΠῸ οϑὲ 

αἴσιιθ ἹΠΟΟΠΊ θΟΒἴπ|5. ΟΠ] ΘΙ] Πη 51Π}1|1{π|Ή 4116 ΠῈ 

ΠΟῸΠ 566 ππΠά τη) [ὈΡΠΊς6 1 θη Π αἴθ πη], δθ βθοιη- 

απιτὴ. ᾿Ρ58Π1 5105 Π|18 πὶ ΡΘΙΒΡΙΟΙ Ἀγ ον. Οἷ]- 

"115. δηΐπὶ [ὉΡ πὰ [στρ  τι6 ΟἸΓΟιιπη]αοοῖ, 115. 56- 
στη τι ἰουτηεδο ΤΠ ΘΠ ΕἸ 6 ἢ} ἱποϑὲ 5] ΠΠΠπώο : 

4188 γ6ΓῸ παΐτρα ΠΘῸ [ὈΓΙΠἃ τη ΠΘΟ ΠσπΡ Δ ΠῚ ΔΩ Π}1{- 

αι, ΓΟ Ζατι τη. 651 τιῷῦ 1π 1ρ88 51:15 Π|18 Πα οαΐ 51- 

ΤΠ ἀἸ Π ΘΠ : ἐθ{π|8 16} νΘΓῸ ΠΟΙ ἴηι Τη0]15 41-- 

ΠΠΘΏΒΙΟΠΘ , 564 ἴπΠ Ροΐθητα ᾿Ποπεταΐθ ροϑϑιθαῖ. 

ΟΠ ΡΙϑίτι5.» ᾿ππ||, Π)61 ροίθπεα., οἱ Τ)6ὶ βαρ πε ἃ, 

τοῖα νἹ 6] 1οθὲ ραΐθυπμα ροϊθϑίαϊθ [πη 050 Γοϑι ἀθηΐε. 

ὕπά646 φιφοππηήιο νάθὲ Ραΐγεοιῃ (οἰ θπἔξμ., θὰ οἱ 
ΕΠ] 15. 511 21}Π1{6 1 [Δ οἹ 0. 

Ευν. 5664 51]Π}ΠΠ{π40., ᾿π τ}, {π|86 5ΘΟΠ ΠάτιΠὶ 

5115 ΠΕ] ΠῚ Θϑ[, ἃ11 ΘΟΠΡΆΡΑΓΟ., ἁτι ΠΟΙ πη Ϊ- 

ἴα5. ΠΟ τ|6. ΡΥ ϑϑίδ ἘΠ] 81, ΠΘΩτ16 (ΓΟ ἢ ΕΔ πη 1ι]-- 

Ἰδτη ΓΟ] Π 6 Π5., ΘΒ π|Ὰ 11 6} ἀρΡΟΡΘ οἰ Ποῖε. 
ΒΑ5. Οπουηοῖο Ἰρτέτν ΕΠ ΘΠ Πα |8}} γ6- 

ΠΠΠ 411}. Π6 ΘᾺ ΠῚ ΘΠ, {1188 ΘΔ τ1515. 1Π6ϑὲ ΟἸ1} 

115. {18 6Χ 1ρ515 δι1η1 9 Βα θ) πρὶ ροβίθα : 

Ἐυν. Οτ5 ἀπίθῃ) 1ἰὰ 5:0}1641π|5 θϑὶ, να] δά [ηι- 

Ὀἰθίαΐθιη 1ἴὰ διιάαχ, τὖ Θ΄ πά]6 πη ΡΑΠῚ ΕἸ] τ ΠῚ 
ἀοδι. 

Βλ5. Αἀ ᾿ιϑὸὸ ἀϊοδη115 δ᾽ 11 ΡγΟρΠοῖβ : 276- 

οἷος πιογοϊτ οἷς ἐαοία 6: εἰδὲ : ἀπιϊδῖϑεϊ ρει ογδηι 

δΥϑα οτῆτιθ5. ἘΛΘΉΪΠῚ τοῦ 128. 5115. ἸΡϑ Δ. ῬΙΌΓΙ5 

ὀαϑίθ ν᾽νθηΐθϑ ἀϑρουστιηΐ : [1 ΠΟ “τ ππ6 605 4{| 
δ] οϑἕαίθιη ΤΠ ΠΙ  ΘΏΠῚ Πα ΠΟ Γ6 ΘΠ Ρ ΠΕ, 510]-- 

ἄο5 οἱ δά ἱπιρϊθίαϊθη ἁπάδοθϑ νοσὰΐ.,, 1ἰϑά θη) οἵ- 

«πο ΑἸ Ρο μεθ σόπτβ ᾿π Ῥαΐγο δὲ ΤΟ ἃ ΒΆ511||ο, 

τότ δ Θχθῖρο Ραίΐσγιιπν (ἀὐτσουιπι, Ρ] πὸ ἁσποβοὶ : 

{πάᾶ6 68ὲ ντἀθ]οοῖ, {πο6] Τῃ ν ΘΠ ἔπ)" 1πΈ0 1 σατιβαπι οἵ 14 

«ποα ἃ δὰ οϑὲ, ας 4πὰ}6 6βῇ, 4061 τ ρου ει Τα ἴον 

ΡΥΪποΙρίαπι οἱ 14 πος ἃ} 60. οὐ βῖηθπι ἰγλᾺ}1. 5.4 

1Ππ| ΕΠ ρθη τ10 σοπτιβ. παΐατο ΤΠ π Π}ΐοτμη ἴῃ Ῥαΐτο 

οἱ ΕἸ Ο ποῖ ἀδϑίγι, πιὸ Πυμηαΐ οἵ σομδία ΒαΠΠ|, 

1 Ὁ τ 
2η. 

“οαη.5.10. 

ὕδγοηι .3. 

“εν 

'΄ν εἷχ 

οισὐν, “᾿» Δωιω: -αν» 



ζοκπ.5. 18. 

“οαη. τή. 
“ή. οἱ 28. 
ΤῬμιῖρ.2.6. 

Ύν 5. ΒΑΘΙῚΙ ΟΙΕΒΛΠΕΙ͂ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

[δ πβι15., 411] 015. δὲ σι δὶ Ἔχ Δοθυ θα] η τα", ἀϊοθη- 

τ65 ἴππὸ : ΖΕ φιαΐθηι ςοίρδιιπι αοῖς 1260. 

“ἡ. Ἐὸ σονίθ ( πϑιηῖηὶ ν᾽ ἀθαῖιν ταΐλιιπι «ρα 
ἀἴοο 11 φαοάδιημηοῖο ΘΟ Πβθ τι ΠΕ] 81 ΘΓ ΈΙ ΠῚ Ὠᾶ- 
σἷ5. Ρουβρίοονθ ν᾽ ἀθθαπει". Νὰ) ἐοογΘ [ἘΠ Ρηΐ 
«ποά Ῥδιιαι ῬΑΙΓΘΠῚ τι} ΡΟ ]ανΡθΕ, Πὰπο τη6 

ἃ 56 10.515 Θοῃβθα τα ΠΟ Π6ηι ΟΟ]Πσοπίθβ, 4804 ΠοῸ 
Ρδοῖο [Ἀσουδὲ ἐοαι θη 56 Πθο ; 4πιᾶ81] ΠΘΟΘΘΘΆΡΙΟ 

ΒΘ δ π||, δῖ Ραΐγθηι πα ρθαιὶ Πθιιπι, Π)60 Θά | 6 Π| 

6556. ἘΠΠΟΙΪ 5. Διιΐθ., ΡΥΠ15. {Ππ4 σοποράθῃϑ ; 

Ῥοϑίθυ τι ποϑᾶϊ., ἃ. ΠΟΙ] η] γΟθθ πὰ ΟΡ] οἷ: ΠΟΡΪ5, 

ἀἸσθη15, Ραΐθι, {|| ΠῚ ΤηΪ51}, 1870} Π16 δῇ : ΠΘῸ 

ἀπ 1 ΑΡΟβίο!τιπ., αὶ ἀἴο1 «πο ποῖ ΓΆΡΙ ΠΑ 

ΔΙ ΓΑ ἴτι5 511 6556. 56 πα ]θηὶ Π)60. ΑἸΘῸΙ 51... τ 
ἀ1οῖ5., ᾿ΠρΘΠΘΓ ΔΙῸ 5} 51 1 6556}, ψοἰ Ἰϑϑθίατιθ 

ΡΥ δοϑι ΠΕ] ΘΘοι Πα τη} 511} 5 Π Π Π} Οβίθπεθνο, 

αἰχΊβϑθε απ τι6 : ΤΡ ΘΠ {15 Π]Δ]01 ΠῚ6 δὲ. ΝᾺΠῚ 
56 ῃ ΓΘ Π{1ἃ νθϑίγα Πδρο Θϑί, ῬΕ15 ἀρ ΡΘ]] το π6 ορο- 

ΓΑΙ ΟΠΘΙ ΠΟ 511 05[Δ Π {18} 5  σ 1 Π Δ Ρ]. Πα {τ|6 οἴμηὶ 

ἀἸο 5 Ῥαΐγθιη ΕἼΠ1Ο τη] ΓΘ, ΟΡΟΡ ΠΟ ΠΘΙ ΟΡΘΙῸ 

Π] Δ] ΟΡ ΠῚ (1Ο1 15. ΟΠ} 15. ΘΠ ΟΡΟΡΆΓΟ . ΡιΌρου- 

τἰοπθ βουναΐα,, 115 {π|ὲ0 ὁχ 1Πὰ ἤπιηῖ., σοησνι; οἱ 

Ἰϊᾶσηα Πα 6 η} Ππ σ ΠΟΡΠῚ ΟΡΘΡΙΠῚ οϑῖ., Ρᾶρ νὰ 
νΘΙῸ πολ η1. Ῥγοϊπ 6. πη ]ογοὰ. ΕἼ]Πο ῬΑΙΓΘ ΠῚ 
Ποῦ πιοάο σοπἤ θυ, Π1}}}} Αἰ πιὰ οϑῖ, {πιὰ} ᾿ΠΟ0ῃ-- 

ΒΡ ΘΠ ΘΗ ΟΡΘΥΪ ΟΡΘΡΑΓΟΠΘΠῚ 5ἴαἔιιθνΘ , οἱ ἀἸο6.Ὁ 
[υπϑίγα Τλθῖιηι δ ΟΡΘΡ Δ ΙΟΠΙ5 τη ἢ ἢ 0 ΘΟ 1-- 

ΠΟ ἔα 6556, ΟΠ} ΠῸΠ ΡΟ ΘΙ δἰ δοίη ορογὰ- 
το π] δ ετιαρθ. Οὐᾶνο ἀπουτιπ ἃ] θυ δυθηϊαΐ 

ΠΘΟΘ6556 δῖ τπιῦ απιὶ Ῥαΐθι ΠΟῊ δἰ σηϊῇοθε ορογαιο- 

ὭΡΗΙ, 564 5. η τἀ; 510 τ|6 ον ποϑοθῖ οχοο- 

οἴταῖα ἃ} οἷθ ϑπη}ΠΠπ 115 γατ]0., {ἃ βαποῖιπὶ ΕἸ- 

ΤΠ ῬΑΙΥῚ β ΠῚ Π6 ΠῈ 65565 ὈΡΟΓΔΓΟΠ6 50 ΠΠ]οοῖ : {π|ὰ- 

8 ἘΠῚ ἐποίει. Αἱ Ν95. ποιεῖ. 

» ἘΜ ΠῚ τὸ ἴσον, πηα16. οάοχ ΟοΙ ον εϊπιι5 οἴιπὶ ἦπο- 

"5 ΒορῚ 5 τοῦ, ἴσον, θόπα : {πο αὖ το ]ττ5 1η 16} Π1σὰ-- 

ἀν, ογο ψουθογιπὶ 516 ᾿ἱπηηγτΐαηάιι5 οδϑί, τοῦ, ἴσον 

ὑπάρχειν αὐτῷ, ἑπομιένου, τῷ Πατέρα ἔχειν τὸν Θεόν. 

« ψ οίονοβ ἁ!{αοῦ ΠΡΡῚ οἴαπὶ 6115 ὁ πατηρ μου ὁ. ΑΠῚ 

(ὐοάϊοοβ πο του 5 ποίς ὁ πατὴρ ὅ. 

ἀ οσ, τονε τη οοηἴοχίι {116 πΔ ΠαΡοΐ οὐχ ἀκούει: 

5664] τῇ οσὰ ἔδτὶ παρεῖ οὐχ ἀχούεις. δια πι Θα 1 ἡγήσατο 

εἶναι. Γ᾿ τὶ νεΐθτοβ ἡγήσατο τὸ εἶναι. 

6 Τία μος ἴΙοοο Βαβι 5 Δα νουβασῖοβ δου ἔα, αὖ 605 

51.115. Ἰρβουι πὴ ΔΓ Π115 ΘΟΠ ΟἸαξ, ΤΙ [15 γο5, ᾿π 41} Βὰ-- 

5115, πουηθα ῬΑ ΓῚ5. ΟρΡΟΡα ΟΠ ΘΙ, ΠΟῚ 510 5ἴα [18 Π| 

Ἰηιοαγο. [ἃ αὐΐοπι 51 ὑθγιτη οϑί, πῖπο οἤποῖ τιν", Ρὰ- 

{ποτὰ ποη 5 δίαητα ΕἼΠ]Ο ΠΙᾺ] ΤῸ ΠῚ 6556, 50] Ορονα- 

της ἀππηΐακαΐ, 

ΓΜ οὐ πππιι5 Δ5. πᾶσα γὰρ δήπου, ΑἸΠ «παΐιιον 

Ν55, πᾶσα δὲ δήπου. ΑἸπφααπῖο μοβὲ ἄτι Μ55, ἢ ἀσυμ.- 

ιν 

ΓΕΕῚ " 2 - , 5 ὺν Ὁ Χς Ν᾽» 
ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς χαλεπαίνων, ἐφ᾽ οἷς χαὶ ᾿Ιουδαῖοι 

παρωξύνοντο τηνικαῦτα λέγοντες; ὅτι “ἴσον ἑαυτὸν 

ποιεῖ τῷ Θεῷ. 
, Αἷ ᾿ Ῥ δ , ἀκαίτοι γε (καὶ μηδενὶ παράδοξον τὸ λεγόμενον 

, φ-οο , - " 
δόξῃ) μᾶλλόν πως ἐδόκουν ἐχεῖνοι τὸ ἀχόλουθον 

ἐπιόλέπειν. ᾿Ἦγανάχτουν γὰρ; ὅτι Πατέρα ἑαυτοῦ 

ἔλεγε τὸν Θεόν: τὸ ἐφεξῆς ἀφ᾽ ἑαυτῶν συλλογιζό-- 

μενοι; ὅτι διὰ τούτου ἴσον ἑαυτὸν ἃ ποιεῖ τῷ Θεῷ 
«ς 9 , ς΄ ᾽ν ως ,, ΝΜ, Ν, οἿ 

ὡς ἀναγχαίως ἑπομένου, τῷ Πατέρα ἔχειν τὸν Θεὸν, 
ΠῚ “ῳ τ ἂψ , ΠΣ ἊΝ κ ᾿" - 

τοῦ, ἴσον ὑπάρχειν αὐτῷ. Ὃ δὲ, τὸ πρῶτον συγ- 

χωρῶν δῆθεν, πρὸς τὸ δεύτερον ἀνανεύει, χαὶ τὴν 

τοῦ Κυρίου φωνὴν ἣμῖν προδάλλεται εἰπόντος, Ὃ 

“Πατὴρ, ὃ πέμψας με, μείζων μού ἐστι" τοῦ δὲ 
ἀποστόλου λέγοντος ἥ οὐχ ἀχούει, ὅτι Οὐχ ἁρπα- 
Ὑμὸν ἡγήσατο᾽ τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ. “ Καίτοι εἰ κατὰ 

τὸν σὸν λόγον ἣ ἀγεννησία οὐσία ἦν, ἐθούλετο δὲ τὴν 

χατ᾽ οὐσίαν ὑπεροχὴν ἐπιδεῖξαι, εἶπεν ἂν, ὃ ἀγέν- 
7, 44 -. εν" ,, 1 , γητος μείζων μού ἐστιν. “Ὑ μέτερος δέ ἐστιν ὃ λόγος, 

ὅτι ἣ τοῦ Πατρὸς προσηγορία ἐνεργείας ἐστι χαὶ 

οὐχ οὐσίας σηυαντιχή. Μείζονα οὖν λέγοντες τοῦ 

Υἱοῦ τὸν Πατέ (ζ Ὁ ἔ νατὲ τῇ Ὁ τὸν Πατέρα, μείζονα τοῦ ἔργου φατὲ τὴν 

ἐνέργειαν. Πᾶσα ' δὲ δήπου ἐνέργεια συμδαίνει τῷ 

μέτρῳ τοῖς ἐξ αὐτῆς γινομένοις " χαὶ μεγάλη υὲν 

τῶν μεγάλων ἔργων ἐστί " σμικρὰ δὲ, τῶν σμιχρο- 
, ἯΣ ἍΝ [2 τ -ς ω κ ᾿ Ἁ 

τέρων. Τὸ οὖν μείζονα τοῦ Υἱοῦ τὸν Πατέρα κατὰ 
-ἅοὮ λὺ ,ὔ - » ΝΑ “ ’ 2 “Ὁ 

τοῦτον τὸν λόγον ὁμολογεῖν, οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἢ 
βε φάναι, “ὩΣ τίθεσθ ἣν ἐνέργειαν. Καὶ ἀσύμμετρον τῷ ἔργῳ τίθεσθαι τὴν ἐνέργειαν. Ἰκαὶ 
μάτην φάσχειν 8 πρὸς τὸ τῆς ἐνεργείας μέγεθος τὸν 

Θεὸν χεχινῆσθαι, οὐ δυνηθέντα τῇ ἐνεργεία παρι- 
“ ΕΡῸ, ἀ Ὁ να “- “2 

σῶσαι τὸ τέλος. ᾿ “Ὥδοτε τὸ ἕτερον τοῖν δυοῖν ἄναγ- 
΄; » - Ἄ, ι υἱἷν - ᾿ ΟΣ ᾿" χαίως διαπεσεῖται " ἢ μὴ δηλοῦν ἐνέργειαν τὸν ΠΠ|α- 

τέρα, ἀλλὰ οὐσίαν, χαὶ οὕτως αὐτοῖς ὃ σεσοφισμέ- 
Ὁ νος τῆς " διλοιότητος λόγος διαγεγράψεται, διοιον 

τῷ Πατρὶ τὸν Υἱὸν τιθεμέ Ξ ἢ ἔνερ- ; τρ εμένων, τουτέστι, τῇ ἐνερ 

μέτρως τῷ. 

8. Π]|α, πρὸς τὸ οἴο., ΠοΟ 56 1811 “τοῖα {π|556 ἀνθιΐχου. 

Ῥαΐγομι ΕἼΠ]Ο Πηὰ ΤῸ ΠῚ 6556 5ὶ ΓΟ ἐθαπλ1Π1, ΘΟΠΒΘ Π16 15 

δῦ πὰ ἀιοαῖ5 Πθδιιηι {ἰϑῖτα 1ῃ 14 ποι 1556, αἴ ππὰ-- 

σππιπὶ Φαοπηαπι εἴδοίιπν οἄογοῖ, οιιπὶ 4ποα γ 6 ]]ο Ὁ ἃ5- 
5641 ποηῦ ροΐπον!. ἰβέα δβὲ θπϊπὶ νοβίγα βοηΐθηξα, 

Ῥτγοάποίαμη πο [πῖ556 ἃ [)60, οὐαὶ ΕἼ] απ σοπαϊξ, εἴς 

ἔδοῦιπι {αθπηρίαπη, {αἱ ἀπλ ΟρΟΡΑΓΙΟΠΙ τοϑροπαθαΐ, 

ἀαΐ οὕπὶ δὰ Ργορογεοποῖι παθθαΐ Ἀ]]ὰ πὶ. Εχ {πὸ Πές 

Ῥαΐον, οπὰ ΕἸ απ σοπογανῖ, ΓΟ ΠῸΠ 118 ΤΠ Κα Πὶ 

Ργοάαχονῖς, ἢ ΓΥ τάς Αἀάοπάα.1 

" (οάοχ (]Ρ. οπὶ Ἀδσ. ἴεγίϊο ἀνομοιότητος, οοΥ- 

γαρίο. ΑἸῈ 55. οἵ 661 ὁμοιότητος, τεοῖο, ΠΙυά «πος 

πιοχ βο{αϊει", ὅμοιον τῷ οἴο., [ἃ 1πἴογρυθ απ ραρο- 
Ζιιη{1π|5,. οεγι [αι ὶ [ἰἰάιγι, αὶ εδί, οροναϊοπὶ οἰπιῖ- 

θῖν αὐ ιν γι), 5Ουιϑαπν ΘΓ ΒΟΣΙ ΠῚ ἅ}10 “οίουβι!, ῆος 

ἄϊοῖε Βαϑηττι5, ἀγα γανὶ Επιποιηϊαποβ, ΕἸ] τι π 5ἰ πηι ο πὶ 

55 ῬαΓῚ ορογαιοπο. ἢ 
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-" 

εἰᾳ " οἷον γὰρ ἠθέλησεν ὁ Πατὴρ, φησὶ, τοιοῦτον 
τα, 
» , Ξ Ν ἊΝ 52 , ᾿ τὶ Ἵ 

ἐποίησε, χαθὸ χαὶ ᾿ εἰκόνα βουλήσεως ὀνομάζουσιν" 
Ἃ - ᾽ τ 8; ) , . 
Ἢ τοῦτο φυλάσσοντας, μὴ εἰναι λέγειν μείζονα τὸν 

7 Ψ ͵ὔ οὖ ,ὔ 

Πατέρα. ᾿Κπειδήπερ πᾶσα ἐνέργεια, μηδενὸς ἀν- 
7 ῸὩῷὺἢ»ρψ »" 

θισταμένου τῶν ἔξωθεν, σύμμετρός ἐστι τοῖς οἰχείοις 
» , τω ᾿ » ᾿Ν - 9 
ἀποτελέσμασι. Τ᾽ αῦτα μὲν οὖν πρὸς ἔλεγχον τῆς ἐν 

- ,ὔ π τ, 

τοῖς δόγμασιν ἢ αὐτῶν ἀσυμφωνίας εἰρήσθω. 
Ἔππτν ἢ ὯΝ ἘΤ το , ΕΝ Ἢ προ κὰ - 

χεῖνο δὲ τίνι τῶν πάντων ἄδηλον, ὅτι τὸ μεῖ- 
] “᾿ Ἅ, Ἁ - ΦΣ , , “᾿ " Ἁ - 

ζον, ᾿Ὦ κατὰ τὸν τῆς αἰτίας λόγον, ἢ κατὰ τὸν τῆς 
’ Α -» ᾿ 

δυνάμεως πλεονασμὸν, ἢ κατὰ τὴν τοῦ ἀξιώματος 
Ν ᾿ δι -» ΝΜ 

ὑπεροχὴν, ἢ κατὰ τὴν τῶν ὄγχων περιουσίαν λέγε- 

ται; Κατὰ μὲν οὖν τὸν ὄγχον μὴ εἰλῆφθαι "' τὸ ε 
μεῖζον, αὐτός τε οὗτος ποολαθὼν ἔφησε, καὶ τὸ εἰ- Α Εἰ ΡΪΔΠ6 γῈ5 11 86 Παρϑῖ; οι ἴῃ πη σ ἐπ 1 πὸ 

Χ [2 " 5 ΝΑ Χ -" 2 ". ,ὔ χὺς οὕτως ἔχει" ἐπειδήπερ τὸ μεῖζον ἐν τοῖς μεγέ- 

θεσι τοσοῦτόν ἐστιν, ὅσον καὶ τὸ ἔλαττον, χαὶ ἔτι. 
Ἁ Ε - ΡΟ Ν Τὰ δὲ ἀπερίληπτα τῷ μεγέθει, μᾶλλον δὲ ἀμεγέθη. 

χαὶ ἄποσα παντελῶς, τίς ἂν ἀλλήλοις παραμετρή- 

σειεν; ὧν δὲ ἀμιήγανος ἣ παράθ ίνι ἂν τρό ειεν; ὲ ἀμήχανος ράθεσις, τίνι ἂν τρόπῳ 
οι , Ἅ, ͵ ἐν τούτοις τὸ ὑπερόαλλον ἐπιγνωσθείη ; Δυνάμει δὲ 
λέγειν ἐλλείπειν τὸν Χριστὸν τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν, 

χομιδὴ νηπίων χαὶ οὐδὲ χαταχουόντων τῆς φωνῆς 

ἅ τοῦ "Κυρίου, λέγοντος: ᾿Εγὼ χαὶ ὃ Πατὴρ ἕν 
ἐσμεν" χαὶ τὸ ἕν ἀντὶ τοῦ κατὰ τὴν δύναμιν ἴσου 

Χ 6 , 4« 0.’ Ῥὶ διὰ ὃ “ - - παραλαμῥάνοντος, ὡς ἐξ αὐτῶν δείξομεν τοῦ εὐαγ- 
, .- - 

γελίου τῶν ῥημάτων. Εἰπὼν γὰρ περὶ τῶν πιστευ- 

σάντων, ὅτι Οὐ μή τις ἁρπάσῃ ἐχ τῆς χειρός μου" 
Α Ν 

χαὶ, ὅτι Ὃ Πατὴρ, ὃς δεδωχέ μοι, μείζων πάντων 
5 ,ὔ ᾿ δα ! ς , 2 Ὁ Ἂ ἐστί" χαὶ, Οὐδεὶς δύναται ἁρπάσαι ἐχ τῆς χειρὸς 

τοῦ Πατρός μου, ἐπήγαγεν - ᾿Εγὼ χαὶ ὃ Πατὴρ ἕν 
ἐσμεν, σαφῶς τὸ ἕν ἀντὶ τοῦ ἴσου χαὶ ταὐτοῦ κατὰ 

Ἕ 

δύναμιν παραλαμδάνων. ᾿Αλλὰ μὴν εἴγε καὶ ὃ θρό- 

νος "ἢ ὃ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οὖν ἥμεῖς πεπιστεύχαμεν, 
ΞῚ σε εῦς Ὁ. ΕΣ ς 2 Σου - Ν 

ἀξιώματός ἐστιν ὄνομα, ἣ ἐχ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς 
ὃ ᾿ πο τατος ἣΝ , ψ ᾿ 
ἀφωρισμένη τῷ Υἱῷ χαθέδρα, τί ποτε ἕτερον, χαὶ 

οὐχὶ τὸ ὁμότιμον τῆς ἀξίας ἀποσημαίνει ; ̓Αλλὰ 

χαὶ ἥξειν ὃ Κύριος ἐπαγγέλλεται ἐν τῇ δόξη τοῦ α 
Πατρός. Λείπεται τοίνυν χατὰ τὸν τῆς αἰτίας λόγον 

ἐνταῦθα τὸ μεῖζον λέγεσθαι. ᾿Επειδὴ γὰρ “ ἀπὸ τοῦ 
τ ἶ Ἧ ὌῸοο ρου “τὥΝ « 

Πατρὸς ἣ ἀρχὴ τῷ Υἱῷ, κατὰ τοῦτο μείζων ὃ Πα- 

ῖ Ἄδερ, ον. εἰκόνα, βουλῆς. ΠΙπά, ἢ τοῦτο φυλάσ- 

σοντας, 510 ἀοεῖ δοοῖρι. Απξ 51 ἀϊοπ ποη 55. ΠΟΑΤῚ 

5 Ὀ5ἰαπἰϊατα. ΔΌρΡΟΙ]αἴοπο Ῥαΐγβ, 566] ρεγα ΟΠ 61» 

γ6]} την 11 [αἰθαπίαν πθοθθβ6 δὲ Ῥαΐσοιῃ ΕἾΤΟ πγ] ΤῸ ΠῚ 

ΠΟΙ 6856, ΕΓ ΘΠ, τιῦ αἰΐ ποχ ΒΆ51]1π|5, ΟΡ ΘΥ ἃ 10 ΟΠ. 15 

“Πα θοῦ οτατη 51115 ΘΠ δου !θιι5 ῬΡορουομ θη. (πὶ ᾿στἊι 

οΡογαῖο Ῥαΐγιβ τη Πηϊΐὰ 510, δὲ 1056 ποίας οἤδοΐι τπ- 

Πμῖίαι5. 6558 4660, ΔΠ1Ο 1] πιθο 5: Πα 0 πθὸ Ῥτορον- 

[10 οϑϑοῦ ορϑυρα ποῖα Τπἴον οἵ οδβοίπτη, 
Κα οὐ Ἄθρ. «αϊπίαϑ5 αὐτῶν συμφωνίας, οἴ 14 16- 

σογαῖ ᾿πίουργο8, οἷπὶ ψογίου, αὐ γερνο]επαεπαϊατι 

ἐρδογισι πὶ ἀοαπιαΐξίδι5 σοποορϊαπι, ΑἸ 5.ὸχ Μϑ85. 

990 

θην θηΐηι γ ο εξ Ῥαΐον, ᾿πᾳαϊπηΐ, ἴα] θη ἴδοι, {πιὸ 

οἴ δι ρδοίο νο] ἴα 15. Ἰπη Δ Ί ΘΠ) διιηὶ νοοδηΐ : 

ἃαΐ, 51 ἃ ποὺ 510] οανϑᾶπί, ποη ἀἸοθηΐ Ῥαίγθηὴ 
ΤΠ] ΟΥ̓ Θ ΠῚ 6556. ΝΠ ΟΡΟΥ ΓΟ ΟΠΊΠΙ5, ΘΧΊΘΡ ἃ Π1}ἃ 

ΓΘ ομρϑίδηϊΐθ, παθι οἰμὴι δἰ ΓΘ ΟΕ τι5 5115 ΡΟ ρου ο- 

Π6Π]. Αἴψαθ πεὸ δὰ σοῃ[ταπ πὶ ἸΡΒΟγ τη. ἷπ 

ἀορηηδιτι5 ἀἸ556 Π5]ΟΠΘ ΠῚ (Ἰοίὰ 51ηΐ. 

“ὃ. ΠΙκᾺ διιΐθμη οὐ ΠΟΙ 6ϑὲ ρϑυβρίσιαση, {ποι 

ΑἸ ΦαΙ ἀ1οὶ ροϑ51} Π18]115, ἃππ| ΤΔΓΟΠΘ Οδτι585, δε 
ΡοΓοπεῖδ θά πιπά δῇ, τ ΘΧχοο ]Θ μα αἰ ΙΓ 115, 

ἅτ Π10115 ἸηασῊ Ππ  1πὸ ὃ Τί {τι6 ΠΟΤ ΔΟΟΙΡῚ πα Ἴ1ι5 

ΒΘοι Πα τπηΐ τη Ὴ π ἀ1 Π6 1, οἱ Πἴο 1058 ῬυΙον αἰχι: 

ῃιαἾτι5 ταπιτπι πὶ 511, τι Π τι ΠῈ Θὲ ΤΉ] Π115 οἵ ἈΠ ΡΪΠΙ5. 

Οὐ ΘΠ) ΤΠ σΉ Π1Π6 ΠΟ Ροϑϑιηΐξ ΘΟΙΏΡΓΟ- 

ΒΘ Πα, ᾿η1ο ΡΟ 5, {π|26. τη ρ πάη 6 ἃ6 Πιιδ ΠΕ ϊ-- 

ἴατθ οἱ πῖπο οαγοηΐ,, Θὰ {{|5 ΡΟΒ51 1Πἴρου᾽ 568 ἀἸτη6- 
ΕἸΡῚ ὃ ππδ ἀπιπΐθιη ΠῚ Παθιιπΐ ᾿Π|6ι᾽ 56 ΘΟΙΙΡΑΓ ΔΙῚ ; 

«ποπιοάο ἴπ 15 14 φαοα Θχοθά!ε σοσποβοθῖιν ὃ Ὀ]- 

σοΡ6 δαίθῃ (Πμνϊϑίπητη ΠΤ δὶ ροίθηεϊαμι. , ΡΟ θπ ἃ 

ἸΠ ΓΘ ἸΟΥΘ ΠῚ 6556, να 146 ριον] 6 οϑῖ, οἵ δου τη}, {|| 

π6 διιάϊοναπε ααϊάθηι γοσθὴ ΠΟΠΊΪΠΪ 5, 41] ΑἸΧΙΕ : 
Ερο εἰ Ῥαΐοτ' τιπιτίπι 5τέππτις : συ πι6 πα, ττλ7., Ἴοαπ.νο.30. 

ΡΙῸ Φααα!ταΐῖθ ροίθητ!αθ Δοοθρὶς , πὸ ΘΧ 1Ρ515 

Ἐν ΔΠΡΘΙΠΙ γοὈ]5 οϑἰθηάρθιηιιβ. (τιτη ΘΠ αἰχΊϑϑϑῖ 

ὧδ 115 48] ογοάιάογαπίὶ: ΜΙ 5 δος 6 τιατιι Τὰ 9}0απ. το. 

γαρίοι : οἷ, Ῥαΐον χιιὶ πυϊ]ιὶ ἀθάϊε,, πια]οτ' οπιτιῖ- 

διις ὁςξὲ : οἱ, ΠΥ 6 πιατῖι Ῥαίτὶς τπϑὶ ροΐοεΐ 

γάρογΘ., δά]αηχὶῖ : ΕρῸ δὲ αΐθτ τετιτετηι 51ι]γ15.5 

οἷο τιὖ ἈρΡΘυ 8 τεέγετιτη: ῬΡῸ δι ΠΠτατ6. δὸ Ἰἀ θη αῖθ 

ΡοΙΘ ΠΕ Δοοῖρῖαξ. ΡΥΘΘυ Θὰ 91 Π6Ὶ ϑϑάθϑβ, πὶ ποὸ5 

ΟΡ Θ Ἰπλτι5, ἀἰσ μ ἐδ 15 ΠΟΠΊΘΠ δῖ, 118 ΕἾΠΟ ἃ ἀθχ εν 15 

Ῥαῖνῖβ ἀϑϑίσπαΐα 56 465 συ] ἀμ ηὶ ΔΙΠπ4 «ππᾶπ 416 Ώ1- 

τατ15. δια! ταΐθηι 5 σηϊῇοαι ὃ Ουΐη δἰ ΠΤ) Π]Πτ|5 1π 

σ]ουία Ῥα[5. γθπετριμη 586. ΡΟ] Οθ ἔπ". Β ΘΙ Ζαιτι1 

658. ἰσίταν, τὶ νοχ πιά τι5 Πϊο ΒΘΟΙ Π τ1ΠῈ Οαι1588 γὰ- 

τόποι ἀϊοδίαν. Νά “αΟΠίαμ ἃ ῬΑΙΓΘ ΟΥΘῸ δϑὲ 

ἘΠῚ: , μος τηδ]οι" 6δὲ Ῥαΐθι, {πο4 σδιιϑὰ 51} δὲ ργὶη-- 

οἰρίτι. Οπαρυορίει δὲ Του Πτι5 510 ΑἸΧῚ : Ῥαίθ 

ἀσυμιφωνίας, αὐ γα ϑιιοπιάίαπε ἰρβογτιπι ἔπι εἰ 5 πιαίϊ- 

Ριι5 εἰϊδοον ἴαπι, ΟΡ᾿ΙΠπη6. 

1 (οάϊοοβ ἄπο ἢ χατ᾽ αὐτὸν τὸν τῆς αἰτίας λόγον. ΤΡΙά θὰ 

ΘΠ δὲ ἀπα5 Νῖς. ἢ χατ᾽ αὐτὸν τὸν τῆς δυνάμεως. ΑἸ 56 χ 

Δ 195. ἡχατὰ τὸν τῆς δυν. 

πὶ (οὗοχ ππιι5 τὸ μείζονα. ΑἸ Φααπίο Ροβὲ 6 1{1 ὄσον 

χαὶ τί.  οοαϊα χαὶ ἴπ πλα 115 Ν55. ἀθαβῦ, 

ἃ ἘΔ“ τῆς φωνῆς τῆς χυρίου, ΓΑΡΥῚ γεΐογεβ τῆς φω- 

γῆς τοῦ χυρίου. 

» Απεφα ἄπο ΠΡΡῚ θρόνος τοῦ θεοῦ. ΤΡΙἄοα. οὶ 

ὥσπερ εὖν ἡμεῖς. ΠΙαά, οὖν, ἴπι ΑΙ] 05 ΝΊ55. ἀθαβί, 
᾿ 

ς Βερ. 4ααγίι5 πάρα τοῦ. 

99: 

ἐνιώ. ν.20. 
Πυϊώ. 

ἡ]αιε]ι. τθ. 

27- 

Ῥαῖοῦ [ἀπὶ- 

αυὰπὶ Ῥγὶπ-- 

εἰρῖα πὶ πιὰ - 

γ»͵ο Ὁ εβὶ Εἰ- 

1 

ραν" υὕὔν" δ δεΝ 



οαπ, τή, 

27. 

994 

Πιδι 5 Πι6 Ἡια}01 65, Ῥυοιι Ραῖθν ν] 4 ο]]οθῖ, Π|πὰά 

δαίθη], Ῥαίεν, 4υϊὰ 4114 ᾿πάϊοαϊ ΠΙ5] ΘΔ 58 ΠῚ 
αἴάιιθ Οὐ σῚ ΠΟ ΠῚ 6556 6115 71 ΘΧ 1050 σϑη 5 οϑὲ ἢ 
ΠΘηΐ {16 5θου 11} ν ΘΒ ΡΔ ΠῚ ΒΘ ΡΊΘῊ [185 5158 Π- 
τὰ ᾿ρϑ5ὰ ϑαθϑία πεϊα ΠΟ ἋἸΟΙππ} ΠΠ8]0 1 Δ11 ΠΉΪΠΟΡ. 
Οτιανθ δὲ δϑοιιηάτιη) 1105 10,505 » δἷ 5θοιπά τ) ν6-- 

ΥἸ α ΘΠ] ἸΡ58ΠΊ, νῸΧ ΠΩ] ΟΥ̓ {1166 πιϑιραΐα δϑ, 

Π.]]0 ρᾶοῖο Ρ ϑοβίδ ἢ 11} 5Θου Πα 1 511} 058 18 ΠῚ 

9. 

5 ση Πα... ΝΟ γΘΓῸ Πῖσ ρ56. Τθϑιι Ραίραιη π|ὰ-- ἢ 

7ογθ ἰχθὺς βθοιηάιτιπι Π]0]6 ΠῚ, {τιὶ 50} }Π16 θὲ 5ζα-- 
[6]: (πᾶ π Πταίθιη 1ῃ Π)60 ᾿π|6}}Π}51 ΠΟ ΟΡΟΡίοΓΘ. 

ΒΌρογ δὲ Ἰσττν 15.) {6 ΠῚ} ΠΟ5 ΕἸ ΧΙ Π.15; πια] οΥ 5 
ΠΊΘΑ 5, ΡΥΙΠΟΙΡΙΙ, ᾿Π 4 πι8Π|, δἰ σαπι585. Οτᾶ πε 1ἴὰ- 

416 Ὀ] 5 ρα πὶ οἰγοὰ γοοθ πα 15 ΘΠ ταν, 

68 6] |5Π106}] 6ϑί. 

260. ΠΙκὰ ἀπΐθι δάμη! να θη ἀϊσπτιηι, «οά 

510 1 Ῥδιιοἷ5 Δ] 56 ΠΟ Π 65 ΡΟΡ τᾶ πὶ ᾿ΠΊοι 56 ο0η- 

[ΡΑΡ]Ὸ5 «ἰθ]αρϑιι5, Οαυ 15. ἀπ π}} νϑὶαξ {πα ]ἀ 1} ο:ο-- 

ΟἸταΓ6 ρϑρ οι 515, νυ Υιι 1 1ΠΈ6 56. Ρισ Πδπὶ ἰΠ-- 

16} ΠΠ5 6. Ποη ΡΟ : Ρ] Δ Πιιη τιῖ 518 ἃ. ΘΟη5ρ1- 
ΘΙ} 5. ΘΕΠΠ) [Δ } ΔΙ 1Θ ΠΤ 6556 ἃ Π 6] μᾷοθ., 418 ΠῚ 

ΤομΪἢτι5 ΠΟϑίοι 115, {1|| Ὑ6 }Ὲ ἃ 51Π06 16 ἴῃ ᾿ρ5}1} 

οΡα] ἀθριιηΐ, γαῖ, ἀἸοθη5 : ἤάσεπι γεϊίσιψιίο 

νοϑὶς., ρασοπι πιθάπι εἶἰο υοὐΐς,, ταῦ ΠΟ οι 4115 

50]1Π|., 566ἰ βθοῖιη} [8 ΠῚ 056 ρΡιισποθί. Νὰπι τ} ] 

Τλϑιι δὲ Ραίρθηι αἰ χὶῖ τη! σθητο ΕἾΠ]Ο ΤΠ Δ] ΟΡ ΠῚ, οἱ 

605 {|| εοπα!] θὰ ἀἰσιηΐ, ἐθ πη ΘΠ 86 ἸΠ5] λα] αν; 

4185] 5 ΡΟ ΘΡ  Πξ 5101 Θὰ ἐ6 γ ἀθιηοπϑ ΠΟ Π65., 
«αῖθιι5. ΠΟΠ ΡΟ5518 ΘΟΕ ΠἸοΪ, ρϑιλιη ᾿Γο- 
ΘΊΡΘΒ5115 {π8}1ἃ 5010, ΘΧΡΘΠΕ 6. 

ΕπΌκν. δι), {πο ( τιΠτ|5 51} τ]  ΘΥΘΟΓΊΙΠῚ ΤΠ) 5 

Ἰπσϑη 15 ἀΓ 16 ᾿ΠΟΟΠΙ ΑΓ ΙΠ15, Ρ] αΡΊ τα Οπιἰβοῖβ, 
6οἃ σι ἀἸοΐα βαηΐ, ραῖο., δα ποιαηξ αὐ ἐθμηιοη-- 

ΓΓΑΓΟΠΘΠΊ. 

Β145. ΤῃΙΘΡΡΟΘΈ 1116 : 51 ᾿ΠΟ ΟΠ ρΑΡΆ 115 

οϑὲ Ῥϑιιβ, ππ6|6 Ρ νυ ϑοβίδ Π 18 6115 ΘΟ ΡΙἜΠΘΠ88 6519 
Ουΐρρε 1ἃ4 «τἀ τηλ]115 δϑὲ δχ σοιῃρανα!οπο εο- 
ΤᾺ {{|88 ΘῸ Ρ ΘΙ ΔΉ [Π} 5. δοϑΕτη δέν, Οἱ] Ἰσίττιν Ποτὶ 
Ροῖοϑὲ, τὶ Ἰάθπι ΘΕ Π]Δ]0} 511 δὲ ᾿πθο μη ρΑΡΆ Ὀ1]15 

Ἅ σπηι τι Π δὶ βιι ϑδη τα πὶ ἃ}0 ΤΠ ΘΠ 5} ςἴδ-- 

Πα ἀἸνθύβαιη οδίθηθνθε,, {Ππώ4 ηεαζιι5, οθιι σουη- 

ῬάγανΘ. βαρ αἴ ΡΓῸ 585 δ 185. ἀν ουϑἰαΐθ 
ΔΟΟΘΡΙΣ : ΤΈΓ5115.,. Ὁ Δ ΟΥΘΔΓΕ186 6 π|4}1{8 6} 

ΤΠπιροπιξαμῃ ἀδιγιιάαι, ῬΑΊΡΘ ΠῚ 58 ΠΟΙΐ 6556 ᾿πῸῸ}- 

ῬΑΡΆΒ1]6 πη). Νουα 4] 46 Π}) ἃς γ6 6. Ἰποοπιρᾶγα- 

ΔΈ οἱ Βορ. βοουπάα5 χατὰ τὴν ἡμετέραν. ΑΙ {πὰ- 
πον Νῖ55. χατὰ τὴν ὑμετέραν. 

“ ἘαΠῚ μείζονα τὸν πατέρα. ὅγε ἀποφαινόμενος. (010. 

οὰπὶ δα, ἴογΈο ἀΠ] Ἰο σους οβὲ πὶ οοπίοχξι. 
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ΒΛΘΠῚΙῚ ΟἸΕΒΑΒΕΕ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΛἈΒΟΙΙΕΡ. 

ΕῚ ἈΝ 7 - τὴρ, ὡς αἴτιος χαὶ ἀρχή. Διὸ χαὶ ὃ Κύριος οὕτως 

εἶπεν " Ὃ Πατήρ μου μείζων μού ἐστι, χαθὸ Πα- 
Ν ᾿ ,ὔ νυν Α Α 

τὴρ, δηλονότι. 1 ὃ δὲ, Πατὴρ, τί ἄλλο σημαίνει 
Ἅ ΡΒ" 3 5. ἐκ ἘᾺ δ πος --« »» ᾿ - Ε 
ἢ οὐχὶ τὸ, αἰτία εἰναι χαὶ ἀρχὴ τοῦ ἐξ αὐτοῦ γευνη- 

θέντος; Ὅλως δὲ οὐσία οὐσίχς, καὶ χατὰ “ τὴν 
« δ" ς ᾿ ΄ εἴν - λ» ἢ -} , ὑμετέραν σοφίαν, μείζων χαὶ ἐλάττων οὐ λέγεται. 
σ ,ὔ - 

Ὥστε χαὶ χατὰ τούτους, χαὶ χατ᾽ αὐτὴν τὴν ἀλή- 
᾿ , ΄ 

θειαν, οὐδενὶ ἂν τρόπῳ τὴν χατ᾽ οὐσίαν ὑπεροχὴν 
, , ὦ , - ΄ ἔχ π|πΞ ᾿ 

ὃ προχείμενος λόγος τοῦ μείζονος ἐμφαίνοι. Ἄλλὰ 
᾿ ΕΔ, 2 κ᾽ ,ὔ μ᾿ ΠὝΒΑΣ τ , 

μὴν οὐδὲ κατ᾽ ὄγχον φαίη ἂν αὐτὸς οὗτος μείζονα 
ΓῚ Ἁ ᾿ ᾿΄ Ω͂ ΡῚ ͵ Α ν 

τὸν Θεὸν Πατέρα’ ὃ γε ἀποφηνάμενος, μὴ χρῆ- 
μῦν πὰ ᾿κ». Ξ , Ἔπδ τΑν στα. 

ναι περὶ τὸν Θεὸν ὑπονοεῖν πηλικότητα. “ὙἸ' πόλοιπος 
κὸν ἐσ .5. Ὁἡ ὅς σὰ ᾿ - ἢ , 

οὖν ἐστιν ὃ παρ᾽ ἡμῶν λεχθεὶς τοῦ μείζονος τρόπος, 

ὃ τῆς ἀργῆς, λέγω, χαὶ τῆς αἰτίας. Ἢ μὲν οὖν χα- ἧς ἀρχῆς, λέγω, καὶ τῆς αἰτίας. Ἣ μὲν οὖν χα 
Η Η Ξ Φ πῶ 

τὰ τὸ μεῖζον ἐπιχείρησις αὐτοῦ τῆς βλασφημίας, 
Ζ τοιαύτη. 

31) - εἰ - 

Εἰχεῖνο δὲ θαυμάσαι ἄξιον, ὅτι οὕτως ἐν βραχεῖ 
᾿ ᾿ 

πρὸς τοὺς ἐναντιωτάτους λόγους περιτρεπόμενος, 

χαήάπερ ἀορασία τινὶ τοὺς τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοὺς 

Ε πεπληγμένος, συνιδεῖν ἦ τὴν ἐν τοῖς λεχθεῖσι μάχην 
2 Ν ’ “ - “ ,ὔ ΚῪ - -» 

οὐχ ἐδυνήθη ἵνα φανῇ τοσοῦτον ξένος ὧν τῆς τοῦ 
᾿τὖοἅνΡρΌ - , ΖΡ -Ὁ - , Α 

Θεοῦ εἰρήνης, ἣν ὁ Κύριος ἡμῶν τοῖς γνησίώς χαὶ 

ἀδόλως εἰς αὐτὸν πεπιστευχόσιν ἀφῆχεν, εἰπών " 
ἄρ οι 5» Ὁ ς - 3.522 2 ΓῚ 

Εἰρήνην ἀφίημι ὅμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι 
ς΄» “ ἀν δι Ὁ , 50. ᾿ ν ὑμῖν - ὥστε οὐχὶ τοῖς ἄλλοις μόνον , ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 
ς “ὦ. ζ. γ» }Ὶ “ΕΝ ἈΝ . 

ἑαυτῷ διαμάχεται. Μείζονα γὰρ εἰπὼν τὸν Θεὸν 

χαὶ Πατέρα τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ, καὶ τοῖς τὸ ἴσον 
ἔγουσι μανίαν ὅ ἐπιχαλέσας, ὡς αὐτὸς ἀναντιῤ-- 
΄ »" , } " ΓΟ ἡ οἱ ᾿ « 

δήτους ἔχων τούτου τὰς ἀποδείξεις, μιχρὸν ὑποδὰς 
΄ ἧς , 

σχέψασθε οἵα γράφει. 

ΙΝ ας " 3 Ψ - 

ΕΥ̓͂Ν. ᾿Αλλ᾽ ὅτι μὲν εἷς ὃ τῶν ὅλων Θεὸς ἀγέν-- 

γητος χαὶ ἀσύγχριτος, πλειόνων ὄντων τῶν παρα-- 

λελειμμένων, ἀποχρῆν ἡγοῦμαι χαὶ τὰ ῥηθέντα 
πρὸς ἀπόδειξιν. 

ΒΡΑΣ. ᾿Ερωτάσθω τοίνυν, εἰ ἀσύγχριτος ὃ Θεὸς, 
πόρε ϑ.ς ὯΝ ὩΞ τ ξ κ ἘΞ ) ») θ0 Ἂ ΤΣ " - 

πόθεν αὐτοῦ ἣ ὑπεροχὴ χατελήφθη ; Τὸ γὰρ μεῖζον 

ἐχ τῆς πρὸς τὰ ὑπερεχόμενα παραθέσεως θεωρεῖται. 

Πῶς οὖν ὃ αὐτὸς καὶ μείζων ἐστὶ χαὶ ἀπαράθετος; 

Ἂλλ᾽ ἵνα μὲν παρηλλαγμένην τοῦ Θεοῦ τὴν οὐσίαν 
πρὸς τὴν τοῦ Μονογενοῦς ἐπιδείξη, συγχρ'τιχῶς λε- 

γόμενον τὸ μεῖζον εἰς τὴν τῆς οὐσίας διαφορὰν ἐξε-- 
ῃ: “ μιν , ΕῚ ΑΥ̓ ἘΣ 4, - , ᾿ 

δέξατο- ἵνα δὲ πάλιν εἰς τὸ ὁμότιμον τῇ χτίσει τὸν 

Μονογενῆ χαταγάγηῃ, ἀσύγχριτον εἰναι τὸν Πατέρα 
νομοθετεῖ" χαινήν τινα καὶ ἀσύγχριτον ὄντως τὴν 
δὲὲ -- θ.χσ: ." , ΡῚ - - 5 ͵ ΣῊ 

ὃν τῆς βλασφημίας ἐπινοῶν ᾿ ἐν προσποιήσει δὴ 

ΓΊΤΑΡΥΙ νεΐογος τὴν ἐν τοῖς. ΠΙΩ, τὴν, ἴῃ οα115 4651-- 

ἀογαΐαγ. 

Ξ ορ, ἴογ!α5. ἴπ πιαγρῖπο τηᾶθτι Ρᾶ.]ο γδοθη οτο 

ἐπεγκαλέσας, 



ΑΡΥΕσῦσ ΕἘΠΝΟΜΙΌΜΝ 118. [- 390 

τοῦ ὑψοῦν καὶ ἐξαίρειν τὸν Θεὸν χαὶ Πατέρα, τοῦ θ᾽ ῬΠ]6πὶ Β] ΑΘ ἢ Θ᾽ ΠΉ188 Ὑἱδ ΠῚ ΘΟ ΠΙΘΠτι5 οϑῖ., 48] 1π-- 
ςο “- ᾿ -Ὸο Α 7 

Μονογενοῦς Υἱοῦ χαὶ Θεοῦ τὴν δόξαν χατασμι- 
΄ - σ΄ 7 χρύνων - τοῦ Κυρίου διαμαρτυρουμένου χαὶ λέγον - 

« ᾿ - ᾿ "» 4 
τὸς, Ὁ μὴ τιμῶν τὸν Υἱὸν, οὐ τιμᾷ τὸν Πατέρα. 

λ « - ᾿ Α - “ 

χαὶ, Ὃ ἀθετῶν ἐμὲ, οὐχ ἐμὲ ἀθετεῖ, ἀλλὰ τὸν πέμ.- 

ργῶν 
᾿ ον νν ᾿ ,ὔ 5 » “3. 3 - τὰ τοιαῦτα λέγειν χαὶ γράφειν αὐτοῖς, " εἰδεν ἐχεῖνο, 

Ψαντά με. Ἀλλ᾽ ὃ ἐχθρὸς τῆς ἀληθείας, ὃ ἐνε 

.“ 2 ᾿ Ν , ΕῚ Ά, ω - - 

ὅτι εἰ πρὸς τὴν σύνεσιν αὐτοὺς τῆς τοῦ Μονογενοῦς 
ο΄" ΕῚ 4 ἈΝ χ " - -- - Ἀ 

δόξης ἀποτυφλώσειε, χαὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ χα! 
᾿ " 

Πατρὸς γνῶσιν συναφαιρήσεται" ὥστε εἰ χαὶ δο- 
οὔὉ ,ὔ ΓΣ οῸυ 

χοῦσιν ὑπερύολάς τινας νέμειν τῷ Θεῷ χαὶ Πατρὶ, 
Ὧι μὴ" τδξ:" καὶ Φ τ 

ὑτηδὲν αὐτοῖς ὄφελος εἶναι τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγούσης 
«᾿λ᾽οωωυ Α - ΕῚ ,ὔ 38) »" πὸ» Ὁ Φϑ- 

δδοῦ τὴν γνῶσιν ἀφηρημένοις. ᾿Πἰπειδὴ χαὶ ᾿Ιουδαῖοι 
,ὔ ς ἶ ν ΒΕ « 

δοξάζειν τὸν Θεὸν οἴονται, καὶ “Ελλήνων τις ἀχού- 
,ὔ ,’ Α ὦν 

σεται βουλομένων τι μέγα περὶ Θεοῦ λέγειν - ἀλλ᾽ 
ε! ΕῚ "“ " “ ΕῚ Ἁ χ ᾿ 

ὅμως οὐχ ἂν τις εἴποι μεγαλύνειν αὐτοὺς τὸν Θεὸν, 
ν - 3 ᾿" ῃ ΟΥ̓ Ὁ ᾿ 
ἄνευ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, δι᾿ οὗ ἣ προσαγωγὴ 

-ῸὉ "Ἂ ͵ 

τῆς γνώαεῶς ἐστιν. 

3 7 ἜΤ Ν ᾿ 
Ἀσύγχριτον οὖν τὸν Θεὸν λέγει, ἵνα δείξη τὸν 

γιΣἢ Υ̓͂ “ “- ΄ ΕῚ φὰν  κὶ , τ νΝ)» 

ἰὸν ἴσον ὄντα τῇ χτίσει, ἐν τῷ διιοίως τῆς δόξης 
-, Ν δ 

ποῦ Πατρὸς ἀπολείπεσθαι" » διότι τὰ ἴσῳ 
,ὔ ΝΜ .- 

ὑπερεχόμενα, ἴσα ἀλλήλοις ἀναγχαίως ἐστί. Τοσοῦ- 
ΙΑ Ψ, ΑἹ συ» τον δὲ ὑπερέχεται χατὰ τὸν “ τούτου λόγον ὑπὸ τοῦ 

Θ-ε Ὁ Α Π ΝΥ Ξ ξ μς ὙΝ γὴΣ [᾿ ᾿ - 

εοῦ χαὶ Πατρὸς ὃ μονογενὴς Υἱὸς, ὅσον χαὶ τῶν 
Μ Ψ τω 

ἄλλων ἕχαστον. 'οιοῦτον γάρ ἐστι τὸ ἀσύγχριτον, 
Ν .- , ὃ πᾶσιν ὁμοίως ἐστὶν ἀπροσπέλαστον χαὶ ἀνέφιχτον. 

Ε Ὦ Κν, - -τὉὖοἢἨ 

« Ἐὶ δὲ ἴσον τοῖς ἄλλοις τοῦ Πατρὸς ἀπολείπεται, 
" , ᾿ Ἐ κ - 
ἴσος ἐχείνοις ἐστὶ μεθ᾽ ὧν ἀπολείπεται. Τί οὖν τῆς 

,ὔ - “3 » 

βλασφημίας ταύτης χεῖρον εἴποιεν ἂν ᾿Ιουδαῖοι ; τί 
Ἧ, πὰ ν ΦΆΤ. πῶ , ι 

δὲ τῶν ἐθνῶν λεγόντων ἐστὶν ἀχούειν ; Καὶ οὐχ ἐρυ- 
βριῶ εὐ ὰ ΒΞ ΡΞ , »,»." 
ριῶσιν οἱ τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον πρεσόεύειν σχημα- 

'ὰ 2 ,ὔ ΟῚ ὅ 

τιζόμενοι, ᾿Ιουδαίοις χαὶ “Ἄλλησι φίλα χαὶ “ προσ- 
Ε΄. Ν ὃ Ὡ Ξ τὸ Εὶ λ ἘΝ ἤγορα διδάγματα προτεινόμενοι. Εἰ γὰρ μὴ ἦ συγ- 

"Β᾿ΗΝ - κέ Χ “ 

χρίνεται τῷ Θεῷ χαὶ Πατρὶ, ὥσπερ οὔτε ἄγγελοι, 
Ὗ ΕῚ Χ - ΝΕ 4) “ - ΝΨ τὰ, νας ΕῚ οὔτε οὐρανὸς, οὔτε ἥλιος, οὔτε γῆ, οὔτε τῶν ἐν αὐὖ- 
- , Α - Ἷ - 

τῇ ζώων τε χαὶ φυτῶν ἕχαστον: πῶς μὲν τὴν δια- 
Α " » δι Ν -- , - 
φορὰν ἕξει πρὸς τὰ οἰκεῖα χτίσματα: πόθεν δὲ αὐτῷ 

Ἀ Ἂ Ἃ ,ὔ 

πρὸς τὸν γεννήσαντα ἣ οἰχειότης; ᾿Εγὼ, φησὶ, καὶ 
Ἁ Γι 2 " ᾿ .- ΕἸ - : ᾿ 8 Ἑ ὃ Βανὴρ ἕν ἐσμεν Μάλιν που. 

-Ὸ 2 τὸ “ 

γεύσωμεν. Τοῦτο, εἰπέ μοι, οὐχὶ συγχρίνοντος ἕαυ- 
ψ' -} ᾿: -Ὁ ὅς Τί λέ Ἔ “ «ες η Ὁ 

τόν ἐστι τὸ ῥῆμα; Τί λέγω συγχρίνοντος ; “Ενοῦν- 

ἃ Βορ. «αδγέι. οἶδεν ἐχεῖνο, πονὶξ ἐἤιαῖ, εἰ Ἰζα 40ο- 

{πὸ Ἰοσιταν ἴῃ (ΟἸογίπο, 564] Ξδοιιη ἦα ΤηΔΠι1. 

» (ὐοᾶδδχ απ διὸ τά. 1 ἄτι διότι χαὶ τά. 

ς (οἤϊοο8. ἁ]!ᾳποῖ τὸν τούτων͵, κεξὶ δοπίμιμες Ζηιμῖο- 

πιϊαπὶ. 

ἃ ἘΔ4πῚ εἰ δὲ τὸ ἴσον. ΑἹ Μϑ5. ἀπεϊφαΐογοβ εἰ δὲ 

ἴσον. 

« ΠΙιά, φίλα καὶ προσήγορα,, 51 πηᾶνῖ5, 1ἴὰ οττπὶ (ὑοὴ - 

Ῥοῆϑιο ᾿πξευργοίανο : ἡποιμιεῖα ας {ανεπίϊα, 

ι 

[66 ἀπ|Π| ΘΧΑ  [Γ6 856 80 Θχ τ] 16 γ6 ΘῈ Πὶ ΘΓ ΡΔΊΓΘΠῚ 

βἰηπα! αἴ, ᾿πηπηϊπτιαΐ ΤΠ ΠΊ ΘΠ ἘΠῚ οἱ Τ)6ὶ τηδ]θϑία-- 

[61 ; 4πδηη ]π|ᾶτ ΠΟΤ Πτι5 ἰθϑίδ τιν ἃ 0 ἀἴοῖε : (κεῖ ϑοαν.5 523. 

ποπ ποποταὶ ΕἸἰϊίατη, Ραίτοηι ποι οπιοταί, οἱ ψτιὶ Ζεὶς. τὸ τ. 

πηι σοπίφηιτιῖί, τιοτὶ τὴ σον οηιτῖί., δϑε διίτη τι 

πι6 πιΐείῖ. ϑ6α γϑυϊτδ 15 ἹΠΊ ΤΉ] Ο15, Οἵα7115 ΟΡ Ρἃ ἃ 

᾿πηρυ]δ5ιι 1511 μθθο ἀϊοιιπ οι πίαιιθ, {πιὰ ψ]α1Ὲ, 

4π|ο4 5] 605 οἶνοα β]ουῖοθ {ΠΠΊ ΘΠ1Ὶ σΟΘΉ ΠΟΠΘΠῚ 

ΘΧορολΥ, δα πη ̓ρϑίτ5 Π δὶ ἃς ῬΑ 5 σΟΘ ]Π]ΟΠΘΠῚ 

511η1} ἀ]αἴτιγτιθ οϑϑϑῖ: τί δ Δ ΠΊ51 ν᾿ θα π| ΡΥ ΘΘΡΟ- 

σαιναβ «πιαϑάλμῃ Π6ο εἴ Ῥδίνὶ αἰτυ θα θΡ 6, πα] π|πὶ 

[πη ῃ ̓πᾷ46 Θη ΠΟ] ΠΠ] ΘΠ 11ΠῚ ΘΟ Π ΒΘ ΙΔ {17 ΟἸΠΠῚ 65 

675 νἴδθ, {πὸ δὰ ἴρϑίπι ἀπιοῖ!, αἀθηνρία ΠΟΙ Ϊα 

511. Νάτῃ οἱ {πιά θὶ ο]ουῖα Ῥδιιτη ΔΙ Θ 6 56 ρα δ η1: 

οἱ διιάϊα5 ἀθπ 165. ποηΠπ105 5, 41π|1 ΔΙ! {π14 νε]πξ 

πηᾶσηὶ 46 Προ ἄϊοονο : 564 Δ} 115 ἈΡ54πὸ Πέάθ τη 

ΟΠ εΙβιπιτη Ρ6Ὶ (πιθὴ δὰ σΟρΠΙ ΠΟΠΘΙῚ ΔΟΘΕΒ5115 ῃε, 

Τδῖιη ΠΠ Θ᾿ ΠΑΡ ΑἸ ΧΟΡ ΠΘΠΊΟ. 

27. Ἱποοιη ραν  ὈΠ]Π6 πὰ ἰσιταν ἀἸοῖΕ Πδιιη , τι 

ἘΠΙΤΙαΙ 'π 60 οὐθαίαγῖθ. τ ΔΙ θη 6558 οϑίθηάαΐ, 

«πο ρανίτθυ. ἃρθϑὲ ἃ τηδ]θϑίαίθ ῬδΕΡ]5. Ομ 

ΘΏΪΠῚ ΦΒΠ18}1 5 ΠΡ ΓΑ ΠΙΠ ΠΙΘΗΒΕ ἃ ; ΘᾺ }1ἃ ΤΠ ἴθ Υ" 

56 ΠΡΟΘΟΘΑΓΙΟ διιηΐ. ΤαΠ ΠΠ ΔιΠ{6 1 5006 [ΕΠ 56- 

οὐπάτιπη Πτιτι5 βθπ θη απ ἃ Π60 οἱ Ραϊγθ τη1- 

Θοηϊτι5 ΕἼΠΠπι5, {πιὰ πτὴ δὲ ΔΙΙΟΓ ΠΩ 51: Πστηἃ. ΝΆ ΠῚ 

{πο σΟΙΏΡΑΡΑΡῚ ΠῸΠ ΡΟἰεϑῖ; 1Ιά δ] 5061 εϑβί, 

τι ΟΠ 115 ΡΑΡΙΟΥ ᾿πδΟΟΘβϑ1Πὴ 510 δία 6 πη ρογ- 

νίππι. Οὐᾶγο 5ἱ ΕἼΠπι5 ἃ Ῥαΐγθ ϑπ|6 εἰδίαι,, δἵ- 

{18 γῈ8. ἅ]186,. 6 4π|8}15 δϑὲ 115 {ιΠ]} 1501) 4 110 

ἰδίαι. Οὐἱὰ ἰρίεαν. πᾶ ὈΙΆΒΡΙΙΘ μη] Ρ6}15 εἶχο- 

γἷπι Τάτ} «αϊά ἀδίθυϊτβ οχ ΘθῃΠτι5 4106 

Ῥοϑϑιιηηι5 ἢ ΝΘΟ Ραάοθε 6058 {πὶ 86 γουθπ Π)6] 

οοἸορα ἤπριῃξ,, {πιή4τῖ5. ἃ0 ΟοππΠθιι5. ἡποιιη ἃ 

ἀοοιιπιθηΐα αἴάτιθ ἔῃ] Ρὰ ῬΡΟΡΌΠΟΓΘ. ΝΆΤΩ 51 

Ὅρο δὲ Ῥαιγὶ πη ΘΟ ρΑΓ ἴτ᾽, “ΠΡ ΠΠΟ 111 

ποάτιθ ΔΠΡ6}}., ΠΘΉπ16 ΘΕ6]11Π|, ὨΘΩῈ6 501, ΠΘΩτΘ 

τοῦτ , Πδήτι6 ἈΠΙ πη] τιπι {1128 ᾿π Θὰ 511: ὉΠ|111}ν 

πθπθ Ρἰδπίαγιιπι {|8 ; 4πομηοάο. ἃ ΡΓΟΡΗ]5 

ογϑαϊανῖς οὐ ἀϊνογϑιιϑ " οοηῖγα,, πἀπάθ 11 στη 

Ῥαῖγο σοπ[ιποῖοῦ Εδο, ἸΠ 01}, δέ Ῥαἴ6Τ' τ{τυτι1}. 51|- Ζοαπ. τὸ. 

πιτι5. Ῥιαγβιι5. ΘΠΪπῚ δ] αϑάθπι αἰ ΟΠ ἔλοϊαγηὰ5. τη6η-- 80. 

Γ Πιβϑι οπί {αἸἄοπι που 56 ΘΠ οὐ ΠΡτὶ νοίογοβ 2 

5641 τὰ, τοῦ Ξοπίοπεα οι 61 ΒΘΙΏΡΟΥ ΡΟ πηαποαΐ. Ἐδπι 

συγαρίνοιτο τῷ πατρί. (οὔοχκ ἀππ8 συγχρίνεται τῷ θεῷ 

πατρί. ΑἸτα5. συγκρίνεται τῷ θεῷ χαὶ πατρί, εἴ τζὰ Ἰοφαὶ 

5016: Βαβι, ΠοπΙ4π6 4111 ἄυο Νί55. συγκρίνεται τῷ 

πατρί. 

8 ἘΠΙΕ μινημιονεύσομεν. (οἸοε5. ἔγεβ υνημογεύσωυεν, 

τοοίοδ. 

ων φανάρι» αν» τα 

τ“ ὦ ϑδοωδιδ)ιῳἔωδιονδν 



1}«{{]}. ὃ. 

48. 

990 

τόποι. Ηοο, ἄϊο χα], ΟΠ Π6 γουθίμ οϑὲ θοι- 

ῬΑΓΔΠ 5 βοίρϑιιμη ἢ Οὐ] ἀἴοῸ ΠΟΙ ΑΓΔ ΠΙ5 ἢ 10 

τη ητἶ5., τἰ ἴτὰ ἀϊσαη,, ΘΓ ΠΕ 86 51Π}}ΠΠ{πΉ4|Π 6 }} 

᾿π οσουπηδτὴ ΠΐπΟ ἀδοϊαγαη 5 ἢ Ηἰς ψεῖὸ 1η- 

ΘΟΠΡΑΙΠ]6 ΠῚ 6556. ΤΠ ι ΠῚ οἰαίαι. ἘΠ ῬομΙΐα5 

“αϊάοηι δὶ δο β]γϑίου 5. ΠΟΘ 7651 ΟΠΡΊσιΙ, 

ἸΙΟΠΉΙΠ65.. ῬΥΟΣ ΟΔΡΘΙΘ ῬΟΒΒΙΠΠ}Π5., ῬΘΡ 5{ι- 

ἀϊπιπλ ἂο Θχθυο Δ ΠΟΏΘΏ. ὈΟΠΟΙΠ] ΟΡΘΙ ΠΏ 60 

Δα ποῖτ, τὸ ἤδπι 060 τ᾽ ΘΟ ΒΟΥ) ΘΟΠΒΙΠ11168 

ἄστη ἀϊοῖϊε : ϑὲι5 ροΡ [οἱ 5ἱσιί οἰ Ῥαΐον Ὁ 567 σι- 

ἰοειὶς ρϑγ[δοίτις 65: τὶς ααῖθηι ΤΠ] θη τι} Πδῖτι- 

ΤᾺ] οαπὶ Ῥαΐγθ ΘΟΠἤ]ΙΠΟΙΟΠΘ 5 ΠπΔΠτπ|Π} 1η 1050 

6588, ρυῖναϊ. 584 δὲ πι8οο γί 5]. Δυθιβιι5. ΠῚΙΠῸ 

᾿ρϑίιπη. γι  ιΘ ἢν, ἘΈΘΠΪΠῚ 51 ἸποοΟΙ ΡΑ 1115 

οϑὲ Ῥαΐθν, τπιπάθ ΕΠ] πῚ «Ἰ55] ΠΏ }]6 ΠῚ 6556 46 ῃ]0η-- 

ΘἰρὈ19 ΕΓνΘΓΟ, 51 ΘΧ Θϑ5Θ ἢ 1} Έ 1 1ΠΈΘΙ 56 ΘΟΠ1Ρ8-- 

Γαϊοπ6 (551 211 {π|1Π 6} ἱπν ΠἾ556. 56. αἰ 115 

οϑῖ; 4] Περὶ ροῖθϑε τις ᾿ποοη ρΆνΆ}}}15. 511 4] 
14}15 6ϑ19 51π διαῖθ ΠΘ ΟΠ ἃ ἴτι" {πΠ 468} 11}}0 

πο ο, 4ποιηοο ροῦι ἀν υ ϑ [ΓΘ ΘΟΘ ΠΟΒΟΘΓ6 ἢ 

51. ΠΊΔ]τΠὶ ΠῸΠ ὈΟΠῸ 501π|η| ν] ἀθέι" Δ νου θα], 

564 ᾿ρϑ11ΠῈ δ 181 5101 105]. 

" ΠΙυά, τὸ ἀπαράλλαχτον, τοι 4ιι] ὁπ ΟἸ τη 4116 51π|1-- 

πταάϊποιι κι σηϊΠοαΐ, 566] δα πη, {1188 ΟΠ. Π15 ἀἸβϑιτ"}1{π-- 

αϊη15. Ἔχρουϑ 510, 516 αὖ Το π 51} «υοᾶ ἑάεπεῖίας ἃραά 

1Ππθο]οροβ. 

1 ἤππο Ἰοοιπὶ ἰΐα ᾿ΓΥαροΖιιη 18. γουίογαΐ : ΟΥ716 5 

Πιοπιΐνιος ρεγαποὶξ : ἴθ 4πὸ ἃ (Ομ θοῆβιο Ἰᾳνο τὸ- 

ῬΙΓΕΒοπ τειν, {4 γοσοπη ογ7ι65 (16 5110 ἀπ τάεν. 

« ἘΔ οπο5. δ εη, οὐ Β651}}. οἵ ϑιθρμαηὶ οἱ 8ὸχ 55. 

τὴν ἐκ φύσεως αὐτῷ ὑπάρχουσαν...- οἰχειότητα. ἘσπΠο 

Ῥατῖβ. εἴ Ἀερ. βδοιιηιι5 τῆς ἐκ φύσεως αὐτῷ ὑπαρχού- 

σής-... οἰκειότητος, οἵ ἴΐαὰ Ἰοροπιπὶ 6888. σεηβεῖ 7ε- 

οἕιιβ, 5664 ἴρβίιπι ἁπάίτο ργαβίας, δοΐδέ πῖπτε, ἐπι, 

ἔχ γεϑις σγαπιπιαίίοος στερέω σεηϊίίνο ναὶ 7ιϑι, 

ψμα ργὶναΐτιν" αἰϊηιιῖδ, τιῖ στερεῖσθαι κεφαλῆς, στερεῖσθαι 

τῆς πόλεως, σαρίί πεῖ τιῦῖϑὲ ργὶνανὶ. δεᾶ ποὴ δηϊπηδα- 

γογῦ νἱν ἈΠΊΙο αὶ «οοιββίπητιβ, ΔἸ λα στ] το 6586, 80- 

Ἰ6γὸ ἁΠΠ4υ14 Πονῖ, Πα βθιηρον. ΠΟΙ. ψ ευΡὰ δαΐθιη 

Ῥυϊναίδνα βοϊοπὲ «υΐϊάοπη σϑηϊἶνο Τοὶ Ἰαπρὶ : 564 
1 ποτὶ ΒΘ Ρ Πευὶ οοπϑίαῦ; ἴπ|0 ΠῸΠ ΤΆΤΟ Γοσιιπί ἅτι08 
δοοιιβαϊϊνοβ. Οὐαγα πα ]] απ συ] ἄθο οατιβᾶπη, οἷ 661- 

τἴοποβ γεΐογοβ ἰοΐ (ὐοάϊοιιπη πΠΊοτο 50 Π 1185 5641 πο- 

5, ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΕΙ͂Σ ΘΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

Α - “ ὁ " 

τος μὲν οὖν, ὡς εἰπεῖν, χαὶ-τὸ τῆς φύσεως " ἀπα- 

ράλλαχτον παριστῶντος ἐντεῦθεν. ὋὉ δὲ ἀσύγχριτον 

εἶναι τὸν Θεὸν ἀποφαίνεται. Καὶ ἣ μὲν ἀγαθότης 
“ Ηξ τω Ἂ ΣᾺ τω -Ὁ -ι - -τὖα ᾿ 

τοῦ Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ, τοὺς 
288: ᾿ ἵε 
Ἃ ᾿ ἀνθρώπους, καθόδον ἐσμὲν γωρητιχοὶ, διὰ τῆς 

ῃ ἴα , τω “ - 
μελέτης χαὶ τῆς ἀσχήσεως τῶν ἀγαθῶν ἔργων, τῇ 

κ Δ. ᾿ - - 
πρὸς τὸν Θεὸν τῶν ὅλων ὁμοιώσει προσάγει, ἐν οἷς 

574 « -,» 

φησι" Γίνεσθε τέλειοι χαθὼς χαὶ ὃ Πατὴρ ὑμῶν ὃ 
- , ᾿- ΕΣ 

οὐράνιος τέλειός ἐστιν" οὗτος δὲ τὸν Νονογενὴ " τὴν 
5 ,ὔ Ὁ , 

ἐκ φύσεως αὐτῷ ὑπάρχουσαν πρὸς τὸν γεννήσαντα 
,ὔ κῷ - 

οἰχειότητα, τὸ εἰς αὐτὸν ἦχον, ἀποστερεῖ. Καίτοι 
Ρ ᾿ “ - 

χαὶ οὕτως αὐτῷ εἰς τὸ ἐναντίον ὃ λόγος περιτρα- 
7 5 Α 

πήσεται. Εἰ γὰρ ἀσύγχριτος ὃ Πατὴρ, πόθεν λα- 
Ἁ - , δο πο 

δὼν τῆς ἀνομοιότητος τοῦ Υἱοῦ τὰς ἀποδείξεις πα-- 
ἐξ Α Εἰ ΑᾺ »κ 5» κα 7 Η ΕΓ) 

ρέξεται ; Εἰ μὲν γὰρ ἀντιπαρεξετάζων τὰς οὐσίας 
ϑλλήλαις {ΘᾺ Ἷχ αν ἢ τῷ 5. ὍΝ 
ἀλλήλαις, εὑρηκέναι φήσει τὸ ἀνόμιον, πῶς ἀσύγ- 

Β Χριτος ὃ τοιοῦτος; Εἰ δὲ οὐδὲ συγχρίνεται “ τὴν ἀρ- 
- 5 - ὍΣ ᾿ οἱ 

χὴν, πῶς ἐπιγνῶναι τὸ διάφορον ἠδυνήθη : Οὕτως 

ἔοιχε 
ἀλλὰ 

κι κ᾿ 2 τῷ ἢ τὰ 5 τῷ 7 
τὸ χαχὸν οὐ τῷ ἀγαθῷ ἐναντιοῦσθαι μόνον, 

χαὶ αὐτὸ ἅ ἑαυτῷ. 

Ῥὶ5 ποη Ἰϊοοαξ, Το σο Τ μοβαθσισῃ, Ν᾽ εἴοτοβ ποῖ ΠΡ νὶ 

ὑπάρχουσαν πρὸς τὸν γεγεννηχότα. 

» ἘΔ χαὶ οὗτος. 

τος, {πὸ ΔΑ {παπίο ροβὲ Ἰορτίαν, Ποο ἰοοο «οβθροΐ βαχηϊ 

ῬΓῸ 60 41] σοι ραν [1 ἃ0 ΘΟ ἜΤΕΙ Οἴτ ἅ]10. 

ΓΑΡΥῚ ἀπίϊψαι χαὶ οὕτως. ὅοχ τοιοῦ- 

“ ΠΙιά, τὴν ἀρχὴν, ποῖ ΤΆΤΟ διιπηϊται ΔΟγοΥ ῬΙΔ]ΠΠΓον 

Ῥτὸ δο, 4ποά 6ϑβί, ἐγείξίο, οταγῖσο, οἷο.) πιθο ἀδθαογαξ 

Ἰπίουρυ 5 δῖο νογίορο : ()μοα δὲ πο ἐπίζίιγν χιιίαίοτν 

οοταραναἰἱοπὶς Ππαῦεξ. 

ἀῬοβὲ νόοθπὶ ἑαυτῷ ἴῃ Ποστῖβ Ρυπιο, βοοσαπάο οἱ 

βοχίο βεαπηΐαι 11α,οὗ γένοιτο λυτρῶσαι ἡμᾶς χάριτι τοῦ 

χυρίου ἡμῶν ἰηποῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ οὗ τῷ ἀνάρχῳ πατρὶ δόξα, 

σὺν ἁγίω πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας : φιο- 

ΓαΠι γΘΥθοΓ απ 1π ογΡΥοα οπθτη Γι []πᾶπὶ Οἴαπὶ Ὑ1615-- 

βοῖ Πυσαιβ ἴπ οὐ οπ6 ῬΑΡΊΒΙΘΠ51., ΟΠ οί. οϑ 

ατάσα ὃχ 81ὸ Οοάϊος Βορῖο δα άϊία ποη {π|856. δε 
δὰ ἴῃ ΤῈ ΥἱγῸ «ΟΕ 551 Π10 556 Π {171 ΠΟῚ {Π160, ΟἸΙΠῚ 6]115-- 

το 61 οἰ διιβιι1 85 ἃ ΠΡ ΓαΥ 115 Δ] 5018, ΠΘΙΊΟ 41] Ρᾶτι- 

Ταπηπηοῖο ἴῃ ψοίουθιι5 110 Υ15 Ἰοσοη 15 γοιβαΐιιβ 510, 
Ἰρποχοῖ. 
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ΠΡΟΣ ΕΥ̓ΝΌΜΙΟΝ 

ΛΟΓΟΣ Β΄. 

Περὶ Γοῦ. 

- τὥω τ ; 

Ἔν τοίνυν τοῖς περὶ Θεοῦ τῶν ὅλων λόγοις ὗπο- ὁ 

χατασχευάσας ὅσον ἐδύνατο τὰς εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ 
τ “ Ὅν αὖ Ν ἘῚ ΩΝ .» 

Θεοῦ βλασφημίας, αὐτῷ λοιπὸν ἐπαφῆχε τῷ μονο-- 
- .- Χ - γχε"}] »: 

γενεῖ Θεῷ τὴν γλῶσσαν. ΓΤ Γ γάρ φησι: 

ν᾿ Α, ὴ κι “ 

ΕΥ̓͂Ν. Καὶ εἷς Υἱός. Μονογενὴς γὰρ, περὶ οὗ 

ἐνὴν μὲν τὰς τῶν ἁγίων φωνὰς παραθέμενον, δι’ 

δ ΠΣ ψὰν ποῦ τὰ ὧν Υἱὸν χαὶ γέννημα χαὶ ποίημα χαταγγέλλουσι, 
»Ὕ Ὁ » Α ᾿ -» 

ταῖς τῶν ὀνομάτων διαφοραῖς χαὶ τὴν τῆς οὐσίας 

λλαγὴν ἐμφανίσαντας, ἀπηλλάγθ οντίδ᾽ παραλλαγὴν ἐμφανίσαντας, ἀπηλλάχθαι φροντίδων 

χαὶ πραγμάτων. Διὰ δὲ τοὺς σωματικὴν τὴν γέν-- 

νήσιν ὑπολαμύόάνοντας, χαὶ ταῖς δμωνυμίαις προσ- Ὁ 

πταίοντας, ἀναγχαῖον ἴσως χαὶ περὶ τούτων διὰ 
βραχέων εἰπεῖν. 

ΒΑΣ. Ταῦτα ἢ μὲν ὃ Εὐνόμιος. ᾿Εγὼ δὲ, εἰ μὲν 
[᾿ς Α Ν » Ἂ μὴ Ὁ λ ,ὔ " ε 

οὕτω χρὴ διανοεῖσθαι περὶ τοῦ λόγου παντὸς, ὡς 
-“ - , -- 

πλάσματος, οἷα ἐν τοῖς διδασχαλείοις τῆς ματαιό-- 
- ῸὉ ΄ ων - 

τῆτος εἰς μελέτην τοῦ ἐν τῷ Ψεύσματι πιθανοῦ τοῖς 

μειρακίοις προδάλλεται ( ἐπειδὴ χαὶ παραπλησίως 
᾽ὔ Ἂν 

ἐχείνοις, πάντα σχιαμαχία προσέοιχε" πρὸς κατη- 

γόρους τε μάχη μὴ ὑφεστῶτας" χαὶ ἀπολογία πρὸς 
, δ πα Ν - ᾿ Χ , ν Ν 

κατηγορίαν οὐ προῤῥηθεῖσαν " ὅ χαὶ λόγος πρὸς δὲ- Ε 
-»" Ὁ ’ 2 [᾿ 

καστὰς τοὺς οὐδαμοῦ φαινομένους )" εἰ οὕτω χρὴ 
, ᾿ ΦΙΣ 

χαὶ τούτων ἀχούειν, αὐτός τε ἀφίημι τὴν ἐξέτασιν, 
- Ἂν -“- " ΄, 

καὶ παντὶ παραινῶ μηδὲν τῶν εἰρημένων περιερ- 

γάζεσθαι. Εἰ δὲ μεῖζόν ἐστι τὸ ἐπάγγελμα, χαὶ πολ- 
λοῖς ἢ γέγονεν ὑπόνοια, εἰναί τινα παρ᾽ αὐτῷ τῆς 

ἀληθείας φροντίδα, ἀνάγκη πᾶσα τῶν εἰρημένων 
« Ν ΄ ΕῚ Ν γι] τ » ,ὔ 
ἕχαστον διευθύνειν εἰς δύναμιν. Τίς ἂν οὖν τρόπος 
. ΕΣ Ἂ Ν , . ΕΣῚ μι. - ἃ δ ΝΠ ς59 

τῆς ἐξετάσεως δικαιότερος γένοιτο, ἢ τοῖς “ διδά-- 55 
» . » δ ΕῚ 

γυασι τοῖς παρὰ τοῦ Πνεύματος ἡμῖν δεδομένοις τὸν 
' “Ὁ " “Δ 5 ΄, ἊΣ τῷὦ 

λόγον συγχρίνοντας, ὃ μὲν ἂν ἐχείνοις συμφωνοῦν 
ΡῸ , Ν 

εὕρωμεν καταδέχεσθαι, τῷ δὲ ἐναντίως ἔχοντι ἀπι- 
-» ͵ 

στεῖν χαὶ ὡς ἐχθρὸν ἀποφεύγειν ; 

Ε ἈδρΙ Ρυΐπητβ εἴ βοχίιϑβ τοῦ αὐτοῦ λόγος β΄, ἀνατρο- 

πὴ τοὺ ἀθέου δόγματος τοῦ Εὐνομίου. 27 μδέϊοπ {ἰδ εν 56- 

οιιιάλιι5. Πνευδῖο ἱπιρὶὶ αοοπιαι 5 Πἰιπποτεῖί. Ῥιοσ. 56- 

οὐπαα5 τοῦ αὐτοῦ περὶ υἱοῦ λόγος δεύτερος, ἀνατροπὴ εἴο., 

αὖ βιργὰ. ἘΘ το Ῥαν]5. κατ᾽ Εὐνομίου τοῦ δυσσείοῦς λό- 

γος β΄. οάοχ (ο]}. εὐ Βορσ. ον 5 πὲ τη σοπίοχία, 

ΓΈΜΗΙ ταῦτα μὲν οὖν. οχ οὖν ἴῃ ΝΜ55. ἀεεϑί. 

8 (οάεχ ππτ|5 καὶ λόγοι. Α11 {γΓ65 Μ88, καὶ λόγοις, σοΥ- 

ΤΟΝ. 1. 

ΑΕΒ ΕὔΝΟΜΙΌΝ 

ΤΙΒΕΒ ΒΕΟΟΝΌῦΞϑ. 

Ὦς Γἰϊῖο. 

τ. Τίδ]ιιθ βοϑίθα θη 1Π 115 {πὸ5 ἀθβ Ὅθο 
ἘΠΙΥΘΥΒΟΓΙΠῚ ΠΙΆ 111 56 ΠΟΙ ΡτΙ5. ΡΥ ΘΒ ΡΧ ΙΓ, 

αιοδά μοί, ἴῃ Τ)61 ἘΠ] ππτὴ ] ΘΠ θηϊα5, ἤθίη-- 

ΟΘΡ5 1Π Ἰρϑ11Π} τΠ͵ ΘΟ Ὴ ἔτ} ΤλΘιι ἱπγ 0} } {1 11η-- 

δύιαηγ. Οὐ] Θππὴ αἰο1 9 

Ετν. ἘΠ΄ πητι5. ΕΠ Πι5. ΤΠΠ| ΘΗ] π5. ΘηΪη]., ἐδ 

4110 58 ΠΟίο 1 γΌΟ65. Ρ6Ὶ {τ|45 ΕἼ] ΠῚ οἱ σθη]- 

ΤπγᾺ ἢ} Θἐ ΟΥΘΑΓΠΡΆΠ ὈΡΘἸσαηΐ , 51 Ῥγο α11556- 

1155 5160 ῬΟΓΘΡΆΙΏ15., 5514} 126. οἰἴατὴ ἀϊνουϑὶ- 
[αἴ ΡΕῈΥ ΠΟΙ ΠΙ1ΠῚ ΕἸ ν ογϑ [αἴθ ἀθοϊαναία,, ΟαΓ 5 

ΠΠΡΘΡῚ 6586. αἴάιιθ ΠθρΟ 5, 5641 ΡιΟρίοι' 605 «{| 

ΘΘΠΘΓ ΓΟ ΘΩΙ ΘΟ ΡΟΡΘΔ τ [Π16]]ΠΠσπιηξ,. δὲ {τ }οτι5 

γΟΟΘ5. ΔΙ ὈΙσ 85. 56ηξ Οἰ δ 5᾽Ο ἢ, Προθϑ86. [γα 

(Ἰπουῖῦ (6 115 Θ τη ρᾶτιοα ἀἸσο 6. 

ΒΑ5. Πα «υϊάθη ΕἸΙΠΟΠΊΙ5. ἘΡῸ γ61Ὸ 5] 

ορονίθαϊ ἐθ ἰοΐα ογί! 96 οἵοις θ᾽ γὸ ΠἸοΐα 56Π- 

{6 , 4πΆ]}1ἃ ἴῃ νη τα 58. 50110115 ῬΥΓΟΡΟΠιΙΠ τ: 

Δ ΟΙΘΒΟΘΠΕ]0115. Δ ΘΧθροΙ [ΟΠ 611, τοῦ Ἀρραιθδῦ 

ἴῃ ΤΠΠΘη 8010 γΘΡΙ5ΠΏΠ] 1 πι0 ( 5 4] ἀθηὰ τιῦ 115 

ΘΟΠΠ ΠΟΙ, 11 π1ο Ραιρηδ Δα ΠΑ ΐδο 51 Π}111ἃ ϑιιηξ 

ΟΠΠΪἃ : Ρυσηα ΨΙἊΘ]ΙοΘΕ σοπ γᾶ δοοιιβαίουο5. πὶ 

ΠΟ Θχϑίδπξ : Δροϊοσία ἃ0 ΓΈΒρΡΟΠΒΙ0 δά δοοιιθ8- 

ΕἸΟΠΘΠ] ΠΟ Θ ὩΘΠιΠ [Ια ἰδ ΠῚ : ΟΥαΙΟ δά {π4|665 
{π| Πιιβ 18} ΟΠ ΡΑΡΘΗΣ Ὁ: 51, ᾿Π]π|4Π|, δὲ ἰπδθο 

Δπ ΠΡ ρον οί, ἔπππῈ 1056 46 115 ᾿Π ΠΤ Ρ 6, ἀθ5ῖπο, 

{ΠῚ ΟΠἼΠ 65. Δα ΠΊΟΠΘΟ , τιῦ 181] ΘΟΙ τι ΠῚ {τι ἡἸοία 

511η. δα ἴασαηΐ. 51 ΠΊΔ]115 δὲ σιοά ργοιῖ; 

ΘΕ πλ11{|58 ΟΡ ἃ Θϑὲ ΘῈ 50] Ο10.,. ΔΠΠτΙΔ ἢ 6556 ἀρια 

Θι1Π ψ ΟΡ Γα 15 ΟΠ ΓΔ ΠῚ.) ΠΘΟΘ556 ΟΠΊΠΪΠΟ [π6 1} 51η-- 

σα] γεῦρα ΡΓῸ ποβίγα Ὑἱ}}} ρᾶγίθ σοπ[ΐαγο. 

Οὐ5 Δ 6Π}] ΘΧΡΟΠάΘΠ4Ι τηοάτι5 {π|51101 Ππουϊξ, 
ΠΠΙΔΤη 51 [15 ΠΟΡῚ5. ἃ ΚΡ γπι ἀΟοι πη 115. ογὰ-- 

{10Π6Π1] σΟΠἰΘΡΘηἴθ5, {πο «πάθη 1115 οοη50- 

ΠῚΙΠ] ἸΠΥΘΠΘΡΙ ΠΠΠ15., 1(] 51150] 018 Π}1|5 : {πο γ γῸ 
115. Δάνουβαίπι", 14 ποσπδ8π| Οὐ Θά δηητι5. ἀίητιθ 
τιῦ ΤΠ] ΠΊΙΟΤΙ ΠῚ Εἰ Ἰ ΔΤΉ 5 ὃ 

τυ ίθ. 

μι (οάϊοο8 ἄτι ἐγγέγονεν ὑπόνοια. 

4. Αμταπὶ ἄπο ΠΡΥῚ ἢ τοῖς δόγμασιν, δ. 1ἴὰ Ζποάιια 

Ἰερῖτατ ἴῃ 4115 ἀπόθιι5 Νῖ585., 566 1ἢ ογὰ ΠΡῪΪ “ππηΐαχαΐ, 

ἴῃ οοπίοχία ὑογῸ βουϊρίπμπη Ἰηνοπίταν διδάγμασι : 

{πάτα αἰ ΕἸ πλατη ἸΘοὕ ΟΠ 6 ΡΥΘ οσιπῦ «ποθ ΘΠ] οἱ 

ΠῚ {γ65 Μί88. 

9. 

ὧν . 

το, 
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α. Ῥυϊμπηπιη ἰΐαάαθ {Ππ|4 οβίθπάαϊ,, {πὶ πὲ 
ΒΆΠΟΙΪ {{| σϑηϊ τ απ οἱ [ἀουπιγάτη ΟΠ ΡἸβέτι πη 8}0- 

ῬεΙ]ανίηῖ ἢ ἀτιὰ5. ΒουΙρ[πγάγιιπὶ γοοθ5. πᾶ ροδὶ δά 

ἀοηιοπϑιγαϊοπθιη ὃ ΝΠ 51] θα ῬΘΕΙ νοοο {1158 

ἴπ Αοε5 ΑΡοβίοίουιιμη ΘΟ πβουρ α 651, ΤΠ] 1" 

αὶ ἀἴοῖε : ιϑοίαξ ἰοία ἀοηιι5 16 Γαοὶ, ψιιοά 1])οπιῖ-- 

πιίτι ἴρδιεηι οἱ ΟἸιτι βἔπιηι {6οῖξ 1) 6τι5, ἰπίπιο ἱ ὁδτίτιι 

σιίθῖπ, θος5 οΥμοἰ Π αἰ δεῖς : Ῥυϊπγατη πα] θη Ιά τε58- 

πιοηΐπμα σΟΠνΘη ΘΠ πη Πα] |ὰπὶ Πα ρθὲ οτμπὴ {1|86- 
οἷο. Νὰ πη Οϑ[ΘΠΘΕ ΠῚ 56. ῬΙΟΓ 5515, ΕἼ] ΠῚ). ἃ 

ϑαποῖῖθ ἐαοξιισαπι ἀϊοίτιηι [1556 [65 ΠΠ]ΟΠΠΠΠΠῚ 

Ρου οι ἀθ Ῥθο δὲ Ῥαΐνε, «πιοὰ [δοϑυῖξ. Νοπ 

δηΐμ {Ππ4 αἰ κου, ΠΙΘΟΓΘ 5101. {πη} οτιπ (6 [Δ Π [5 

ΓΘΡῸΙ5 56 Ρ ΠΟ 1Π5{Π{π|{π|’, ἀου ν [ΠΟ Π65 “πᾶ 5481 ἃ 
γψανα ΠΠΟη65. ΠΟΠΊΪΠτ ΠῚ Θχοορσίαγθ. ἘΠῚΠῚ. ΨΘΡῸ 5] 

6] οἴΐοϑὶ νου] ροπαθ ἴῃ αἶθ γιά 1ο1} «ΠΡ ηηι5 ; 

ὨλΠ]τῸ ΠΉΪΠτι5. 51 σα πὰ ἴπ᾿ (8 Π|15 ΓΘ τι5 1ππὸ- 
νᾶηλι5, 14 ΠΟΡΪ5 οἷἴσα ροπᾶμη γοιηἸθίπν, ΤοΥ- 

[556 δηΐη 1Ππ4 φυμάθιη ἰδ η {π|8 1} ΘΟΏΒΘΠ [ἃ ΠΘΈΠΗ 

46 Προ οἱ Ραΐνε ἄϊοῖ, ἃ ἀϊνιπα δου ρίανγα ϑἄοοι 

ΒΘ. ΠΠ}115 : ΠΟΟ Ὑ61Ὸ ΠΟ σοην θην ΤΠΠΙ ΘΟ ΉΪΟ., 50 1- 
Υἶπι5 βαποῖιῃι5 5:16 Π 40 οϑίθπαιε. Οτἰιομηοο στιν 
τἀτπιπὶ {που , νόοθ δοὶξ ἱτηγητιζαΐαᾳ , τπιηΐνθυθο- 

γαπὶ λοίογθηι (Δ πγὰπὶ ἀΐσονο ὃ ΕΠ Θ ΠῚ ΠῚ δὶ 006 }-- 

Ἰατῖο δ] αϑπιοάϊ οἱ οοπυθηϊνοῦ., τ αιι6. ΠΟῚ [τιϊδδοῖ 

ΡΙΦ θυ μϊθϑθα ἃ ΘΡΙΡΙ πὶ 5116 Π||0. Τὴ ΟΥΘΔ 5 

«υϊάθπη γϑρουίμητι5 ἃν ῦθρῸ ζδοῖέ ἀθϑαγηίδμι [μ]8-- 

56. ἔδοίανο ΔρΡρϑ Δ Ποποπι : ἴῃ ΕἼΠΟ. διιΐθπὶ οὶ 

ΠΟ 161. {πὶ ρτίπιοίρῖο Θτιῖμι 1}) 615. [δοῖ! σιρἰκιπι 

δἰ τον γατη. ἘΠ᾿ σαγϑιιβ : {πὶ {πειιιτῖς τη αγετίτι1γν ἐπια-- 

τίη τποαάϊίαναν. Ἐπ. Ἐπῖπι ϑὉΓῸ πω διετί ἱπνῖ-- 

σἰριϊία {{{{π||5, δα ογθαϊίοτιε πατιτιεϊῖ, εἴτι ρ6 [ας 

οἰμιγα5 ἱπποίοβοιιτιί, ρογϑρὶ οἰπιτυίττ'. 516 ΒΟΥΙΡιγὰ 

ἴῃ «πἰριτι5 ΟΡ ΡΟΥ Πα Πα} Θ5[ τιϑι 8 5 ΠΟῸ ΠΟΠΊΘΗ  ; 

τά ἀθ Ῥουηΐπηο ΠΟΒιΓῸ οἱ ϑαϊναίογο [65 ΟΠ νϊϑίο., 

ἸἈΤΉ Π 8 ΠῚ} Θ]ΟΥ86 6}115 πα] βίαι παι ἀθοθΠ5 ; 
οὈεσοῖτ. 564 ἐλ ΠΊ6η δὲ ἃϑοῖα πη), οἱ Δ ρ᾽ 6 η} ἀηστι- 

ΙΆγ θη, δ Ια! ἄθιη οἰ 5:0 Π15., δὲ ΡΟ ΠἍΤη βοδηὰ-- 

Ἰ1, δὲ 1118 6] υβῃηο 1 ΠΟΙΉΙ 1115.) 1ἢ {π|| 115. ΠΟΙ 
μα] πιπὶ νἱ ἀθἔτιν 1Π6556 ἰα0115.,. 115 7 {Π| ΠΟΙΉΪΠΙΙΠῚ 
55} ΠΟ ΠΟ ΠΘΠ. ΠΟῺ ἈΘΘΘΟΠΠΙΠΓΠΡ., [ΟΙΏΪΠΙΙΠῚ 

Θ]οΥνΪο. ΔΡΡΕΙΪαΡΘ ΠῸΠς ΘΙ θ6βοὶ: ; δὲ βαοίπιΓαπι 

Πιιβ τι Π| ΟΠΊΠΙΠῸ ΠΟΙΠΉΪΠΔΥΙΕ. Αἴ γΘΓῸ ΠΟ Δ} ᾿ρ515 

»ΈΘρσ. φααγίαϑ ἴῃ πηυσῖη ὀνομάτων ἐπιχρατεῖν. 
«Ἤος ἀϊοῖξ ΒαΑΚηΠτπι5 : δουιρίαγα οὐπ (6 Ῥαΐγο 5ογ- 

ταοποπὶ ΠαΡοῖ, γῦρο ἤδοὶ! αὐλέπιγ, αὖ οβίοπα ας Ποὺ 

σοῦρατα Ῥαῖν] ξαπη αα πη. ΤΟΥ πὶ ΟΠ ΤΙ πΔ ΘΟΠ ἸτΟΥῚ 

Θοπν μῖγ : σοπῖτα, οὐτῃ 6 ἘἼΠ1Ο Ἰοσαῖξιιγ", Π τ ΠΤ 

σόσεπὶ Καείπγερ πϑατραῖ, αὐ ἀοοθαπιαν 14 ποιηθῃ οἷ, 

411 ῬΑΥΙΓοΥ ΤΟΥ τη ΘΟΠ Ιου οϑῖ, ποῖ σοηστθογο, ἀπ- 

τἰχαὶ φαδΐποῦ ΠΡΤῚ τάχα γάρ ποὺ τὸ μὲν.... λόγου. τὸ 

δέ. Ἑαι τάχα γὰρ τοῦτο μὲν..... λόγου, Τοῦτο δέ, Ηοο 

5. ΒΑΘ ΟΕΒΆΒΕΖ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. 

α 

Ὀ 

ἈΆΒΘΗΙΕΡ, 

Πρῶτον τοίνυν ἐχεῖνο δειχνύτω, τίνες τῶν ἁγίων 

γέννημα χαὶ ποίημα τὸν Χριστὸν προσειρήχασι: 

ποίας ἔχει φωνὰς τῶν Γραφῶν εἰς ἀπόδειξιν : 11] 

γὰρ τῇ τοῦ μαχαρίου τ τοι ἼΗΙ τῇ ἐν ταῖς Πρά- 

ξεσι τῶν ἀποστόλων ἃ ἀναγεγραμμένη ἐπε σθηρίποεεῦ Ε 

ἔνθα φησί" Τυνώσκεται πᾶς οἶχος ᾿Ισραὴλ, ὅτι Κύ- 

ρῖον αὐτὸν χαὶ Χριστὸν. ἐποίησεν ὃ Θεὸς, ἐόγεν 

τὸν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε" πρῶτον μὲν 

οὐδὲν οἰκεῖον ἔχει τῷ ζητουμένῳ ἣ μαρτυρία. 

Ἐπαγγειλάμενος γὰρ δείξειν παρὰ τῶν ἁγίων εἰ-- 

ρἦσθαι ποίημα τὸν Υἱὸν, τὴν μαρτυρίαν παρέχεται 

περὶ τοῦ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς, ὅτι ἐποίησεν. Οὐ γὰρ 

ἐχεῖνό γε ἂν εἴποι, ὅτι ἔξεστιν αὐτῷ, ἐν τοῖς περὶ 

τῶν τηλιχούτων λόγοις, παραγωγάς τινας χαὶ πα- 

ρασχημαστισμοὺς τῶν " ὀνομάτων ἐπινοεῖν. Εἰ γὰρ 
χαὶ ἀργοῦ λόγου εὐθύνας ὑφέξομεν ἐν ἡμέρα τῆς 

7 “ ᾿ Ἁ -- , 

χρίσεως, ἤπου γε τὸ περὶ τῶν τηλιχούτων χαινο-- 

τομεῖν, ἀνεύθυνον ἡμῖν ἀφεθήσεται. “ Τάχα γάρ 

που τὸ μὲν ὡς πρέπον ἐπὶ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς λέγε- 

σθαι, παρὰ τοῦ θείου δεδιδάγμεθα λόγου - τὸ δὲ οὐχ 
ἁρμόζον τῷ Μονογενεῖ, δι᾽ ὧν ἀπεσιώπησε τὸ Πνεῦ- 

μα τὸ ἅγιον ἐνεδείξατο. Πῶς οὖν ἀσφαλὲς τὴν, 

᾿ῬἘποίησε, φωνὴν ἧ μεταῤῥυθμίζοντα, ποίημα λέ-- 
γειν τὸν ποιητὴν τῶν ὅλων; Εἰ γὰρ ἔπρεπεν αὐτῷ 

προσηγορία τοιαύτη, οὐχ ἂν ἐσιωπήθη παρὰ τοῦ 

Πνεύματος. ᾿Αλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῆς χτίσεως εὕρομεν, 

ἀπὸ τοῦ. "ποίησε, τὴν τοῦ ποιήματος προσηγορίαν 

μεταληφθεῖσαν " “ δὲ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, οὖχ-- 

ἔτι. ᾽ν ἀρχἣ , γὰρ, ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν οὐρανὸν 

καὶ τὴν γῆν. Καὶ πάλιν: ᾿Εν τοῖς ποιήμασι τῶν 

χειρῶν σου ἐμελέτων. ἰ Καὶ, Τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ 
ἀπὸ κτίσεως χόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα χαθο-- 

ρᾶται. Οὕτως ἐφ᾽ ὧν ἐστι χρήσιμον τὸ ὄνομα παρα- 

λαμθάνουσα ἣ Γραφὴ, ἐπὶ τοῦ 8 Κυρίου ἡμῶν χαὶ 

Σωτῆρος Ἰησοῦ Χρι Ὁ ὡς οὐ πρέπον τῷ μεγες 

λείῳ τῆς δόξης, παρεσιώπησε. ἢ Νὺν δὲ ἀξίνην υὲν 

χαὶ λίθον ἀκρογωνιαῖον, χαὶ λίθον προσχόμματος, 
α ἕν οἷς οὗ 

. ΄ »," ᾿ -- « 
χαι πετρᾶν σχανδάλου, χαὶ τοιαυτὰ ξετερ ἔ 

πολὺ δοχεῖ τὸ εὔφημον εἶναι τοῖς μὴ χαθικνουμιένοις 

τῆς σημασίας τῶν ὀνομάτων, τὸν Κύριον τῆς δόξης 

προσαγορεύειν οὐχ ἐπαισχύνετ ται" ποίημα δὲ οὐδα-- 

μοῦ τὸ παράπαν. ὠνόμασε. Καίτοι γε οὗτος παρ᾽ αὖ- 

τῶν εἰληφέναι τῶν ἁγίων τὸ ὄνομα τοῦτό φησιν, ἵνα 

1050 ἴπ ἴοοὸ β 1 οὲ ἄπο Νῖ55, οὐχ ἁρμόζειν. ΑΙῈ φαΐη- 

416 35. οὐχ ἁρμόζον. 

ἃ Ἐ41Π μεταῤῥυθμίζοντας. ἈΠΕ 56χ ΠΡΟΤῚ μεταῤῥυ- 

θμίζοντα, ἘΠΡΡΩΝ ΕΑ ἐμεέιετηι {μον οἱ ψὶ ἐα νοῦ δο ἴδοις 

σόοοπι ἰαοϊατοο οοπεϊππανι 

ε ΑἹ τοῦ υἱοῦ καὶ θεοῦ. 

ΓΈΚ ΠΕ χαὶ πάλιν τά. (οιοοβ τα} καὶ τά. 

Ε Ἐ41ΕΠ χυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἰησοῦ. Αὐ Μί55. αἴ 

1η οοπίοχίι, 
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ταῖς συχοφαντίαις " μιὴ μόνον τοὺς κατ᾽ αὐτὸν περι- Ἐ 5Δ Π0 115 ΠΟΟ 856 ΠΟΙΏΪΠἾ5 ΔΟΟΘ 556 Αἰ 5 τξ ΠΟΠ 51105 
θάλη,, ἀλλὰ καὶ τοὺς πάλαι ποτὲ γενομένους ἁγίους. 50] 1πὶ ἐοτπι8 165... 564 5 Ποῖοβ δἔϊαπη 4] ΟἸ πὶ ἔτι6-- 

ΤΠ... ΘΑΙ 115 51115 ᾿ηγοϊγαῖ. 

5. γεγιη ΡΡδοίθυ πᾶ) «πο 00 ΡΘΡΙΟΙΠΠῚ 
ΠΟῸΠ Ορογίδε δ] 1ὰ ἀιιθγο, ΠΟ 6 ΟΡ ΠΟΙΏΪΠἃ 

ἃ 56 1050 ἐγ ΠΡ Δ Ρ6 : ρυϑοῖθυθα Π6 1ρ88ἃ “8166 }} 
ἈΡΟΒ[0]1 βϑῃίθηΐία Θχ 6 ὲ ΠΟΡῚ5. Θὰ πὶ {ΠΠΊ ΘΠ 
4116 Δηΐθ βθθοι!α [ἰδ 511}05]516 Π||8η1 : ἀ6. «πὰ 
ΠῖπῸ ΠΟΡΪ5 56 0110 Θϑὲ. Νϑτ6 Θηὶῃ (6 51 5ϊαπίϊα 
ἰρϑὰ δὶ γευὶ, φαοᾷ ἴπ ῬΥΪμοΙρο ογὰΐ ἀρτα ,ραπ. τ. 2. 

ρὶ τοῦ χενώσαντος ἑαυτὸν ἐν τῇ τοῦ δούλου μορφῇ ν 2,0 Τλοῖιπ , 584 46 60 4ἱ 5θίρϑιιμη θχϊπδηϊν ᾿η ἔον- ΡΙμ ιν 

καὶ γενομένου συμιμόρφου τῷ σώματι τῆς ταπεινώ- Α γηὰ 56ΥΥΪ, δὲ [λοίιι5 6ϑὲ ΟΠ ΌΓΠ58. ΘΟΡΡΟΥῚ Πυιη- 7ὁὃ ὃ 

σεως ἡμῶν, χαὶ σταυρωθέντος ἐξ ἀσθενείας, σαφῶς |[1{4{1 ΠΟΒΙΙ86, ἃ6 ΟΥ̓ ΠΟΙΠΧτ5 δὲ ΟΧ Ἱπἢνηηϊαίθ, ἀρ, μὴ τ 

Οἷαγα ἃο Ῥϑιβρίοιιθ ἀἸ5βθυ. Ἐλ Ποὺ ποίμπμη οϑὲ 2.0ον.1.6. 

11, 

Ἄνευ δὲ τοῦ μὴ χρῆναι διὰ τὸ ἐπικίνδυνον τοῖς 
τοιούτοις ἢ ἐπιτολμᾶν, καὶ τὰ τοῦ Κυρίου ὀνόματα 

παρ᾿ ἑαυτοῦ μεταπλάττειν " ἔτι οὐδὲ ἣ τοῦ ἀποστό- 
λου διάνοια τὴν πρὸ αἰῶνος ὑπόστασιν τοῦ Μονο- 

γενοῦς ἡμῖν παρίστησι, περὶ ἧς ὃ λόγος ἐν τῷ πα- 

ρόντι. Οὐδὲ γὰρ περὶ τῆς οὐσίας αὐτῆς τοῦ Θεοῦ 

Λόγου, τοῦ ἐν ἀρχὴ ὄντος πρὸς τὸν Θεὸν, ἀλλὰ πε- 

Ρ.- 2. 

διαλέγεται, Καὶ τοῦτο παντὶ γνώριμον τῷ χαὶ μι- : 
4» Χ 2 , - ΕῚ .» αἱ Ὁ χρὸν ἐπιστήσαντι τῆς ἀποστολιχῆς λέξεως τῷ βου- 

« » 
λήματι, ὅτι οὐχὶ θεολογίας ἡμῖν παραδίδωσι τρό- 

Ἃ, -ὦν - 
πον, ἀλλὰ τοὺς τῆς οἰχονομίας λόγους παραδηλοῖ. 

, ι 

Κύριον γὰρ, ἃ φησὶ, καὶ Χριστὸν αὐτὸν ὅ Θεὸς 
ἐποίησε, τοῦτον τὸν ᾿[ησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε;, 

τῇ δειχτιχῇ φωνὴ μονονουχὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον 
αὐτοῦ χαὶ δρώμενον πᾶσι προδήλως ἐπερειδόμενος. 
Ὃ δὲ Σ 5 , ἂ' 5 ἈΟΕ 5.. ταν , Ἑ τὴν, ἐποίησεν, φωνὴν εἰς τὴν" ἀρχῆθεν γέννησιν 
τοῦ Μονογενοῦς μεταφέρει. Καὶ οὐδὲ ἐχεῖνο αὐτὸν 

δυσωπεῖ, ὅτι τὸ, Κύριος, οὐχ οὐσίας ἐστὶν ἀλλ᾽ 

ἐξουσίας ὄνομα. “Ὥστε ὃ εἰπὼν, Κύριον αὐτὸν καὶ 

Χριστὸν ὃ Θεὸς ἐποίησε, τὴν χατὰ πάντων ἀρχὴν 
᾿ , , ᾿ τ Ὦ Ἐ ὉΠ 

χαὶ δεσποτείαν λέγει τὴν παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐπιτρα- 

πεῖσαν αὐτῷ, “ οὐ τὴν εἰς τὸ εἰναι πάροδον αὐτοῦ 

διηγεῖται. ᾿Γαῦτα μὲν οὖν μικρὸν ὕστερον ἐπιδείξο- 
εἴ 5.0.7 4“ κ πιρτον 7, χῷ μεν, ὅταν ἐλέγχωμεν αὐτὸν παρὰ τὸ βούλημα τοῦ 

Πνεύματος τὰς ἐκ τῆς Γραφῆς μαρτυρίας παρατι-- 
, - τ͵ “ θέμενον. Νυνὶ δὲ ἐπὶ τὰ συνεχῇ τοῦ λόγου προΐω- 

μεν. Τί οὖν αὐτῷ βούλεται τὸ ὄνομα τοῦτο; χαὶ τί 
,ὔ .- 

δήποτε ποίημα προσαγορεύειν τὸν ποιητὴν τῶν 

ὅλων ἐπιχειρεῖ; Σοφίσματι χιδδήλῳ παραχρουσά-- 
μενος ἑαυτὸν, οἴεται ταῖς τῶν ὀνομάτων διαφοραῖς 

᾿ - ΝΥ 

χαὶ τῆς οὐσίας παραλλαγὴν ἃ συνεχφαίνεσθαι. 

, - Ὁ 

Καίτοι τίς ἂν τῷ λόγῳ τούτῳ σωφρονῶν πρόσ-- 
θοιτο, ὅτι ὧν τὰ ὀνόματά ἐστι διάφορα, τούτων 

᾿ Ἄδσ, «υδγέιιβ μιὴ μόνους. 

1 Ἑσπ ἐπιτολμιᾷν, κατὰ τοῦ. ΑπΈΖαΙ ἔτ. ΠΡτὶ ἐπι-- 

τολριᾷν, καὶ τὰ τοῦ, τεοΐο. 

ἃ 510 ΔηΓΙΖτΙ ἔσο ΠΡ, Ὗοχ αὐτὸν ἴῃ σα] σα 015 ἀ651- 

ἀεγαραίαν, Π]π «φαοά πιοὸχ Βϑαϊίατ, προδήλως ἔπερει- 

δόμιενος, 516 δα ψογθιπι Ἰη ουρυθιαν! ροίουὶβ., ζαγιέτηι 

ποτὶ ραίαπι ἱποισπῦθης. Ἦος εβῖ, Αροβίοϊπιβ Ῥοίτγιιβ 

ῬῈΡ γόσοπὶ ἄμα ἰαππτη ΠΟ σομπιτηοηβίγανις Πιιτηὰ-- 

πἰξαΐοιη ΟἸγιδίῖ ΤΟ ΠΏ} : ἃΐ, 51 τηᾶνῖβ, ΔΡροβίοίιιβ 

Ῥείσιιβ ῬῸῦ νόσθπι μεώες ἴπ) Ρουϑρίοια Πυπη δ ηϊ ΓΘ 

Ομ τιβα Τομηηϊ πάσαν, αὐ δὰπὶ ἀπ ππῦ ΠῸΠ ΘΙ 15 

Ὁ 

ΟΠΊΠθτι5. 41 γ6] ρᾶγιπ δ Δροϑβίο τος “ΠΟ ΠΠΟ 5 
ΘΘΠΒ.1ΠῚ ΔΠΙΠΉΠ1 1} ἰπἐθηἀθυαπὲ,, {ποἀ πο ἐπθο]ο- 

δἴδθ ΠΟΡῚ5 τηοάπιπ ἱρά], 564 αἸΒΡΘΗΒΔΙΙΟΠ15 γὰ- 

ἤοπος ἀδοϊαγαί. ἤομιίτιιιην Θηιῖπ., ΤΠ αϊΣ, οἱ “14εἰ. 2.36. 

ΟΠ ϑίτιση, ἰρδιισι 1) 65 [οῖΐ, ἤτιτιο «Γ Θδτέιν τίθην 

“ος ογιοἱ Παϊδεϊς : ᾿ς ἀθιηοπϑίγαίνα νΟ06 1η Ππι- 

γπηδηϊζαΐθπι 6]115» αἴαιθ ἰη 14 «αοά ὁ61}15 οἵη- 
ϊπιπη Βα] οἴ πὶ ογαΐ . ἰἀπίπι πὶ ΠΟ ἀρθνΐθ ᾿πίθη- 

ἴὰ5. Ἦϊς γεγο νομὴ ἤδοῖξ δ δατῃ {ΠΠ|Ρ 6 Π| σ6-- 

ΠΟΓΑΙΪΟΠΘΙῚ 7188 ἃ ὈΓΪΠΟΙΡΙΟ ἔπξ, ἰγδηϑίθνε. Εἰ 
πὸ {Ππ4 φυϊάθιῃ δαμπὶ ρα άονα ἁἰοῖ:, φαοα νοχ 

Τοπιΐπιις πῸπ ΠΟΙΏΘΗ 511 β δα π δ, 564 μοἰοϑβία- 

(ἰ8. Οὐιαγο ααὶ ἀἰχὶῦ., Ζ)οπιίπιπι ἵρδιιπι δὲ Ομτί- 

δίπιπι Τοῖς [δοῖξ, ρυϊποιραῦαιμη ἃο ἀμ πη 1 

ΟΠΊΠ65 οἱ ἃ Ῥαΐγτθ ἰγαάιίιπ) ἀἸοϊξ.,. ποὸπ 1Ππι5 δὰ 

8556 ἰγατιϑὶτπιπὶ παυραῖ. ἘΠ σαϊάθηι πδθο ρϑθ]0 ροϑβὲ 
οϑἰθηθηλτϑ ; Οοἴπι ΠΟΙ ΠΟΘΠΊΤ5 {ΠΠπ1Π} ΒΟΥῚΡ πΠΓ 88 

τοϑεϊ πη πία ΡγΘοῖον ΘρΙΡ [5 γοἢ πα ἔθ ΡΥ θυ 1ἢ 

πιοάμπιπη : 564 πιιπο δά νϑῦθὰ σου θηϊϊα ργόσγο- 

ἀἴαταιν. Οὐ εὐρὸ ποὺ ΠΟΠΊΘΠ 5101 να] ῦ ἀτιὰ 

ταυπάθια ἀθ οατιϑὰ [αοίπαγδηι [οἴου ΠῚ ΟΥΏΠΊΤ ἃ- 

ΡΘΙΪατα ἀρϑυθά ταν ἢ 1058. 56 [ποαῖα σαν] 0 6 

ἀθοιριθη5, οἰ 16. δἰϊδιη αἰγϑυϑι θη} τΠἃ 

ΟἸΠΠῚ ΠΟΙΠΉΪΠΠ1ΠῚ (Ἰ5ΟΓΙΠΏ]Π6 ΟΒίθ ΠαῚ ΘχἸβ πηδέ. 

4. 564 415 ΠΊΘΠΕ5 ΘΟΙῚΡΟΒ δ 8 ΠΟ 56 Π 6 ΠΕΪΔ ΠῚ 

δοοοββουῖς, φαοά “αουιμι ΠΟΙηΪΠᾶ βιιηΐ ἀἸγθυϑᾶ, 

ϑα ποῖαι, 66. τοριτι5 προδήλως ἀπερειδόμενος. 

» ἜΘ. τονίλι5 ἀρχῆθεν γένεσιν. ΑΠΙ Μ85. οπὶ δα π15 

γέννησιν. ; 

ς ΠΙυά, οὐ τήν εἴο.ν, 1ἴὰ γονίογαΐ ΤΡΑΡοΖιιη 1115, 71071 

ψιοπιοῖῖο 6556 οαρθνῖϊέ, παΡΡαΐ. Τα ορρυθεδ οπθιω 

'ἹΓγαρθζιητ δ π8π5 (οτη ΒΘ 5115 510 ΒΟΥ ρ51 : ψεοεὶ 

πιαοίιτι5 65, τι 6556, 5 ΟΡϑοῦσια5. Αά νούθιπ νου ϊ- 

πλα5, ποὴ [απὸ (αϊάοπι, 8664 ΠΑ ΘΙΙΟΡ [πη 6 Π, 7101 

ἐἦιις ααἰ 6588. 1) αγεδίζιιτν παγναΐ: ᾿οςο ἐδ, οι παγγὰϊ 

«πουλοο πὰο ΡΟΥΥ ΠΟΤ, αὐ 51}. 

ἃ Ἄδρ, {πανία συνεμφαίνεσθαι. 

δ: 



ον. 533. 6. 

᾿ 

910 5. ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΒΚΕΖ, ΘΑΡΡΑΏΟΓ. ΑΒΟΗΙΕΡ, 

ΠΟΙ ΠῚ Θὐϊδ}} 5 5 α πιὰ αἰ νθυβαβ 6556 ΠΘΟΌ586 5119 

ῬΟΙΓῚ 6Π1Π} οἱ ῬδΠ]Π1, δὲ ἴπΠ 5 Π]Π|ἃ, ΠΟΙ ΠΙΠΗ 

ΟὨΊΠΠ1Π ἈΡΡΘΙ]ΔΓ]ΟΠ65 5ι1ηΐ αα] {6 πῃ ἀἴνουβθ : 566 
[ἈΠΘ ἢ ΟἸΠΠἾΠΠ} ἀπ 511} 51 Π1ἃ 65... ΟἸΑΡΡΟΡΙΟΡ 

1ῃ Ῥ] ΟΡ 15. 161 ΤΠ 61 ΠΟ 511Π1118.. δἷ 5015 ργο- 

ΡἘΙΘεδ τ] 115. τι85 ἴῃ πποςιοάιιθ σΟΠϑἰ θυ ἢ αν, 
Αἰ τυ ἃ ΙΓ γῸ ΕἸ ΓΘ  πητι5. ΤΠ π 16. δὲ ἀρ ροΙ]ἀ 0 Π65 

ΠΟΉ 51105[Δ Π|15., 566] ργορυϊθίατο5 {πα θῖι5 {5416 
ἀοϑισηαῖαν., δἰσηἤοαηῖ. ΠΙΆ τι6. οὐμπ Δι᾿ Πητι5 

Ῥοίγιιηι, ΠΟ 6]115 5105 ἴα πε] π ΠΟ ΠΟΠΊΪΠ6 1Π[6]- 

ΤΡ Ί Πλ1|5 (5.105 Π 118} ἀτι 6 1 πτιπῸ ἴσο πηα το ἃ] 6 
51] οί η., {πο πο τῶ} 60. ΠΟΙΉΪΠ6. δἰ σηϊ- 

[Ποαϊαν ), 564 ργορυ θίαίθϑ {τι οἷγοα διιπ ΘΟμΠ51-- 

ἀδγαπταν, οοσίία!οηθ. ἀδρὶπροίηλι5. ΠΠῚῸῸ ΘΠ ἢ 

ΡΘΡ Ππᾶπο νόσθπ 1Π|6]ΠΠσ] ηλτ5. ΤΟ Π80. {ΠΤ}... {{|] 

[1 ὁχ Βοιπβαϊα, Απήγθο [γὰῖγθ Π}, 41π|| Θχ μἰδοα- 

[ΟΡ 84] ἀροϑίοϊαίιιϑ Π}} Π|5 [θυ τ) γοσαῖτ5 δὲ, {{] 

«ποπίδτῃ ἢ 46 ργεϑίαθαϊ, Ἐὰοο] Θϑδθ. ΘΠ ΠΟ ΠΟ Π 6 ΠῚ 

ΤῊ 56] 0511} γΘΟΘΡΙΕ : 4αονῖιπ 1} «αἰ 4τιὰ πη 65- 
56 η|ἃ οϑί , δὶ ϑϑϑϑηςία [ἃ ΠῚ 118 ΠῚ} 511 05Γ Π|1ὰ [Π[6]-- 

Ἰισαῖαν, Οὕανθ ΠΟΠΊΘΠ ΠΡΟ ΟΡ ΠῚ (πἰ θη ῬΘΙΡῚ 

ΠΟΙ5. ΟἸΡΟΙΠΠΒΟΡΙ ΓΕ : Ρ58ΠῚ ὙΘΙῸ Θϑϑθη πὶ ΠῸ- 

παρηλλάχθαι καὶ τὰς οὐσίας ἀνάγκη; Πέτρου γὰρ 
χαὶ Παύλου, χαὶ ἁπαξαπλῶς, ἀνθρώπων πάντων 

προσηγορίαι μὲν διάφοροι, οὐσία δὲ πάντων μία. 
Διόπερ ἐν τοῖς πλείστοις οἱ αὐτοὶ ἀλλήλοις ἐσμέν" 

6 » . Ὅψ{ἰ ἃ , - ἄν ον 

τοῖς ὁἐ ἰοιωμασι μόνοις τοις περι εχαστον θεωρου- 

Ὁ μένοις, ἕτερος ἑτέρου διανηνάχαμεν: Ὅθεν χϑὶ αἱ 

προση γορίαι οὐχὶ τῶν οὐσιῶν εἶσι σημαντικαὶ, ἀλλὰ 

τῶν ἰδιοτ τήτων, αἵ τὸν χαθ᾽ ἕνα χαρακτηρίζοθαιν, 

ταν Ξ οὖν ἀχούωμεν Πέτρον, οὐ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ 
νοοῦμεν ἐχ τοῦ ὀνόματος ( οὐσίαν δὲ λέγω νῦν, τὸ 
ὑλιχὸν ὑποχείμενον" ὅπερ οὐδαμῶς σημαίνει τοῦ-- 

ἜΡΟΝ ἀλλὰ τῶν ἰδιωμάτων ἃ περὶ αὐτὸν θεωρεῖ-- 

ται τὴν ἔννοιαν ἐντυπούμεθα. εὐθὺς γὰρ ἐκ τῆς φω- 

νὴς ταύτης νοοῦμεν 8 τὸν τοῦ Ἰωνᾶ, τὸν ἐχ τῆς 
“ἈΝ ω - ’ὔ 

Βηθσαϊδᾶ, τὸν ἀδελοὸν Ἀνδρέου, τὸν ἀπὸ ἁλιέων 
3 Ἀ μ. , -» 5 -- ῃ , ᾿ 

Ε εἴς τὴν διαχονίαν τῆς ἀποστολῆς προσχλη ἡέντα, τὸν 
ΣΌΝ ὰ ὑνελν “! ε ᾿ ὩΝ ον διὰ πίστεως ὑπεροχὴν ἔφ’ “ ἑαυτὸν τὴν οἰχοδομὴν 

ἂν γῆ ,ὕ 5 ὙΣ Ν ΕῚ ΕΓ: 
τὴς χχλησίας δεξάμενον" ὧν οὐδέν ἐστιν οὐσία, 
γα. ΡΥ , ὩΣ σο ἥν " ὡς ἣ ὑπόστασις νοουμένη. “Ὥστε τὸ ὄνομα τὸν 

-- } »" , 

χαραχτῆρα μὲν ἥμῖν ἀφορίζει τὸν Πέτρου αὐτὴν 
᾿ »Ν - , ΣΡ , ΕῚ ΄ 

δὲ οὐδαμοῦ παρίστησι τὴν οὐσίαν. Πάλιν ἀχού-- 

σαντες Παῦλον, ἑτέρων ἰδιωμάτων συνδρομὴν ἐνοή- 

«πάπα Χμ] Ρ6ι. Ἀτιῦβι15., οὐ αμην ἃυια1-- οι σαμεν" τὸν ᾿Γαρσέα, τὸν “Εδραῖον, τὸν χατὰ νόμον 

ΤΠ115.5 ᾿ΠΔΡ ΠῚ ὈΡΟ ΓΙ ἴα παι 1Π 16} } 15] Πλ115 ΘΟ ΠΕ ιΠ»- 

511η1, ΤΆΥΘΘΏΒΘΗΙ , ΠΟ ΌΓΈΘΊΙΠ., 5θοιΠ τπ ἰΘ θη 

Ῥ ΔΓ Ιβϑθιι τη. . (ὑΙηΆ}16}15. αἰἸβοὶ ρα τη, φοιη]Δ}10-- 

ἢἶ5. ΘΡσῸ ἘΟΟΪ ϑιαυιη ΘΙ ΡΟΥΘ ΠΟ ΘΠ], ΟΧ 

{γοπηθπο0 νἶβο δαὶ Ἀθη ΟΠ 6) ̓ ΘΡ το τι}. ἀρ0-- 

[ΟΠ απ σϑηςπι. Ηδθο ΘΠ]ΠῚ ΟΠ, Πΐὰ τπὰ αι] γοο 

ΟἸΡΟΠΙ ΒΟ τ. Πτπ|’. ΑἸ{π|| 51 ὙΘΥΙΠΠ Θ556. Θϑβθ ἃ 5 
ΘΟΓΙῚ 4 ΟΡ ΠΟΙΪΠἃ αἰ γοῦβα δι ΠῈ, σΟΠ ΓαΡΟ 

τποο 56 πάρ ογῸ : Ορογίουθε οοῦίθ δὲ Ῥαι τη δὲ 

ῬδιγιΠῚ οἱ σΟΠΟΡ ΠΏ ΠΟΙΏΪΠ65. ΟΠΊΠ65 αἴνϑυϑο 

Ἰηΐου 56. Θϑϑθη 85 6556. 564] οἵ ΠΕΙῸ 511 ἴΐὰ 

ΘΠ ΔΡΙΙ5.,. 1 ΘΟΙΏΠΉΤΙΠ5. ΠΑ. ΠΠΠ ΡΘΥ [π|5, {1 

τά ἀϊσονο ἀπίπηιηη ᾿πάππιοαῦ : ΚΕ πεῖο Θαΐη,, ᾿π{}, 

7ογπιαῖτι5 65 ἔϊι, οἱοιιξ οἱ 650; τ 01 Π1Π1] ΑἰΠππἃ ΠΙϑὶ 

ΘΑΠ] 6 ΠῚ Θ556} {18} ΟΠ] ΠΠ 11} 6586 5᾽ 5 Ὡ]Ποαὲ ΒΟΥ ρίτι- 

Τὰ ; ΤΠ Παχ δϑ {π| ὃχ ΠΟ ΠΙΠῚ ΕἸ θυϑ ἔα τ 411-- 

ε ἘΔ οὐ Ἀος. φαϊηῖο ἰδιώμασι μόνον. ΑἸ1] φαϊη- 
416 Μί55. μόνοις, 

Γ(οάοχ ἀπι5 ὅταν γά Ατ ΟΟΙΡ. εἰ Βὸσ. τογί5 0. 
ὅταν γοῦν ἀκούσωμεν. ὅταν οὖν ἀκούωμεν. ἊΞ 

8 ΕΔΜ1Π νοοῦμεν Πέτρον, τὸν τοῦ ἰωνᾷ. οχ Πέτρον 

ἄδεβὶ ἴῃ ΟΡ. εὐ ἴθ Βοσ. ἐευον; ποὸ ἀαθτι1 65, 
4π1π| τλ 6 }1π|5 ἈΡ51:, Το σο ΤΠ) οερτη. 

᾿ Πρ σ, τογίτιι5 ἐφ᾽ ἑαυτοῦ. ἤπιπο Ἰοσιιπι ἴπ 51115 πιο 5 

1Ππρίγαΐ ὙἹν ΘΡα{1{1|551 τ τπ|5 [)ιισεδιι5, 

1 ΑΠΕ(ΖαΙ ἴτοβ ΠῚ οὐσία ἢ ὑπόστασις. ΑἸ τε5. Νῖ55. 

σατη 6115 οὐσία ὡς ἡ ὑπόστασις, δἱ δοδοπίία ἐαπιιαηε 

σιιροίαπίϊα ἱπίο ἐξ  αὐτιν, ος δϑὲ, δὲ δϑβοηςα βατηδξαι 

Δ Φαρισαῖον, τὸν μαθητὴν Γαμαλιὴλ, τὸν χατὰ ζῆ- 

λον διώκτην τῶν ᾿Εχχλησιῶν τοῦ Θεοῦ, τὸν ἐχ τῆς 

φοδερᾶς ὀπτασίας εἰς τὴν ἐπίγνωσιν ἃ ἐναχθέντα, 

τὸν ἀπόστολον τῶν ἐθνῶν. Ταῦτα γὰρ πάντα ἐκ 

ἀρ ϑη νι τῶςς Καίτοι γε, πιτ- Ξ Ὁ) ΠΕ 
ΣῚ 
Φ Ξ - ΜΝ ΠῚ εἢ 

υΣ δδ 
ΓΕ 

« ΚΞ 
ΠῚ τα 

ῃ 

περ ἀγαθὶς ἦν, ὅτι ὧν τὰ ὀνόματα διενήνοχεγ; 
Ν᾽ 

ίως ἔχουσιν αἵ οὐσίαι, ἐχρῆν δή που καὶ Παῦ- 
Ἷ, 

λον χαὶ πΞ οον χαὶ ἅπαξ ξαπλῶς ἀνύρω πους ἅπαντας 
: 

ἑτερουσίους ἀλλήλοις εἶναι. ᾿Επεὶ δὲ τοῦτο οὐδεὶς 

οὕτως ἀμαθὴς καὶ τῆς χοινῆς φύσεως ἄνε! Τἰαμξέσεε; 

Β ὥστ᾽ ἂν εἰπεῖν προαχθῆναι᾽ ᾿Εχ πηλοῦ γὰρ, φησὶ, 
΄ ςε 3 .2 Ρ ΠΥ [ - ΄ 

“ Φ ν ν τισαι σὺ ) Ὅς Χχαγὼ  Σουόὲεν ἕτερον τοῦ λόγου 
ἊΝ 

διὴρτ 
“ Ὁ μα ῇ τ , τ , 

ἢ τὸ δμοούσιον πάντων ἀρυλε τς ἀποουμβονοῦνος 

Ψευδὴς ὃ τῇ διαφορᾷ τῶν ὀνομάτων τὸ τῆς οὐσίας 
ε! 

διάφορον ἕπεσθαι πάτον ζόβενσε: Οὐ γὰρ τοῖς ὀνόμα-- 

σιν ἣ τῶν πραγμάτων φύσις ἀχολουθεῖ, ἀλλ᾽ ὕστερα 

51 Ρ]1ΟΙ ον Ῥτὸ παΐπτα Πατηᾶπα, {πὰ Θο τι5 5ΠΉ01161-- 

ἴοι ογαΐ ἀπῖπηα] ται !ομα]θ. Εχ 4πὸ ΘΟ] σοι Πσοΐ, 

᾿πιπο Ἰοοιιπι ψ ΟΡ οθοτο, {451 βου ρϑιϑβοῖ ΒΆ511188 : 

οὐσία. νοουμιένη ὡς ἡ ὑπόστασις. Μοχ ΘΠ εἴ ππι5 

Μϑ5. ἀφορίζει τοῦ Πέτρου. Αἱ Μ85. φαΐηααε ἀφορίζει"τὸν 

ἕτρου, ὉΠ εὐμήδει ῬΡεγδοπάπι ει: σε], αἱ 1ο- 

4πππίαη ἢ] ΞΟ ρ}}1, ἐπεϊνιάϊαιπι Π ει. 

ἃ ἘΠῚ ἀναχθέντα. Αἱ Δῖξ5. ΡΙΘΟΙΦα6. ομλποβ ἐνα- 

χθέντα. 

» ἜΜ οὐδὲν ἔτερον ἢ τὸ ὁμοούσιον πάντων ἀνθρώπων 

ἀποσημιαίνοντος τοῦ λόγου. ὥστε ψευδής. Ν' εἴεγε5 ιαΐποῦ 

ΠΙΡΥῚ παἰ ἴῃ σοπίοχία, οπῖδθα γόος ὥστε, 
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τῶν πραγμάτων εὕρηται τὰ ὀνόματα. Εἰ γὰρ τοῦτο 

ἣν ἀληθὲς, ἔδει χαὶ ὧν “ προσηγορίαι εἰσὶν αἱ αὖ- 

ταὶ, μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν εἶνχι. Οὐχοῦν 

ἐπειδὴ οἵ κατ᾽ ἀρετὴν τέλειοι τῆς τοῦ Θεοῦ προση- 

γορίας" ἠξίωνται, διμοούσιοι ἂν εἶεν τῷ Θεῷ τῶν 

ὅλων οἱ ἄνθρωποι. Ἀλλ᾽ ὥσπερ τοῦτο λέγειν μανία 

σαφὴς, οὕτω κἀκεῖνος ὃ λόγος τῆς ἴσης ἔχεται πα- Ο 

ρανοίας. 

45. 
επι -- Φανερὸν τοίνυν ἐχ τῶν εἰρημένων, ὅτι χα 

Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ οὐχὶ οὐσίαν παρίστησ! τὰ ὀνόματα, 

ἀλλὰ τῶν ἰδιωμάτων ἐστὶ δηλωτιχά " ὥστε μηδεμίαν 

εἶναι χώραν τῷ λόγῳ, ἐκ τῆς τῶν ὀνομάτων παραλ- 

λαγῆς τὴν τῶν οὐσιῶν ἐναντίωσιν παρεισάγοντι. 

Οὕτω δ᾽ ἂν πρὸ ᾿ πάντων ἑαυτὸν χαταδάλοι, Εἰ γὰρ 

διαφέρει ποίημά τε χαὶ γέννημα, διάφοροι ἔσονται 
ΕΣ ἐπῶν , πὰ κ 4 ἀκα πε 7 

τοῦ Νονογενοῦς αἱ οὐσίαι, τῇ διαφορδ τῶν ὀνομάτων 

τ 
7 3. τς δῸ 7 5,Ε Στ 

ἑπόμεναι. Εἰ δὲ τοῦτο παραφρονούντων εἰπεῖν, 
Φ ΩΝ, 59. » , «ε ΝΑ ᾿ - 

οὐδὲ ἐχεῖνο χαθεστηχότων. Ὃ δὲ καὶ προσποιεῖται 
ὃ γι ν᾿ δε το. ἐς ὧν - ΝΣ ἼΣΩΝ 

μὲν μυρίας ἔχειν τὰς ἀποδείξεις τοῦ παρὰ τῶν ἁγίων 
. ἘΞ « Ὡλ'ό5. 5. ε , 

ποίημα τὸν Υἱὸν προσειρῆσθαι. Ὥς δὲ ἐφ΄ ἕτερά 
, Τ᾿- ε , δ »" - 

τινα προηγούμενα σπεύδων, ὑπερτίθεται δῆθεν ἐν τῷ 
α΄. ᾿ῷ ΓΕ έν» ΕΝ Ὁ ᾿ τ ( . ᾿ 

παρόντι τὴν ἀνήμην. "ἔστι δὲ χαὶ τοῦτο τεχνικὸν τὸ 
τ ἥ : ἢ 

χαχούργημα " ἐν οἷς ἀπορεῖ λόγων, τὴν σιωπὴν 
ο »" αν τὶ Η Η δ τον ᾿ προτιμᾶν. Εἰ γὰρ σκιὰν μαρτυρίας εἰχε τῆς τὸν 

- , “ , 
Μονογενὴ λεγούσης ποίημα, [οὐχ ἂν ἐχεχώφωτ 

“- ἐν ΄, Ξ ᾿ 
ἡμῶν ἤδη τὰ ὦτα περιθρυλλούμενα [εἴτα φησὶ, 

δ ὔ το 

διὰ τοὺςσωματικὴν τὴν γέννησιν ὑπολαμόάνοντας τοῦ 
»Ὕ ΄ ,ὔ ͵ 

Κυρίου, χαὶ ταῖς ὁμωνυμίαις προσπταίοντας, ἀναγ- 
-- - ὦ ν ι , ΝΥ ΝΑ ΄, ΕῚ 

χαῖον αὐτῷ χαὶι περὶ τούτων εἰναι διὰ βραχέων εἰ- 

πεῖν. Καίτοι τί ἐκώλυε ταῖς ἐκ τῶν Γραφῶν μαρ- Ε 
- , 7 

τυρίαις τὸν λόγον ἑαυτοῦ πιστωσάμενον, οὕτως ἐπὶ 
- ,ὔ - Χ ᾿ 

τὴν διόρθωσιν τῶν ἀσθενεστέρων ἐλθεῖν, χαὶ τὴν ἐκ 
“-᾿ ΄ὔ ΕΙ 

τῆς δυωωνυμίας βλάδην παραμυθήσασθαι, εἴ τις ἄρα 
“Ὁ νΨἷ ᾿ ͵ 

γέγονέ ποτέ τισιν ἢ γενήσεται; Τίς γὰρ οὕτω παν- 
- Ἃ Ἂ, ΓΑ δ, ᾿ , 

τελῶς δσάρκινος τὴν διάνοιαν, χαὶ θείων λόγων 
, , , κ . 

ἄπειρος; ὥστε ἀχούων θείας γεννήσεως, πρὸς τὰς 
, - ἥδν 

σωματιχὰς χαταφέρεσθαι φαντασίας, ἐν αἷς συμ.- 
Ἂ Ἂ ᾿ "5 μὰ ἈΝ 02) ΠΣ δὲ Ῥ Ζ 

πλοχὴ μὲν ἄῤῥενος πρὸς τὸ θῆλυ; χύησις δὲ ἐν μή- 
,ὔ ν᾿ “᾿. ,ῳ 

τρα; χαὶ διάπλασις, χαὶ μόρφωσις, καὶ τοῖς χαθή- 
ΗΠ 

᾿" ΝΜ Ω [“2 

χουσι χρόνοις πρόοδος εἷς ᾿ τὸ ἔξω; Τίς οὕτω χτη- 
γή ὦ 

γώδης, ὥστε ἀχούων Θεὸν Λόγον ἐκ Θεοῦ προελ- 

ξ δὰ Ὁ» ᾿, ἽΝ ΄ 

ς ἙαΙΕ ὧν αἱ προσηγορίαι. Αἴ Μϑ85. ὧν προσηγορίαι. 

ἃ Πρὸ πάντων, ἀπία οπιγῖα. Ηος δϑῖ., βιια πὶ ὈΓΙ 5, 

“άπ Ὁ]Τοσ απ ΟΡΊΠΙ ΟΠ ΟΊ Θυοσι, 

ὁ οίἴθγοϑβ αἰ αιιοῖ ΠΌΡῚ προτιμᾷ. 

γΘγϑ [αἴθ Θβϑθη 1:8 σεαπὶ ἤηριε. Νεο δηΐμ τὸ- 

ΥἼΠΠ} ἨΔ ΕΠΠ᾿ ἃ ΠΟ Πἃ ΘΘΟ ΕΠ Π ; 5641 ροβίθυιιβ 1Ὸ-- 

θῖι5. ΠΟμΪΠὰ τηγνϑηΐα ϑιηΐ. ἘΠ ΘΠ 51 ἃ γϑυι 

οϑ5θὶ : «που τ Θο 6] Θϑϑθηΐ Ἀρ ΡΟ] 0 ΠεῈ5, 60-- 

ΚΠ} ΘΕ ΟΡΟΥ ΘΓ Ὶ τι Π 8 ΠῈ| οἱ ΘΠ] 61 ΘΘ56 18 ΠῈ 

6556. ῬΡΟΙΠ46 οἴιη 1)61 Δρρθ)]αιοπα ἀϊσηδεὶ βἰηΐ 

411 1ῃ γἱρΐθ 5πῈ ΡΟ θοιῖ., δϑϑθηΐ απ ατι6 πο- 

Ὠ]Π65 ὭΘΟ {ΠΙ  ΘΥΒΟΥΊΠ ΘΟΟσβθηΓαἾ65. Αἱ δι 

ἢοο ἴσου πη ηϊ δϑία Ἰπϑαηϊαὰ δϑὲ : δῖ. οἵ 56 0η10 

116 ἀθιηθη τα ηι ΠῸῚ (551 Π|}}6 1 5 ρ]ζ. 

ὃ. Ῥαΐδθε ᾿ϑτί. ὁχ ἀἰο 15, {πο ΠοΠλΪπα ΠΟΙ 
55} ]Πο πὲ πο π6. ἴᾳ Ῥαΐγο δὲ ΕἼΠΟ οϑϑθπίϊδηι, 

56 ρυορυϊοίαϊος ἐἰδϑίσπθπε. ΝΝ ἉΠΠπιτὴ ἰρί ταν ἸΟοιι ΠῚ 

Πα] δῖ 15. 5610, 4 δχ ποιηΐμιπη ἀἰνογοιίαῖο 

6556} [ΠἈ}11Π} σΟΠἰΡαΙο αίθμη 1ηἰγοάποϊ!. Ηος αιι- 

ἴ6 1) ΤΠ 60. 56 1056. ἃηἴθ οἶα ϑνϑρε. ΝἅΠΙ 5] 

[ἀοίπιρα δἰ βϑηλιρα «ἢ Γδυιιη: Ἰπΐοι 56; {Ππι ρθη 

Θ556}{128.. 6χ αϊνθυβιίαϊθ ΠΟΠΊ Π11Π1 ΘΟΠΒΘΟΠΙ6Η- 

[65. δυπηὶ αἴγοῦϑθοο. 56 ἃ 51 πος ἀἴσορο ἐδπιθη-- 

{{ππ δῖ, πάτο {Ππ δου πὶ δϑὲ {{| 1ΠΘΠ 15 

ΘΟΙηροΐο5 δι ηξ. ΠΟ ἁιπίθη 5! πα διαὶ Πα γα 

56. 1ΠΠΠΠΊΘΓᾺ5. (ΘΙ ΠΟ 5 ἃ Ι0Π65, {π|04. ΕἸ] π5. ἃ 
Β8 ΠΟἾ5. γα ἈΡΡΘΙΙαἴι8. 511. ΑἹ {8581 δά 
4|1ὰ 4ιιεθαπη. ροΙΟν ἃ [Ἐϑιπανδῖ, 1Π Ρ ΒΘ 1 580]- 

Πδθὲ πηθπίοπθπὶ αΠςογι. Ἐϑὲ απθη δὲ πος αὐιϊ- 

Ποῖοϑα νϑυϑιιίδατι6 τη] 118, 5116 {1Π|Π}.,). ΟἸ1Π} γ6}- 

015 ἸΠῸ05 65, ἃπίβροπθυθ. ΕΓΘΠΙΠῚ 51 ὉΠ ΔῊ 
μα θογθὶ [Θ5ΘΕΠΠ]Ο 11]... 4π|0 {Ππ| Θη 15. [αοῖανὰ ἀϊ- 

ΘΘΡ ἴτ1 7) ΠΟΠΏΘ. 181 1165 Ποϑίγοθ ἢΪ5. οἰαδηου- 

θὰ5 οἸΡοιηϑοπαηῖο5. ΟὈϑαγ πἰϑϑεη Ὁ Ποῖπ 6 αἱξ 

ΠΘΟΘ586 510] 6556. ῬΙΡΟΡΓΟΡ 605 41| σοῦ ον θα) Πο- 
ΠῚ ΘΘΠΘΡ ΓΟ Π ΘΠ ἱπ|6 ] Πσππΐ, οἱ {0115 ν ΘΟ Ὸ5 

ΔΙΏ Ίστιδο 5 Π| Οἰ ΓΘ ΠΒΙΟΠΙ, (6 [15 διϊαιη ὈΡου ον 

ἄϊοορθ. 564. «14 γνεϊαραϊ, ἢΠυπηαΐα ϑουἸρ τ 
[65 ἘΠ] Π115. ΟΥΑΙ ΙΟΠΘ. 51, τὰ ἄδιητ αἱ ἀ6}]- 

Πουιπη. ΘΙ Πα 0 Π 6} Δσοθάθγθ, ἃἴσιθ οὔίδηὶ 

ΟΧ ΔΙ σαι 5 γΟΟΙ θτ15 ΡΘΡΠΙΟΙ ΘΙ ΘΠ]Ο]Π6., 51 (ἃ 

[ΤΏ Θ π΄ ΤΠ] ΙΔ ΠῚ 111} ΔΘΟΙΕΠ δι δοοϊάθι ὃ ΟΕ]5 

ΘΏΪ ΠῚ 516 ΟΠ ΠΪΠΟ ΤηΘηΐ6 ΘΓ Π 4115 δϑὲ, δὲ τὰ ἐἰϊ- 

ΨΙΠΑΡΕΠῚ ΒΟΥ Ρ ΠΡΑΓΈΤῚ ΓἼ16 15... τ. ἀἸνπὰ σ6πε- 

τα οπθ ἀπάτα, ἃ ΘΟΥΡΡΟΥΘᾺ5. ᾿ΠΠΆ ΊΠη65. αοἰθγὰ - 

ἀπ’, πη ΖΌΠΡτι5 ΠΟΙ Ό5515. 510 ὙΠῈῚ δὲ ΠΉΠ]Π16}15., 
ΘΟΠΟΘΡΙΙΟ 1Π πῖθρο., ΘΟ ΟΡ ΠΠΔΠ10., ΘΟΠΠσιγδῖῖο,, 
80 ἀδθ 115 ᾿θμ ρΟΥ 115 ῬΓΟΘ 5515 1 [π θη] ἢ Οι]5 

αθοὸ Ὀο]]τ]ππ|5. αὐ ἄπ δι 1 Πδιιη ὙεΥΡι 

6Χ 60 ΡγΟαΠ1556., αἴ οχ 60 θη Δ} 6556 58 - 

ἔ (οάϊοοβ ἴγο5 ποίημα, χἂν ἐχεχώφωτο, 5ῖπ6 ποία ἰἴμ- 

(ογτοσαι 5, δέζαγη απ} 6 5. ΠΟ 5775 οὐδε εἰτιϊςδοηί. 

Ε Τιορῖταν ἴῃ τηαγϑῖπο Βορῖϊ φυαγιϊ σαρκικός, 

" Ἐ4ΠπῚ εἰς τὰ ἔξω. Αὐ Μϑ5. φπαίπου εἰς τὸ ἔξω 

εαΐ. 81τ.6. 
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Ῥἰθη απ, δ σΟΡΡΟΙΘΟ5 αἰίθοιιιβ οορτατοπ6 46- 
ἸάΡαπαν ἢ 

5. 

6. 564. Πδὸοὸ “Ζποάτι6 5ρθοίοϑα υϑυθουτπι [ὈΓΠῚΔ 342 
{πὰ Οἴπὶ 4115 οἱ δχοοσιίαΐα θϑῖ, πιὸ, ΟὉ {πΆΓη- 

ἀδηλ ουϑὰ προ 05. γα γ 68. ΘΟΠῚ ΠῚ ΙΒΘΓΑΓΠΟΠΘΙῚ 

Ἰα θουϊοϑαμη πᾶ ης ΟΘ ΠΕ] ῬΓΟΥΠΟΙΔΠῚ 5150 6 1556 

νἱάθαῖαν, ἘΠ᾿ σοΓρου ὰ5 {{Ὶ 46Π} 815} 100 Π65 {88 
6ΘΧ ἰιᾶο Δρρε)]αϊΐοπθ οθουιΠἴιν 5, σΟΡΡΙ σ᾽ ἐ 561}1-- 

σοὺ: 564 ἀδευπθηία θὰ, {1126 0}0 [ἀσίτιγῶθ ΠΟΘ 
ΤῬΟΙΆΪΠΟ ᾿πηροϑβιξιι πη ΠΆΒΟΙΠΕΠ, ΠΟΙ ΠΙΔ πα πὶ Θυ]- 
ἴαϊ. ἘΠ᾿ γθ1᾽Ὸ σεΈΠΟΓΔΙΙΟΠΘ ΠῚ ΘΟΡΡΟΓΘΑΠῚ 6556 ({ἰ 
ΔΠΙΙηΟ ἤησιξ, Ἰάθπη τἰτιθ 81 τηδίθυα 65 ΘΕ] ΠῚ 
[ΔΘ Π15. πο 405 ἀθάπιοϊ ροίονιε. Να ες οπῖτη ρᾶν- 

ΠΕ ΟΠ ΘΠῚ ΤαδΙηρ πὶ δὲ ἐπ Πα τη ἀπ ἤΠπιχτιπη, {11 

ΟΧ ΘΕ ΠΟΓΆΠΕ5 5} 5 πίϊα ἢ, 15,. 4αὶ τὰ 06. }}}}5 

εϑῖ, 6χ ϑΌποΡ Πα] σνόοθ ᾿πίο] Πσθὲ : τη ΘΔ ΠῚ 

ΨΘΙῸ {180 ΘΧΙΓΙ 5665 Θχ ΠΙΠ]ἶῸ δα (δοΐπνϑο, αὖ 

νῸ5 ἀ101Π|5., σΟπϑ θη δπὶ σα θϑία παι δὐἀνθοία 

511, ποῖ Δ ππσθίτ τὶ ἃ ηΐπηο σοποϊρίαξ. (αν ἰσὶ- 

τὰν σοσἸ τα ΠΟ Πα πὴ Φοον  ΠπἸηϊ, 4π|ὼ ἔγαΐγοϑ. ἰἀΡὸ- 
γηΐ 7, ΠΙΘἪἴὰ ΘΧ Ῥᾶγίθ πηθάθει, δὲ θουῦιιπὶ {αὶ 
ΘΟΡΡΟΥΘΔΠῚ ΘΘΠΘΥΓΔΙΟΠΘΠΙ ᾿πΠι6Π]Π στη ξ., ϑιιβοθρία 
ΟἸΡἃ,, 605 {Ππ|||0 115 [Δ ο τι 80. ἀρ ΡΟΙ]α το οἰοπϑιοπὶ 
ο5ῖ, πϑοθ σι» ΟοὨΐδη μος «πα θιη, σογεξιπι 6556, 
511|8. ᾿ρϑῖτι5 ἀοϑτη δ] 115 ΘΟ Π ΓΑ Υ πὶ πονϊζ, ΟἸα ΠῚ 
ΘΘΏΙ 5 ΟἿ ΦΘΠΙΟΥΘ ΘΟΠ]ΠοῖΘ ΟΠ] ΠΪΠῸ ἃς οεἰ- 
ἴγὰ αἰ νουβιαθην πᾶ θΘΓΘ 56 ἀεθθαῖ: {Ππ4 νϑρο, 
{ποίπιτι 6556, σαυιϑδθ 5118. ΔΙΏΪΟΙΙΠῚ ἃ 5110 51] ὙΠ ΠῚ 
ἀϑηδνξ, 404 14 Δ]16 πὶ ῥδγθουπίιιθ, δὲ πα]-- 
δηλ ΟἸΠΪΠῸ οἴιπὶ [Δοίο 6 ΟΠ] ποι πὶ Βα θθη-- 
[5 ποι ο ποθὴ Θχῃ ρθε. ΠοίηἊθ δὰ ἢδφς δήάϊὶ ᾿ 
ἀἸοθη5 : 

Ετν. (ἀοπίξαγαπη. ἰΐδιθ ΕἼΠ απ ἀϊοίηητ5.,, 56.- 
οαπάτιπη ϑοΡΙρΡ ΡΛ ἀοοίνπαη., ποη αἰπιά 
«υϊὰ ϑαρβιίαπιίαμα ἰπι6] Πσθηΐθβ, δὲ αἰϊπὰ «υϊὰ 

ἃ (οάεχ πητι5 τὸν σχύπον τῆς, Ργοροσίξιιγγε σογιδί {ἰπετνι-- 
ψιια ἀοεοεπαϊὶ. 

ΡΊΠΙαΑ, καὶ τὰς μέν εἴς., ἀϊοξαπη 6ςΐ ῬῈΓ ἸΓΟΠΙΔΠΗ, 
ἰιᾶο βϑηζοηεα : Οιιαϑὶ σου Επιποπιῖιι5 εἰτηεῖ, πὸ, 56- 
ΠΟΓΑΙΙΟΠΙ5 ΔΙ ΠΟ ΠοΙηΐπθ, ΘΟΥΡΟΓΟΙ ΔΠΠ14{14 ΘΧΟΟΘΊ- 
θη 5 ; Π6Ὸ ἴᾶπηθη ὑϑγοίιτ ΕἼ] τε γαοίμαπε πιοτηϊ- 
πάνθ, ϑ σεῦ ΕἾ]Π]Ο φοπγυεπὶξ τη ρῖς ποιηθπ [χοΐατο, 
{Π|81ὲ σΕΠΘΓΑ [10Π15. 

ο 510 Μ85, Ῥ]θυῖαιιθ οἴηποβ. ἘΔ καίτοιγε ὁ. Μοχ 
61 οὗτος ἂν χαί. Αἴ ἄπο Μς5. ὁ αὐτὸς ἂν χαί. 

4 Ηοο ἀἸοῖς ΒΑ5ΠΠ15 : ΒῚ αῖβ, σεπογαϊοηϊβ ἀπά ϊΐο 
ΠΟΙΠΊΪΠ6, ΟΡ ἸΠ ΡΘΗ πη ΒΘ ΟΠ αἴθ πὰ 5ἰ δὲ ἀπῖπιο Ππραῖ 
ἃπι ΑΓΕ ΟΠ ΟΠ, απ {ρα πϑί τη, απ ΔΙΆ ΘΙ οχ 56- 
ΠΟΓΆΠΕ5 5 Ρϑέαηεϊα Πιχιιτη., 15, ὉΡῚ ΠΟΠΊΘη ξαοΐατο 
ἁπαϊονῖε, λα] 0 ΤᾺ 515 Θχοοσίαθῖἐ τηδου Ἰἅ πὰ Πα τα 
ΘΧχ ΠΙΠ110 ϑυτηζατη, δχ {πᾶ σοπϑίαθι ἔχοΐαγα. Κ' ος 151- 
τὰ, Ὰ} 46 ΕἼ] Ἰοφαοπέος γοσα ξιοξιιτο ἘΠΙΠ]η1, πο 

ΒΑΒΙΙΠ ΟΕΒΑΒΕΙ, ΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΛΑΒΟΗΙΕΡ. 

΄ πε΄ τς Ὁ - Υ θόντα, ἀχούων δὲ σοφίαν ἐκ Θεοῦ γεννηθεῖσαν, πρὸς 
᾽Ἂ -» - 

τὰ σώματος πάθη τοῖς λογισμοῖς καταπίπτειν; 
9 Α - - 

᾿Αλλὰ χαὶ τοῦτο, μετὰ τῶν ἄλλων, εὐπρόσωπον 
ἃ Δὰν φεῦ Ξ Ρ 

αὐτῷ σχῆμα τῶν λόγων ἐπινενόηται, ὡς τῆς πρὸς 
Χ ᾿, “- - 

τοὺς ἀσυνέτους τῶν ἀδελφῶν εὐσπλαγχνίας ἕνεχεν 
" , -- - 

τὸν “χόπον τῆς διδασχαλίας δοχεῖν χαταδέχεσθαι. 
νκΚ ᾿ }} } ν᾽ ε ΄ ᾿ 3 ὶ Ὁ αἱ τὰς μὲν σωματιχὰς ὑπονοίας, τὰς ἐπὶ τῇ 

,ὔ ὦ οὭω - 

προσηγορία ταύτη ἐγγινομένας, ἐπανορθοῦται δῆθεν" 
εἶ ᾿ τ 

τὰς δὲ, ἐκ τοῦ ποίημα τὸν Κύριον ὀνομάζεσθαι, βλά- 

ύας οὐ παραιτεῖται. “ Καίτοι ὅ γε σωματιχὴν εἶναι 
Ἁ [ ᾿ 

τὴν γέννησιν φανταζόμενος, ὃ αὐτὸς ἂν χαὶ ἐπὶ τοὺς 
«ς Ἂν, - 

ὑλικοὺς τῆς ποιήσεως τρόπους ὑπενεχθείη. Οὐ γὰρ 
΄ 

δήπου “μερισμὸν μέν τινα χαὶ μετάστασιν χαὶ ῥύ- 

σιν τῆς τοῦ γεννῶντος οὐσίας, ἐχ τῆς φωνῆς τοῦ 

γεννᾶν, ὁ ἀσθενὴς ἐννοήσει " ὕλην δὲ ἔξωθεν ἐχ τοῦ 

μὴ ὄντος εἰσενεχθεῖσαν εἰς τὴν, ὡς ὑμεῖς φατε, τοῦ 

ποιήματος ὑπόστασιν, ὑπολαμβάνειν οὐχ ἐναχθήσε- 

ται. Τίνος οὖν ἕνεχεν τὰ ἀῤῥωστήματα τῶν λογι- 

σμῶν τῶν ἀδελφῶν ἐξ ἡμισείας ἰᾶται, χαὶ τῶν σω- 
ματικὴν “τὴν γέννησιν ὑπολαμθανόντων ἐπιμελού- 

ἣ “- , - 
μενος, τοὺς τῇ προσηγορία τοῦ ποιήματος περι- 

πταίοντας παρορᾷ; Ὅτι τὸ μὲν γεγεννῆσθαι, πο 

λέμιον οἷδε τοῖς δόγμασιν ἑαυτοῦ, τοῦ γεννηθέντος ᾿ ι Ω ὶ 
2 , ᾿Α͂ 5 () ΠΑ͂ΝΕΝ Μ ον , οἰκείως ἔχειν ὀφείλοντος πάντως χαὶ ἀπαραλλάκτως 

᾿ Α , ἣπ ὟΝ -Ὁ , 

πρὸς τὸν γεννήσαντα᾽ τὸ δὲ πεποιῆσθαι φίλον καὶ 
, τ ἀν ΤΟ Ο- Ζ . Δ ᾿ι φὺυ , 

σύμμαχον ταῖς ἑαντοῦ ὑποθέσεσι, διὰ τὸ ' ἀλλοτρίου 

χαὶ ξένου, χαὶ πάντη ἀνοιχείου πρὸς τὸν ποιήσαντα 
«᾿ , 

τὴν ἔννοιαν παριστᾶν. Εἶτα τούτοις ἐπισυνάπτει 
λέγων " 

ΕΥ̓͂Ν. Γέννημα τοίνυν τὸν Υἱόν φαμεν, χατὰ τὴν 
- -- ᾿Ν ἢ 2 « “ἢ 

τῶν Γραφῶν διδασχαλίαν - οὐχ ἕτερον μέν τι τὴν 
οὐσίαν νοοῦντες, ἕτερον δέ τι παρ᾽ αὐτὴν τὸ σημαι- 

ἰατηθη σοπογα ομἿβ ΠΟΙηΏΪηΠ6 {1 σψ }115, Τα ΠΟΥῚ Τη8]0 

τη θη], ΘΟΓΉΙΠ.,, 411 ΘΟΥΡΟΓΘὰ ΠῚ σΘΠΘΓΑ ΟΠ ΘΠ 
Θοτη ΠΏ] ἶβοὶ ροβϑαπί : 564 γ ΟΡ 15 βἔ 10 πὸπ οβί, τηᾶ- 

7.5 τη] τὴ ΘΌΓΑΓΘ, ΘΟΓΙΙΠῚ, 4{] 5101 Ρογβιδάθγο ρο8-- 

βπηΐ, βαρβίαηἑίατη ΕἾΝ δχ πΊΠ110 5ιιτὴ [ἃ ΠΔ 6586, 

6 Βερ. τεγίλιι5 τὴν γένεσιν. ΑἸ} εχ Μί585. τὴν γέννη- 

σιν. Ιάεμι οάεχ ὑπολαμιθανόντων προνοούμενος. 

ΠΙΆ, διὰ τὸ ἀλλοτρίου εἴο., ἀϊοΐα Ξαπὲ Βοος 56ῆβα : 

Ι46ο Επιποπηῖις ΠΡΟ πίον σόσε ἔλοϊαιγο παν, 4ποά 

8ι:188. ΟΡΊΠΙΟΙΙ ανϑαΐ ραϊτοοϊποίπγααθ. πε μη ηῖ5 ἔα- 

οἴπτα «Ἰϊοπ τη 4υϊ 4 ἄδτη ἐδὲ εἴ ρουοσυϊη πῃ ἃ οϊοηΐο, 
πος ᾿π|οΠΠρτταν παΐϊαγαϊθιη Ππάθοσο οαπῃ [αοϊοπίθ οοσ 

δπαϊοποιη. Εχ 4πὸ ἢἰ πἰ σα {ιι6 ΡΤοπη πτη 518 οἱ [ὰ- 

6116 ΘΟ Π ΠΠσογο, ΕἸ] απὶ, 51 ἔλοΐιγα 51, ῬαΐΓῚ Ὡ  α ] 6 πὰ 

ΠΟῚ 6888 : 14] Ζιοα τη Ρυἰπ)ῖ5 σα ονα οοπαθδίατν Επι- 

ΠΟΠΊΪΙΙ5. 



ΑΡΥΕΚΒΟΒ ΕΟΝΟΜΙΌΜ [18. 11- 

, ᾿ Ε 
νόμενον " ἀλλ᾽ αὐτὴν εἶναι τὴν ὑπόστασιν, ἣν ση- 

΄, “ Ἅ ,ὔ ΩΣ Ὁ 

μαίνει τοὔνομα, ἐπαληθευούσης τῇ οὐσία τὴς προσ-- ἢ 
ἡγορίας. : 

Ἔν , τω ΒΑΣ. Καὶ ἐν τούτοις τοίνυν τῇ μὲν ἀληθεία φα- 

νερῶς διαμάχεται, ἑαυτῷ δὲ διλως ἀκόλουθα λέγει. 
Ὁ κ᾿ 5» - “ , ᾿ - 7 ᾿Ξ. τὦνΝ 
Ὡς γὰρ ἐν τοῖς ἄνω λόγοις τὸ ἀγέννητον ἐπὶ τοῦ 

Θεοῦ τῶν ὅλων, τῆς οὐσίας αὐτοῦ διωρίζετο εἶναι 
Ἁ . 

σημαντιχὸν, οὕτω χαὲ ἐνταῦθα τὸ γέννημα τὴν οὐ- 
, 5 -ῷἄρε ου , λέ ς ἔὔκδηθ ν- τ 

σίαν 5 τοῦ Υἱοῦ σημαίνειν λέγει ἵν᾽ ἐν τῇ τοῦ γεν - 
τω οἶ ,. 

γητοῦ πρὸς τὸ ἀγέννητον ἄντιθ ἴσει ἐναντίως ἔχοντα 
ΩΣ Ἁ ἈΝ -Ὁ Ἁ ΡῚ 7ὔ] 2 ᾿ν 

τῷ Πατρὶ τὸν Μονογενὴ χατὰ τὴν οὐσίαν αὐτὴν 
5» 7 Ἑ ΝῚ τ - γν; Ε ζεῖ -Ὁ 

ἐπιδείξη. Διὰ ταῦτα νομοθετεῖ ῥήματα ἔξω τῆς 

“ρήσεως ὄντα τοῦ θείου Πνεύματος, γέννημα τὸν 
ν , - 

Υἱὸν ὀνομάζων. Πόθεν λαδών ; ἐχ ποίας διδασχα- αὶ 
“ .- 

λίας; τίνος προφήτου : τίνος τῶν ἀποστόλων ταύτην 
ΟΣ, ΕΟ , τὶ ἘΕ- ͵ Σ᾿ Δ ΛΗ͂Ι Χ λ 

αὐτῷ τὴν προσωνυμίαν ἐπιφημίσαντος ; ᾿Εγὼ μὲν 
Α ᾿ “͵Ἠκ.κ Ὁ -- ,ὔ 

γὰρ οὐδαμοῦ τῆς Γραφῆς χειμένην οὕτω τὴν φωνὴν 

ταύτην εὗρον. 

Καίτοι οὐδαμόθεν οὗτος ἢ ἐχ τῆς τοῦ Πνεύματος 
διδασχαλίας εἰληφέναι τὰς προσηγορίας ταύτας ἀλα- 

΄, - - ῸὩὋ 

ζονεύεται. Μικρὸν γὰρ αὐτῷ, τοῖς ἀνθρώποις ἀγῶνα 
2 ἢ Ὸ οὖ 

παρέχειν, εἰ μὴ καὶ αὐτοῦ τοῦ " Πνεύματος χατα- 

929 

«αοά ΡΥθοΙου ᾿ρϑϑῃη 5 θη Ποθίτν, 564 ᾿ρϑδπὶ 6558 
Πυροβίαϑιῃ., {π|4Π| ΠΟΙΏΘη βἰσηϊβοαϊ,, οὐμπὶ 511}-- 
βίη Ε188 γ θ᾽ 6 σοῃργιδί Πϑθο ΔΡΡΟΙ]Δ1Ο. ᾿ 

Βλ5. Ἐπ ἴῃ ἢϊ5 τΠΈῖΘ νου απ ρα ]α ἢ ΟΡριι- 

σηδξ, 510 110 51 Τατηθη σοπβοπὰ ἰΟπατ". Οτιθηηδε- 

τη πὴ ΘΠΪΠ) ἴῃ ΘΠΡΘΙΙΟΡΙΡιι5. ἀθοθυποραΐ ἴῃ 

Πθ6Ὸ τ᾽ ν ΒΟΥ ΤΠ 5105 Π}] Δ 1 6115 ΡῈ. Ἰησ6Π6-- 

γΔΠΟΠΘΙῺ 5᾽ 5] ΠΟΑΥῚ : 1ἴὰ Ὦ]Ο ΠΟΘ 5105Γ8 Π|181}} 

ΕΠῚ ΡΘῚ ΘΘηϊ Παρ ἃ ΠῚ δἰ σι Πανὶ (ΤΟΙ : τὶ ΚΘ 1Π δά 

Ἰησϑηϊ τι} ΟΡΡΟΒΙΠ ΟΠ, {ΠΠ| Θῃϊ πῇ βΘοτι τι} 

Ἰρϑᾶι 5} 5 πη δηλ σΟΠίγανΟ, τποάο ἃ Ῥαίγθμ 

56. ΠΆΡΘγΘ. οβίοπάδι. Οπὰριορίεν. οὐσὴ ΕἸ] τη 

ΘΘΠἸ ΠῚ ΔΡΡΘΙ]αΣ,, νουρὰ 4τ|85 ἃ ἀἰν]η0 ΚΡΙΡΤτι 

τιϑαρραΐα ΠΟΠ 5ι1ηΐ , ῬΥΘΘΘΟΡΙ 1. ΤπᾺ46 Πδο δοοο- 

ΡἾεῦ οἐχ {πὰ ἀοοιυῖπᾶ ἢ ἃ πὸ ργοροία ὃ ἃ ἀπὸ 
ἈΡΟΒΙΟ]Ο., 4π μος οἱ σορηοιηθῃ {τι ον " ΕσΟ 
αι θη μὰπο γοοθη 516 ΘΧΡΡΈβ58}) 1Π ΠΠ]]Ὸ 

ΒουΙρίθρδο ΙοοῸ ἸΠ ΘΠ]Ο, 

7. Αἴψαϊ Πΐο ἰϑίθ. 886 ᾿ὰ8. ΔρΡ}6|] Δ ΠΟ Π 65. ΠῸΠ 

ΔΙτπη 46 {ππὰπὶ ἃ ΒΡΙΓ5. ἀΟΟΙΡΙΠἃ 511 Π151556 510- 
γἰαῖαν. ῬΑΡΊΠ ΘΗ] 6] {π|ξ ΠΟΙΏΙΠΙΪ 115 ΠΟΘ Ππ] 

[ἈΘΘΘΒΘΥΘ , ΠΪ5] 1Π ᾿ρ511Π} δἰϊα πὶ ΘΡΙ ΡΠ ΓΠΠὴ 1Π50]6-- 
“ΙΑ Ἐρεν πα: Χ ἈΠῈ ΄ . Ἢ Ξ ᾿ 

τολμήσειε. [Γεγεννηχέναι μὲν γὰρ τὸν Πατέρα, πολ- 9,5 566 Γ6:. ῬαίΓΘΠ 4.166} ΘΘΏτΙ1556.,. ΘΧ ΠΉ1Π015 [ΟΟΙ5 
-ἅὖΦᾷᾶΦ ΩΝ , ’, ν᾿ - 

λαχοῦ δεδιδάγμεθα - γέννημα δὲ εἰναι τὸν Υἱὸν, οὐ- Α 

δέπω καὶ τήμερον ἀκηκόαμεν. Παιδίον γὰρ, φησὶν, 

ἐγεννήθη ἡμῖν " υἱὸς καὶ ἐδόθη ὃ ἡμῖν " χαὶ καλεῖται 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οὐχὶ γέννημα, ἀλλὰ Μεγάλης βου- 

λῆς ἄγγελος. Καίτοι εἴπερ τὸ γέννημα οὐσίας ὑπῆρ- 

χε σημαντιχὸν, οὖχ ἂν ἕτερον ὄνομα παρὰ τοῦ 

Πνεύματος ἐδιδάχθημεν, ἢ ὅπερ ἐμφανῶς τὴν οὐσίαν 
αὐτοῦ παριστᾶν ἔμελλε. Καὶ πάλιν ὁ Πέτρος, ὃ διὰ 

τὴν τῆς ἀληθείας ἐπίγνωσιν τῶν μαχαρισμῶν ἐχεί-- 
νων ἀξιωθεὶς, οὖχ εἶπε, σὺ εἶ τὸ γέννημα - ἀλλὰ, Σὶ 

4 εἰ ὃ Χριστὸς ὃ Υἱὸς τοὺ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Καὶ ὃ Β 
τ 

Παῦλος, πᾶσαν αὑτοῦ τὴν γραφὴν τῆς τοῦ Υἱοῦ 

προσηγορίας χαταπληρώσας, οὐδαμοὺ φανήσεται 

γεννήματος μνημονεύσας, " ὅπερ οὗτος ἐκ πολλῆς 
τῆς πεποιθήσεως, ὡς ἐκ τοῦ θείου λαδὼν “ διδασχα- 

λίου, προφέρει. Οὐδὲ γὰρ ἐνταῦθα συγχωρητέον 

αὐτῷ, τὴν, ἐγέννησε, φωνὴν ἐπὶ τοῦ Πατρὸς χειικέ- 
νην μετασχηματίζοντι καὶ μεταπλάσσοντι, γέννημα 

προσαγορεύειν τὸν ΥἹὸν τοῦ Θεοῦ. “Οὐ γὰρ ὅπερ 
ἂν ἐχ τῆς τῶν ῥημάτων ἀχολουθίας ὑποφαίνηται 

85. Οοἄοχ (910. οὐσίαν τοῦ θεοῦ σημαίνειν, 6556 αι ]) εἰ, 

᾿ 51ς Νῖ55. ποβίσι. Αστοα]α5 ἴῃ ο1|15 ἄθογαῖ. 

4 Ἐ4ΙΠ οὑπὶ Ἀδρ. ῥγίπιο ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ 

τοῦ ὦμου αὐτοῦ, οπἼ)ι5 ργϊποίραίιδ διρ6 1} Πτιτιθ γε 

ἐ}ιι5. ϑε4 Π γόϑθβ, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὦὥμου αὐτοῦ, 46- 

βαπῦ ἴῃ ΠΕ] ΟΥΊΡτι5 (ΟἸΟΙΡιι5, πθο οὰ5 ἀσπουῖ νο- 

5. ᾿πίουρυθβ. (πᾶ γ6 ΒΡ Ί ΟΣ Ῥαγ απ απ Δ 1{- 

(ἸἀἸοΙ πγπ5: ΕἸ ΠπΠ ὙΘΙῸ ΤΘΠΙΓΠΓΆΤΩ 6556, ΠΘΟΙ ΠῚ 
Δ 4 Βπτης τι541|6 ἴθι δι Ἰνίμημ5. Ῥατνιῖις δηῖτη, 

Ἰηππ||0, πιαΐτ5 65ὲ ποῦϊδ: Μἶ{ις οἱ ἀαἴτι5 65: τιοῖἷ5; 

ἴσα γοοδίτ)" ΠΟΠΊΘΏ 6115, ΠΟῚ ΒΘηΪ τὰ 5) 566 

Μαρπὶ οοποιὶ ἀπϑείπις. Αἴάι 51 σϑηϊίαγα 58}-- 
ΒΓΔ ΓΔ ΠῚ 55] Ποαγθῖ, ΠΟ ἁἰπἢ ρηοἰθοίο πο- 

ΠΟ ΠῸ5 ἀοουδϑεὶ ΒΡΙΡ 5, 4αδιη “ποα 51}0-- 

βίη Πα 6}15. Ραϊαπὶ ἄθοίανανθ ροϑϑθῖ. Εἰ χ- 
511Π|, Ροίγιι5 4π|| ΟΡ γϑυϊτα 5. ἈΘΠΠΠΟΠΘΠ 1118 
Ῥοδυϊας15. (65 ΕΠ] 0 115 αἰσμαῖι5. οϑί, ΠῸΠ ΕἸΧΙΕ : 

Τιι 65 σϑηϊινα; 564, 71 65 Οἠιτίβίι5 Δ εις 1)6ὶ 

νὶνὶ. Οὐἷπ οὐ ῬααΪα5., δἰ Π151 ΟΠ ηΪὰ 58ἃ δου Ἰρία 

Εξα. 9. 8. 

αν. 18, 

1. 

ΕἾΠῚ Δρρϑ᾽ !οπθ ἱπηρ] θυ θυ, Πιιϑ πιὰ πη ἰδη6η. 

ΘϑηΪταγαθ. τ] ΘΠ ΠΟ ΠΟ πὶ [ξοῖθ56. ΓΘρθυϊθέι : σπορὰ 
ποιηθη πο 116, ἰδ {πᾶπ| 5ἱ ΠΠπ|4 6χ ἀϊνίηο ἀο- 

οὐππθηΐο δοοορίϑϑοῖ, οοπῆάθηπα μα ργοίου. 

Νεο δπΐη Πἷς οἱ ρϑυ πη θη πη} δϑὲ, πὶ, γο06 ; 

δοπιιῖξ, ἀπε 46 Ῥαίγθ ἀϊοῖίι, ἐγα πϑηγυίαία ἃ 6 

(ταποίογπιαΐα, ΡΡΟ θὲ οὶ ΕΠ πὶ Θ ΘΗ ΙΓ ἍΤ. 

Νοη οπΐπιὶ οομυθηϊδ, πὖ 15. 48] ἀἰνίηο ἔΠπηΟΓῈ 

.σαθηΐαστη 6886 ΠΡΥΑΥΟΓ τη : ΘΟπ|6 τηαρῖ8,, 40 νο665 

Ῥουοσυϊηδ ἴῃ Βδρ. ΡῬυΐπηο ὭΟΠ ΤΆΤΟ ἹΠΥΘΠΙΘΏΓΙΓΙ. 

» ὕπερ, φμοαῖ πο πιο, ϑσοηϊζαχο 501 Π1οθᾷ. 

ἐ ἘΔΠῚ διδασκαλείου, εα εἰυϊπα 5ο]ιοία, τιοῖὶ τηα]6. 

Αι 85. ρου αθ. ΟΠ] 65 διδασχαλίου, εα αἰϊνῖπα εἰο- 

εἰγῖπα. 

ἃ (οὗοχ τπππιι5 οὐδὲ γὰρ ὅπερ. Ε 



με 5. ΒΛΑΒΙΠΠ ΟΕΒΑΒΕ ΘΆΑΡΡΑΡΟΟ, ΑΒΟΘΗΙΕΡ,. 

ΘΡ Πττι5 6ϑῖ., 1η 14 (ποὰ οχ ψϑυΠοΥ ΠῚ ΘΟΠ5ΘΉτπι- 
ΠΠΟΠ6᾽ ρΡΑν ΘΥΙ ., [6016 ἐγ 51118Ε : 564 τιῖ οο0η- 

ἴδῃ ι5 δ᾽ 8 τιβι [115 1Π ΒΟ ΡίαΓα ΠΟΠΪΠΙΡι5., ἴπ Ὁ 
1541|6 ρουηδπθαΐ, δὲ ΡῈ 1058, πιὸ Πϑιηι ἄδοοθῖ, 

Θ]ΟΥΙ ΠΟ ΠΌΠΟΙ Ρούβοϊναῖ. ΝᾺΠῚ 51 ἢ] 4π| 1π|Ὲ|0 
ἨΘΡν Ιλ πὶ στα πη) ἴΠ ΟΥ̓ ΘΘΟΔΠῚ ΟΠ ΘΠ . 

ΠΟΙΏΪΠὰ (τις [1 1ΠΊΘ ΡΥ ΘίΑ ΓΙ ἃτι5ὶ ΠΟ διπηξ, 564 
᾿ρϑᾶτῃ ΗΓ ΑΙ ΟΔ ΠῚ) γΟΟΘΠῚ ΓΘΓΓΠπΙΘΡ 6. τί βαΡδοίῃ., 

ΑἀοπΠα], ΕἸΟΙ, οἵ 5] ψαϊαὰ 6} 5 ῃ]0 61 δος πη ἴῃ αἶνῖ- 
Π15. 501} ΠΟΠΏΪΠΙΠ115.) 56 1ῃ 4115. δἴϊα μη θ] ανὶ- 

θιι5. Πᾶπο γ υθΡ μ ἾΔη} Οϑίθπθηίο5 ; “ ΠΕΠΠῚ 

ἄθοθὲ ποθ Πάροῦθ {ἰπΠΟ πὶ εἶγοα πομηῖπα Ὠο- 

"Ϊη1} Οὐδ η 0. ἃτι[6 1] 5115{1Π1||556 8} 11 ἃ 5610 515 
ΠΟΠΠ1]Π]ὰ ΠΟΙΉΪΠἃ ΘΟΠἤΠσΘΡΟ., {|| Π6. ΠΙΘΡρΡοἴα- 

"Ἱ “υΙθηη. ἀτιδὶ 50ΠῈ ΔἸ] 4π|ὰἃ, ΠῸ ΘΧΡΙΘΘϑιΟἢΪ5 

Ῥουϑρι οὐ αΐθη ᾿πθρίο ϑσπιἤοαῖαι 46}! ἀγοπὲ ἢ Ὁ σ 

8. 564 51, ᾿Ἰη 411, Τοῖ5 σοπεῖξ,, {φποιηοάο μὰν 
ΠΟῊ 6ϑὲ βϑη ΠῚ σΘΠἾΓΠΡᾺ ΠῚ ΔΡΡΟΙ]αΡο ὃ Οὐΐα Που- 

Ῥλἐΐρρ.5. γΘΠ11ΠῈ 65ὲ ΠΟΡῚ5 ΘῚ1ΠῈ 7, οἷα ἸαΥ [15 δὲ ΤΠ οιι5 πὸ-- 

[6 4ιοά οδὲ 5ῈΡΟΙ ΟΙΏΠΘ ΠΟΠΊΘΠ., ΠΟΙ τς 
φαΐ, 2. 7. ΠΟΒΕ15 ρΡΡΘΙΙΆΓΟ. Αἰ{{πι5 τ θιι5 65 {πι, ἸπΟΪῈ, ὁρῸ 

λοάϊδ σοπιιὶ 6. Αἴάα] δραΐ τηδο]5 ΘΟΠΒΘΠ Δ ΠΘΊΠΠῚ 

ΒΘΟΙΙΠἀπππὶ ἰδίου τι ΓΑΙΟΠΘΠ., ΡΙΟΡίοσθα πο 

ΘΘΠΙπ|5 6ϑῖ, σΘΠ]ΓΠΡΔΠῚ γΟΟΔΡῚ, ΠῸΠ ΕἸΠπτη ; δ 

ποαπδπιατη αἰϊοίτπη δῖ. Ῥροϊπάθ οροῦίθξ διιπη 

«1 ΟΠ ΡΙ5Ε1 Τα Ἰοίθιμη. Ὁ. οοι]ο5. παροὺ πουϊτι κα 

«πᾳ 8 1 ΡΘΡΙου]Οϑιιμὴ δἰ ἐ «π] ρίδηη 5. Εν απ Ρο, ἁπὶ 
ΔΠΔΠᾺΘΓΟ 115, 41|85 ἃ Ξ5ρΙΡΊεπ ἰραἸα ϑπ, ΠῸη οο- 

ΠΑΡῚ «υἀιιδπι ἃ 56 1050 ἱπΠΟνᾶΓ6, 564 Ἰη 115 {πὲ 

ῬΓΙΤ5 ἃ 58 Π0 115 πιιπιδΐα δπΐ, ΔΟαΘβοθρο. Οὐοά 

ἸσΊ τ ΠΟΘ ΘΟΠΊΠΉΙΠἾ5 σοΟΠπϑιθίιο,, πος ΒοΡΙρΡῖα- 

ΤΥ ΓΠῚ τι5115 δα Πηϊδι  ; 14 διιάθυθ, ΠΟΘ Θ11ΠΠΠ180 

ἀθιηθητο δϑι9 Οὐ]5 ΘΠΪη} ρδΐθι" ἅτ ΤηΔί6}᾽, 5] 

θδπονο]α ο ὈΙαπ 8 οῦρὰ δι 4π| ἐχ 856 δϑῖ, αἵ- 
" Ποίδιαν., ΟἸΠΪ550. {ΠῚ ἀτπιξ ΠΑ ΠΟΙΠΏΪΠ6, ΚΘΗ ΓΕ ΡΆΤΩ 

λΙαειλ. τ. ἸΡ5Πη] νοσαγθρι ἢ αϊθ, δμϊη, ἰπηιΐ, υαΐο ἔπ 
20: ΕΡῚ σνἱπέατι. ἘΠ ΑΠ101: ἡ ευξι: αἰάονίξ ονοηι αὐ υἱοι-- 
“6. 

εὐχόλως ἐπιπηδᾶν τούτῳ τόν γε τῷ θείῳ φόδῳ πε- 
μὴ ᾽, 7 -} , 9, ο7΄ὦᾧ΄ψἅ - “. τ Ὺ 

παιοδευμένον προσήχει, ἀλλ᾽ ἀγαπᾶν τοῖς ἐν τῇ Γρα- 

φῇ χειμένοις ὀνόμασιν ἐπιμένοντα, διὰ τούτων θεο- 
ἕω ἡ ἘΦ Β 

πρεπῶς τὴν δοξολογίαν ἀποπληροῦν. Εἰ γὰρ οἱ ἐξ 
9 -Ὁ ἢ ἘῈΡ , “ 

ἀργῆς τὴν ραίων διάλεχτον εἰς τὴν Ἑλλάδα 

γλῶσσαν μεταδαλόντες, τινῶν ὀνομάτων τῆς ἕρμης- 

νείας οὐ χατετόλμυνησαν, ἀλλ᾽ αὐτὴν “ τὴν “Ἑδραϊκὴν 
᾿ νι 

φωνὴν μετεχόμισαν " ὡς τὸ Σαβαὼθ, χαὶ τὸ Ἀδω- 
Δ, Ἢ Δ τ 

ναϊ, χαὶ τὸ ᾿Ελωϊ, χαὶ εἴ τι τοιοῦτον, οὐχ ἐπὶ 

τῶν θείων ὀνοικάτων μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ ἄλλων 

πλειόνων τὴν εὐλάδειαν ταύτην ἐπιδειχνύμενοι - 
΄ ΧΩ “ ᾿ - τῷ ᾿ᾳ 

πόσον τινὰ προσῆχεν ἥμᾶς περὶ τῶν τοῦ Κυ- 
, "» , Ἀ Ὁ αἵ ’ ὁ ,ὔ μ᾿ ρίου ὀνομάτων τὸν φόῤον ἔχειν ; Καίτοι ἴ πότε ἂν 

ἐχεῖνο παρ᾽ ἑαυτῶν τινα πλάσαι τῶν ὀνομάτων ἠνέ- 

σχοντο, οἵ γε μηδὲ τῆς ἑρμηνείας τινῶν χαταθαῤῥή- 
σαντες, ὡς ἂν μὴ τὸ ἐναργὲς τῆς ἐμφάσεως τῷ ἀχα- 
ταλλήλῳ τῶν σημαινομένων ἐχλύσειαν ; 

Ἀλλ᾽ εἰ ἐγέννησε, φησὶν, ὃ Θεὸς, πῶς οὐ γρὴ τὸν 
σ γεννηθέντα προσαγορεύειν γέννημα ; Ὅτι φοδερὸν 

ἡμῖν ἡμετέροις αὐτὸν ὀνόμασι προσφωνεῖν, ᾧ ἐχα- 
7 , “ πον, Α οὡω - δε )7 

ρίσατο ὃ Θεὸς ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα. Υἱός μου 

εἰ σὺ, φησὶν, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. Καίτοι 
» , ἐπ ἜΧΕΝ ΄ , ΓΘ 
ἀχολουθότερον ἦν χατὰ τὸν τούτων λόγον, διὰ τὸ γε- 
γεννῆσθαι, γέννημα προσαγορευθῆναι χαὶ οὐχ Υἱόν" 

ἀλλ᾽ οὐχ εἴρηται. Διόπερ χρὴ τὸν"πρὸ ὀφθαλμῶν 
᾿ 

ἔχοντα 5 τὸ Χριστοῦ διχαστήριον, χαὶ εἰδότα ὅσος ὃ 
γ Ν 2 - “Ὁ “ - μὴ Δ χίνδυνος ἀφελεῖν τι ἢ προσθεῖναι τοῖς παραδεδομέ- 

νοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, μὴ παρ᾽ ἑαυτοῦ φιλοτι- 
ἤτω καινοτομεῖν, ἀλλὰ τοῖς προχκατηγγελμένοις 

- ὩΨΗ. ΕῚ , ΠῚ , “ 
παρὰ τῶν ἁγίων ἐξφηδυχάζονν; Ὁ τοίνυν οὔτε 

χοινὴ συνήθεια, οὔτε ἣ τῶν 1 προ δο χρῆσις τ παραδέ- 

δεχται, τούτου χατατολμᾶν, πῶς οὐχὶ τῆς ἐσχάτης 
ΕἸ ᾿ -} , αι", } Α μι Ζ Ε) ὦ “ 
ἀπονοίας ἐστί; Τίς γὰρ Πατὴρ ἢ μήτηρ εὐμενῶς 
χαὶ ἡμέρως πρὸς τὸν ἐξ αὐτοῦ δίαχεί ρονοες ἀφεὶς 

τὸ προ οσαγορεύειν " αὐτὸν υἱὸν ἢ ἰϑόρτος γέννημα 
ἂν προσείποι; Τέχνον γὰρ, φησὶν, ὕπθ!ε εἰς τὸν 

ἀμπελῶνα. Καὶ ἀλλαχοῦ - Ὁ Θεὸς ὄψεται ἑαυτῷ 

πρόθδατον εἰς σφαγὴν, τέκνον. Καὶ πάλιν ὃ Ἰσαάχ- 

ἭΦ Ω 

ἜΣ ν- εκ Ἶ ,’ 

δεν. 7.8. ΤΠ απ, ταί. ἘΠῚ Λα διι5 1σαᾶο, (μὲς 65, ναί τ, γῇ Τίς εἰ, τέχνον; Καὶ, ἃ ΥἹὲ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας 
ἘΑΝΣ3. ΕΠ, Ἐ. πιο ἐσ οτὸ αἰἰδοὶρ[ίπιαπι ΠΕΡΗΡΣ ΠΡ τ τος 

Ῥιον.του. ἑἰς σαρίθτι5 ΤΣ, ἜΝ ἘῈ 51 4ιΠ6 ΔΙ ππὰ 6}1|5 

ΘΘΠΘΙ 5. ΝΝΘΙΠΟ διυι6 1 ΘΙ] (|| Ἔχ ᾿ρ50 651, β6η1-- 

{πραπ ἈΡΡΘΙ].556. πα τι πη ΡΘΥΒ Θέτιν. ἘῈ ἀρονῖο 
Πος δϑὲ οᾶιιβθθ, “πο ΠΠ1π|5 φαϊάθη) ἃς πδίτιϑ, 
ΔΠΙΠΙΔΓΟΥΠη. 511Π| ΠΟΙΏΪΠᾺ , σΘΠΙΓΠΓὰ Δι!6 1 ΠΟΠ 

ὁ ἘΜΠῚ οὐαὶ ΔΠΠ4ποῖ Νῖϑ5, ἑ 

Ὁ]. εὖ Ἄδερ. ἐογεῖα5 ἑσραϊκὴν φωνήν. 

ΓΑΙ τότε. ἀπφαΣ 1100] πότε. 

ὃ Ἐ4ΙῈ τὸ τοῦ Χριστοῦ. ΑἹ Μ,5. τὸ Χριστοῦ. 

" Ψόοοιη αὐτὸν οχ {Ἰ}0τ|5 ΟΠ οΙΡιις Βοσιῖς «ἀατῆι- Ὁ 

θαϊκὴν ἐχφώνησιν. (οάοχ 

γι. 

- » " ΕῚ , , Ἃ πὰ Κυρίου. Καὶ, Υἱὸς τ ρον τος Καὶ εἴ 
ΝΑ 

τι τοιοῦτον. Οὐδαμοῦ δὲ γέννημα τὸν ἐξ αὐτοῦ ἔχα- 

στος προσειπὼν Ὁ ΈΤΟΣα Καὶ ἣ αἰτία σαφής" 
«͵ « λ εχ ΟΥΒΕΕΕῚ ΄ 5 ΠΕ 5" ἈΓΎΎ ΝΡ 
ὅτι ὃ μὲν υἱὸς καὶ τὸ τέκνον ἐμψύχων εἰσὶν ὀνόματα, 

,ὔ , 

τὸ γέννημα δὲ οὐ πάντως. Γέννημα μὲν γὰρ δύνα- 
κι ὦ ᾿5:ἢ» -“ 

ται λέγεσθαι καὶ τὸ πρὸ τοῦ ἐξειχονισθῆναι ἐν τάϊς 

4 Ἐ4ΠῚ υἱέ μου. δ οχ μου ἴῃ 4παίπου Δῆ55, ἀδοβ, θοο 
ἀρᾷ ΓΙΧΧ «ποίας Ἰοστίαν, ρου. 8. 11. 584 ἔατηθη 
εἃ Ἔἐχρυϊπηξατ οἵ τπ ἡ αἰσαία, 7)ἰδοἰρἰίπαπε ])οπεὶμὶ, 7112 

πιὶ, τῷ αηϊοῖας, εἴ ἀρᾷ Ῥαυλιπι Ηδρνυ. 13, 5, 2 ἐ{ὲὶ 

νεῖ, ποῖϊ πεαίϊξονε αἰϊδεὶρίίπσπι Π)οπεϊπιί. 
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ἀμδλώσεσιν ἐχθαλλόμενον: οὐ μὴν καὶ τῆς. τοῦ 
τέχνου προσηγορίας ἄξιον τὸ τοιοῦτον. Καὶ γεν- 

ἌΣ ΤῊΣ εἰ ᾿ 
νήματα μὲν οἱ χαρποὶ τῆς γῆς; τέχνα δὲ ταῦτα οὐχ- 

έτι Οὐ γὰρ μὴ πίω, φησὶν, ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς 

ἀμπέλου ταύτης. Σπανίως δὲ ἐπὶ " ἐμψύχων: τὴν 
προσηγορίαν ταύτην παραληφθεῖσαν εὕρομεν. Καὶ 

ὅπου γε εἴρηται, ἐπὶ ζώου χατηγορουμένου χαὶ εἰς 
ΞΘ. τ, 7 , 32 λ Ὁ ὦ Ὑ 

εἰχόνα πονηρίας παραληφθέντος ἐστὶν ἰδεῖν. ᾿Οφεις 

γὰρ, φησὶ, γεννήματα ἐχιδνῶν. Διὰ τοῦτο, οἶμαι, 

ἥ τε χοινὴ συνήθεια τὴν προσηγορίαν ταύτην ἦτί- 

μασε, καὶ ἣ θεία Γραφὴ παραιτουμένη φαίνεται, 

χαὶ μάλιστα ἐπὶ τοῦ μονογενοὺς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 
᾿Αλλὰ χαὶ “ τὴν τέχνου προσηγορίαν, ὡς πολὺ τὸ 
- Ἶ "“ ΕῚ ΄ «δ ε 

ἀνθρώπινον ἔχουσαν, οὗ προσήκατο. Δηλοῖ δὲ ὃ 
, ν ᾿ 

ἀπόστολος, Υἱὸν μὲν ἄνω καὶ κάτω τὸν Κύριον ἄπο- 

χαλῶν, χαὶ ἄλλαις ποικίλαις προσηγορίαις αὐτὸν 

ἀγυμινῶν - πρωτότοχον, καὶ εἰκόνα, καὶ ἀπαύγασμα" 
ἣ ο 

τὴν δὲ τοῦ γεννήματος προσηγορίαν ἀποφυγών. 

“Εἰ δέ φησιν οὗτος, δειξάτω, ἢ ἄλλος τις τῶν προΐ- 

σταμένων τοῦ λόγου, χαὶ πάντα αὐτοῖς δώσομεν 

ἀπαλεῖψαι. Ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἔχοι" εἰ μὴ ἄρα μιμού-- 
Ν 5» τω ,ὔ δ λ ἌΦΕΣ - τὸν ἀσεθὴ Μαρχίωνα., τὰ μὲν ἐξαίροι τῶν 

ὕ Ά εἰ ἘᾺ 
“ θείων λογίων, τὰ δὲ παρεγγράφοι. Οὕτω μὲν οὖν 

,ὕὔ -» - , ΩΝ - 

ἀλλοτρία τῆς τε χοινῆς συνηθείας καὶ τῆς τῶν [Γρα- 
Ηχὸ κά ἐῶν - ΄ , 

φῶν χρήσεως ἣ φώνὴ τοῦ γεννήματός ἀπελήλεγχται. 

Ν Α ᾿ ΓΣ 

[δωμεν δὲ λοιπὸν εἰ δυνατὸν τὸ ὄνομα τοῦτο χατ᾽ 
δ νεσυα “ Ὁ ’, -» ν» τ᾽ 

αὐτῆς τετάχθαι τῆς οὐσίας τοῦ Υἱοῦ. Φησὶ γὰρ 

αὐτός" ' 
. 33.) Ὰ 

ΕΥ̓͂Ν. ᾿Αδύνατον εἰναι, ἕτερον μέν τι τὴν οὐσίαν 
΄.»- ᾽) , Α 

νδεῖν, ἕτερον δέ τι παρ᾽ αὐτὴν τὸ σημαινόμενον, 
Ι ἸΣ ἢ πω 5 Δργατει" ἀν δ ἢ “ ἀλλ᾽ αὐτὴν εἶναι τὴν ὑπόστασιν, ἣν σημαίνει τοῦ- 

- ΄ -“ Τι - 
νομα, ἐπαληθευούσης τὴ οὐσία τῆς προσηγορίας. 

ΒΑΣ. Ἄξιά γε ὡς ἀληθῶς τῶν δικαστῶν, οὺς 

» (οἄοχ (ΟἹ. εἰ Ἄδσ. ἰογεϊι5 ἐπὶ ἐνψύχου τὴν προσ- 
γγορίαν ταύτην μεταληφθεῖσαν εὕρομεν : 4155 1π (δ- 

ἉἸοΙΡ5 Ῥροὸ εἴρηται ΒοΡΙρἕατη ἐπυθὨ τ εἥσηται. 

ς ΜΙ τὴν τοῦ τέχνου. Π)οοϑὲ τοῦ ἴῃ ΔῊ ΓΙ ΙΟΥΙθτι5 

(σά !τοῖθιι5. 

ἃ ἘΠΕῚ εἰ δὲ, φησὶν, οὗτος δειξάτω, ἢ ἄλλος οἴς,, «τ 

γοῦθὰ οαμ πᾶ ]6 1 ορριιποΐα {556 πη, 96}115. οἰ] τὴ 

ἜΧΡοβθα 5πηΐ, Τὰ ΘΗτη ἔπ σγείθυὶ δα Π]οπο Π σ πητι5 : 

φιιοεῖ δὶ δαπε τιδιρραΐ, [εἶσ «τι αἰζιι5 ιιῖϑ)ἐαττε ΘΟ ΜΙ, 

ψιιὶ ἰμειγτι8. οὐ αἰἴοπεπε εἰε  πιαλιιγεῖ, οδἐοηεῖαί. (τ απι-- 

ἴθ πὴ 685 ἰοοὶ σοπαῖπα βοπίθητα 510, πιοχ Ρδίοθὶ  οχ 

τη του Ραποίίομο νεΐουιτη ΠΌΤΟΥ ΠῚ, {π|26 Προ οβέ : εἰ δέ 

φῆσιν οὗτος, δειξάτω, σίγσαϊα ποῖ Πἶβὶ ροβῦ νόθοη οὗ- 

τος ἀρροβῖία, Εχ {110 πιαηλ!οϑίιπη οϑὲ τος [ἴα σοι ρίθη- 

94 

οοπεϊππο. Νάπι ἰὰ οδἰϊδηὶ ατιοἱ ἀπίδααδμ οο0η- 

[ον πηδίτι) δἷζ, πὶ ἈΡΟΡ ΕΠ τι5. 6] Οἱ τπιρ, σϑηϊτιν ἃ 

ΠΟΙΪΠΑΡῚ Ροίθϑδι,, ΠΟ ἴδιηθη πος παῖ ΔΡΡ6|1- 

τἰοπ6 ἀϊσπιι οϑῖ. ΟΠ] ΠΘ ἃ ἔργ γθ Γριοῖτ5. νο- 

ΗΠ 

απ ΠΡ ΘΘΠΠΠ|85., ΠαΙῚ ΠΟῚ Ἰΐθιη. “οι ΘηἾτη ὑ -- γ]Τατι}νς 6. 

ὑαηι, Ἰπ αι εἶδ σεπ μετ οἱ 5. {τι} 158. ῬΙΑΛΟ ὙΘΓῸ 

1 ΔΗΪΠγ 115. Πᾶπο ΔΡΡΟ απο Δα] ἔα πὶ 1η-- 

γοπίμητ5. ΒῈ σογῖθ π|01 τιδιιρραία δῖ, θα ἃσοο- 

Ῥίδμηι (6 Ἀπ|Π18}} νἱτρθγαῖο οἱ δα ργαν δ 15. 1πη8 -- 

ΘΊΠΘΠῚ 5511Π|10 ν ΤῈ 6 651. ϑεγροσιίθς Θπίηι, πα], 

29- 

Δα}, χϑ. 

δοπίπειῖπια υἱρογατιηι. ἘΔ Ὁ σατι58 }}, ΟὈΪΠΟΥ;; οἵ 59. 

ΘΟΠΊΠ11Π15 σοπϑπθίπι 9 πὰπο ἈρΡΡΕΙ ΠΟ ΠΘπῚ πο- 

Θ]θχῖῖ, εὐ αἰνῖπα Βουρίθνα ϑαμ ὙἱἹ οίτιν νἱΐᾶγ., 

οἵ τηᾶχὶπ]6 ἴῃ πΠ͵σθη το ΕἼΠΟ 1)6]. 564 οἱ πῇ 

ΔΡΡΕΙ το π θη], γϑ ταῦ. τηπ]τὴ ΠΠΠΠΔΠΙ ΠΠΟ5 

Πα ΡΘηΐθη], πῸη δάήιμηϊδιί. Οϑίθξ δὐΐθπι 1ὰ 

ΑΡοβίοϊ]ιιβ, ἄτι ΤΟΙ  ΠΊΠΠ 5151 ΠῚ ἃ6 ἀΘΟΥ̓Β1 1 

ΕἸΠΠπι νοσᾶΐ., ἃς 4118. ψἈ}}5. ΠΟΙΠΙΠΙ 115. Ππ|Πὶ 

ΘΙ θΡαΐ, ΡΥἸ πη Οσ θη τὴ δὲ ἱπη Δ ΊΠΘ ΠῚ οἱ 5ρ|6η-- 

ἀούθηι ἈΡΡΟ]]απο; αἱ σϑη]τρ88. ἈΡΡΘἢ]Δ ΟΠ ΘΙα 

ονῖταῖ. Οὐοά 51 Πἴὸ τι Α1|1π|5. {{Π5Ρ18 }}) ΘΟΙΊΙΠῚ 

4π| ἀοοινῖπδθ ργθϑιιηῖ, Πᾶπο γοοθπ ΔΑΜΉ ΠΕ, 

᾿πάἸοοῖ: αἴθ ΘΟ θΠ}τ18. 615. τ ΟΠ Πα ΠΟ 

ΘΧραηρδηΐ. 564 ποαπαηιαπῃ) ΡΟΙΘΥΕ., Η]5ὶ ΜΙ αν- 

οἰοπθη ἱπηΡἴτι πὴ ἱπη]ταῖτι5., 4Π1ὰ 6. ΕἸ ν]Π15 Εἰ0-- 

{π|115. 10}1αὉ,. 411ἃ [Ὁ]50 ᾿πίθυβεναῖ, Ηθο Ἰἴδατιθ 
πο σΘη 86. ΨΟΟΘ ΠῚ οἵ ἃ ΘΟΙΏΠΠΠΙ ΘΟΠΒ. 6 τι-- 

ἀϊπθ, οἷ ἃ 50. ]Ρ ΠΑΡ ΕῚ τιβῖι ΔΙ16Π 8 ΠῚ) 6556 ἀθιηοη- 

δ γαίτι μη δϑί. 

9. ὙΙάδδηητι5. ἀτιΐθη] 781} {1 ὙἼ1ΠῈ {167} ΡΟΒ5511, τ 

πος ποπιθπ ἀἄ6 ἰρ8ἃ ΕἼΠῚ 51} 518 Π 118 τιβι ΘΕ. 

1056 6ῃ11 δἷΐ: 

Ἐτπ. ΕἸοΡΙ ποαιααιιδμη Ρ0556. τ «ἰπι|4 απ 

δ ο απ τὰπὶ 1Π|6}ΠσΆτητι5.., δὲ ἅΠππά4 σα1ἃ4 «πο 

ῬΡδοῖον ᾿ρϑᾶτη 51:5} Ἰοθετι,, 5641 ᾿ρϑᾶπ) 6558 ἤυρο- 

οἴαβϑίη, ΠπᾶΠ| ΠΟΠΊΘΠ 5151 Πσαΐ, ΟΠ ΨΘΓ6 5110- 

δἰαπίϊαπι ἀδποῖοι μεθα ΔρΡρθ ]αι1ο. 

Βλ5. ϑιιπξ νϑύθ ἄἴσπα {πά]0 1} 115, 4π|ὸ5 οοπῇηῃ-- 

ἄα 6556 : Οποῖ 51 Ῥϑαῖα, ἀπ ἀ]Π1ὰς5 αΙΞρίατη βουιρίουν 

ΒΔΘΟΥ γοοο πὴ σΟΠ ΓαΓο πϑασραΐ, Ὑ γΡὰ 1ρϑὰ 5ῖνο ῬΆΜΠ, 
βἶνϑ ΔΙ τογπιθ ὑσοίοναι ΕἸαποτη 18 ; [ππ ΟΠ ὅθ 10 ΔΠΙΠΟ 

Ῥαιίοσαι", φαϊ  φαϊ Παοίοπιιβ αἰχῖπατι5, 1 οαὴπὸ οχ-- 

Ῥυπϑὶ οἱ ἤ6]ενῖ. Ἀθοῖο εἴ γε γθ 7πατσοανογαῖ σὰν “οοἐ15- 

ϑἴπλιι5 Ομ 6 Π51π|5, ΒΟ ΟΥ̓ 65 58 ΟΓῸΒ ὙΘΡΌΙΒ 1115, ἄλλος 

τις τῶν προϊσταμιένων τοῦ λόγου; Πος ἰοοο «οβισματὶ, 

Γ[λυνιάο Αἀποπάδ.7 

6 ΑΘΕζα ἄπο ΠΡτὶ θείων γραφῶν. 101 ποίαπάιι εἴ 

ΠΠπ4, τὰ πλ1 115 Μῖ35, ῥσὸ ἐξαίροι 1651 ἐξαιροίη. 

Ε ἀλλ᾽ αὐτήν, πιο ἴρδαπι. ος δϑβῇ, ἴπιὸ αἰΐ πϑοδβδα 

6556, αἱ 1π061ΠΠ6 Πγ115 ᾿ρ5ᾶ πὶ 6556 51 5 {18 Δ, {1116 πὸ- 
. ᾽ . ν 

ΠΙΐπΠ6 5] 5 ΠἸΠΟΔΤΙΙ, 

Ματγεῖο Ξα- 

σΥΑΓΉ 

δουιρίπτα- 

Γὰ σοῦται- 

Ρίογ. 
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χ βε, ἰδέα ἐπα ἀορσηιαΐα. Οπθηηδἀπηοάτιη Θηΐμ ἴῃ 

ΒΟΙΠΠΪΟΓΙΠῚ ἴογΟ, δἃπ|ί| ΘΟΥΪοστ πὰ ΘΟΠΟΙΟΠΘ, ἘΠ] 

ΠΘΠΊΟ Δ Ἰαΐ ἁπΐ ᾿πΈ6 Πσαΐ απο ἀϊοιιηῖπν, ΘΘ65 

5. ΒΑΒΙΙΙΙ ΟΕΒΑΒΕΕῈ ΘΑΡΡΑΡΠΟΘ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 
᾿’ 

ἀνέπλασας, ταυτί σου. τὰ δόγματα. ὭὩς γὰρ ἐν 
΄ -“ τ ὀνείρων δ ἀγορᾷ, ἢ ἐχκλησία μεθυόντων, χαὶ οὐδε-- 

Ψ' “ Ὁ» 

νὸς οὔτε ἀχούοντος οὔτε συνιέντος τῶν λεγομένων, 
γ] [ἃ οἴιπὶ ΠΟΘ μτα 58 ΠΟΙ5, ΓΆΓπΙ5 58 115. 6556 Ρ!Ὸ Ε'ὶ ἐπὶ πολλῆς τῆς ἀδείας νομοθετεῖς, ἀντὶ πάσης ἀπο- 
ΟΠΠΙ ἀ θη Πϑίγ ΠΟ Ππ 6 αἰχΊ556 ἴθ. Οἷ5 Θπῖη πὸ- 

5011 ΠΟΙΏΙ]Πἃ Θὰ {{π|28 ΔΌ5Ο] 6 οἰ ΡῸΓ 56 Ργοίθνιη- 
ἴπ|, 58} ] 6 οἴα5. 510] Γ65. δ᾽ ση! ἤσαΓΘ : Θὰ ΨΘΓῸ {18 
ΓΌΒΡΘΟπι ΔΙΠΟΓΊΙΠῚ (ἰἸοιμη ἔτι", Πα Ὀ᾽ ἔπ 50111Π| {πθ΄ 

Δ δὰ {π|5 ἀϊοιιπῖπιν. Παροηΐ, ᾿πάϊοαγο 9 ἘΧΘΗΙΡΙΪ 
οατι5ἃ, ΠΟΠ]Ο, Θήτιι5, θΟ5, ἘΠᾺΠΙ(ΠΔΙΠΓ116 ΓΘΠῚ 
{π| ΠΟΠΊΙΠ ΔΓ} ἸΠΠΙοαπε. ΕἼΠπι5 γΘΡῸ, ἅτιξ ΒΟΥ ΤΙ; 

τι ΔΙΏΙΟΙΙ5., 5018} {118 1} ΟἸΠΠῚ ΘΟΠ] ΠΟ ΠΟΠΪΠΘ 

΄ 2 - 
δείξεως ἐξαρχεῖν ἡγούμενος τὸ αὐτὸς εἰρηκέναι. ᾿Επεὶ 

’ “» - 

τίς οὐχ οἰδεν, ὅτι τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν ἀπολελυμέ- 
"ἢ "Ὶ -» νὼς χαὶ χαθ᾽ ἑαυτὰ προφερόμενα, τῶν ὑποχειμένων 

5... "- ΄ 3 ᾿ , Ἑ ὟΣ λ 
αὐτοῖς πραγμάτων ἐστὶ σημαντιχα " τὰ δ δ πρὸς 

ἕτερα λεγόμενα, τὴν σχέσιν μόνην ἐμφαίνει τὴν 
πρὸς ἃ λέγεται; Οἷον, ἄνθρωπος μὲν, χαὶ ἵππος, 

χαὶ βοῦς", αὐτὸ ἕχαστον τῶν ὀνομαζομένων παρί- 
στησιν. Υἱὸς δὲ, ἢ δοῦλος, ἢ φίλος, μόνης τῆς πρὸς 

: 

Πα θηξ Αἰ Π Π] αΐθ μη 51:5 1 Ποαπέ. Τα π|6 σ θη] αγ ἃ ΠῚ 245 τὸ συνεζευγμένον ὄνομα συναφείας ἐστὶ δηλωτικά, 
{πὶ ἁπάϊτ, ποη δά «ππὰπγ Δ} 5115 ΓΔ ἘΠ} Θχοο-- ϑ 

σἰταπΔπ| Πηθπΐθ [ὉΓΓΠ : 5664 οἴιπὰ Δ]10 Ππποΐδη] 

ΘΔ ΠῚ 6556 1Π|6]Π1σ 11. ( Θητππρὰ ΘΠ11}, Δ]1Οτ}115 56 η1-- 
τπνὰ ἀἸοΙ ταν. Οτοά ἀααΐθη. 51} 0518 186. οἰ} 15 018 ΠῚ 

ΠΟΙΙΟΠΘΠῚ ΠΟ ΡΑΡ, 564 50]. δ αἰτ Πα τιι- 

ἀϊπθπὶ ποίαξ, 14 δι 5 δ η 8 η} 6556 58 ΠΟ Θ., ἃΠ 

ΠΟΙ 511Π11Π||88 ΔΙ ΘΠ 126 Θϑὶ ἢ ΑἸΖΕΙ γα} 0 5 ρΟΓΙτι5 

ἃ ΠΟΡῚ5. ἀδμῃηοηϑιγ τ Θϑῖ., ἀὈϑο]ειΐα δἰΐαπ ποὸ-- 

Π}Ϊ Πὰ 5 ΘΕ] Δ Π151 ΠΙᾺ ΧῚΠῚΘ 51] Θοἴιι πη «απ 5 σπὶ- 

[Ἰοὰγ6 νἹ θη 1}, ΠΟ ἴὰ ΠῚΘ ΠῚ 51:58 [18 Π ̓ ρϑδ πῃ 

ΘΧΒΙΡΟΙΘ, 584. ργορυϊθίδιθϑ αυιαϑάδιη οἰ ροὰ ᾿ρ58 1) ας 
(ἰοϑισΠαγο. Ψ 

10. 564 5ΔΡΊΘ ΓἸ551Π1115 116, 11 1ἢ νη 15 ἀν -- 
θὲι5. ντἴαπ το ἢ] ΘΟΠ 5151}, ἀἸσουο ΠΟ ΡΠ Ὀ06-- 

5010, σΘ μι Γἃ δι} 514 Π 118} ᾿ρϑᾶπῃ {ΠΠ] ΘΉΠΙ δἰ σηὶ- 

Ποαν!. Οὐοά Φαδηη ἀϑιι ἄτι 51}, {{π|8650., Δ Π]Π1- 

Δάνογεθ. ἘΠ ΘΠ] 51 5 ϑ δ τὰ σΘηϊ νὰ οἷζ, οἱ 

γίοθ νϑυϑἃ, δὶ «ιοὰ σοπτξαΓὰ οϑί , Ποὺ ϑα ϑίδητς 
51}, σϑΠΙἴπ}86 ΟΠΠ65 Θυηΐ ᾿Πί6ι 586. ΘΟΠϑαθβίδη- 

{ἴα 165. ΠΟ 781 δϑοιηά τη [ππ}115 Τα ΠΟ πθιὴ 44 
Θυθηῖθὲ ὃ (ΟΠ ΡΘΡΊΘἴπι ἘΠῚ ΘΥΒΟΡΊΙΠ ΟΡΙΪῸΧ δᾶτη- 

ἄθὴ οἴμη} ΟΠ Ρτ15 σΘ ΠΟΙ ἈΠ ΟΠ ΘΙΏ ΔΓ ΠΟΙΡΔ 0115 

5 514 Π || Πα ΓΘ. ΝΟ Θηπὶ ἀἸο μι τ5 θϑὲ σϑηϊ- 
τπγᾶπὶ 1π ΕἼΠΟ 5105 ΠΕ] 5᾽ 5 ΠΙΠΟαγ 6, ἴπ γα ]1-- 

415 νΘΓῸ ϑ ΠΟΥ ΙΟΠῚ5. ρΡΠΟΙρΡΙ 115 ΠΟΠ ΘΑΠ 6 ΠῚ 
ἈΠ] 115 ΠΟΙΟΠΘΠῚ ΓΈ ΠΡΟ. ΑΠΌ] ργοίογδε ο]α- 

ΡᾺΠῚ {Δ 81 ΘΔ 1158} ΟἿ ΠΟΠ ΡΟϑ511 ΟΠ γα οὶ, 

8. (οάοχ (0]Ρ. οἴππ δα ποπα ἐπ. ἐν ὀνείρων λόγοις. 

Ἑάτεο Ῥαγῖβ. εἴ 411 ΜΙ58. ἐν ὀνείρων ἀγορᾷ. 

μ (ὐοάϊοε5 ἄπο πρὸς ἕτερον. 

4 Βερ. ἰεγει5. οὐχὶ ὑποστάσεως.... πῶς οὐχὶ τ 

Ρ»ΈΔΙΕ εἰ Βερ. βεχίυβ καίτοι μιχρὸν ἔμπροσθεν. Α111 
ἀαΐϊπαας ΝΜ55, αὶ ἴῃ οοηἴοχίι. 

ς ἘΔ ΠΟ αἰγάφιε Ῥαγ5. εἴ Ἄεπ, οὔτ Βορ, φαϊπίο 

οὖ οαπη (ΟΡ. τὴν οὐσίαν. ἈΟΘῊ βεοιπά 5. οἱ ἐογίι5 

τὴν ὑπόστασιν. ἴπι Ἀοσ. 4ιατίο ἴῃ οοπίοχίπῃ ᾿οσίξαν τὴν 

ὑπόστασιν : ἴῃ ΤηλΥρΡῖη6 ΥογῸ τὴν οὐσίαν. ΜΊΠΙ ατιΐεπὶ 

γΕΥΙΒΙ 116 ΠΕ, 5ΟΥΊΡβισθο Βδϑη]ατὴ τὴν ὑπόστασιν, ᾿γ- 

ὋὉ τοίνυν ἀχούσας γεννήματος, οὐχ ἐπί τινα οὐσίαν 
τῇ διανοίᾳ φέρεται, ἀλλ᾽ ὅτι ἑτέρῳ ἐστὶ συναπτό-- 

- ξ μενον ἐννοεῖ. Τὸ γὰρ γέννημα, τινὸς λέγεται γέν.- 
νημα. Ὃ μέντοι οὐχ, "ὑποστάσεώς τινος ἔννοιαν 
3 - ΠῚ , ᾿ ᾿' γῶν Ζ 3 ἐμποιεῖ, ἀλλὰ μόνην τὴν πρὸς ἕτερον σχέσιν ἀπο- 

- : - “- - 
σημαίνει, τοῦτο οὐσίαν εἶναι νομοθετεῖν; πῶς οὗ τῆς 
Β , χ' αἰ.) - ἣν ῃ ΑΝ ἀνωτάτω παραπληξίας ἐστί ; ἢ Καίτοιγε μικρὸν ἔμ- 

΄“- [ εἶ προσθεν ἐδείκνυτο παρ᾽ ἡμῶν, ὅτι χαὶ τὰ ἀπολελυ- 
- - ’, 

μένα τῶν ὀνομάτων, χἂν τὰ μάλιστα δοχῇ ὑποχεί- 
-ρ» Γ΄ 

μενόν τι δηλοῦν, οὐχ αὐτὴν παρίστησι τὴν οὐσίαν, 
ΓΝ , χ δέ - ν τ βες Ε (ζ ἰδιώματα δέ τινα περὶ αὐτὴν ἀφορίζει. 

- , Ω͂ 
Ἀλλ᾽ ὃ σοφώτατος, χαὶ ταῖς ματαιοτεχνίαις ἅπαν- 

᾿ , 32 “λ 3 -: - ΑΥ ΝΡ τα τὸν βίον ἐσχολαχὼς, οὐχ ἐρυθρ:ᾶ αὐτὴν “ τὴν 
- - , 

οὐσίαν τοῦ Μονογενοῦς σημαίνειν λέγων τὸ γέννη- 
ἦν - ΔΑ - Ἐς Ἂ - ἘΞ μ ΘΒ ἘΠ. Εἰ ὰ μα. Τοῦτο δὲ ὅσην τὴν ἀτοπίαν ἔχει, σχοπεῖτε. Εἰ γὰρ 

ἡ οὐσία γέννημα" χαὶ ἀνάπαλιν, εἴ τι γέννημα, τοῦτο 
, , ΄ Ἂ ΄ Γ οὐσία" ὁμοούσια τὰ “γεννήματα πάντα ἀλλήλοις ἔσται. 

3 “»“ὶ , 7 Ἂ ψε. ἣ᾿ ΩΥ ᾽ ἡ 

Εχ δὴ τούτου, τί συμθήσεται χατὰ τὸν τούτου 
΄ «ε - . - ΓΑ 

λόγον: Ὃ δημιουργὸς τῶν ὅλων πᾶσι τοῖς γεννή-, 
Ζ 

σεως μετειληφόσι τὴν αὐτὴν ἔχων οὐσίαν ἀναφανή-- 
Σ -φγ'ε.-" ,ὔ Ζ σεται. Οὐ γὰρ δὴ ἐπὶ μὲν τοῦ Υἱοῦ οὐσίαν φήσει 

᾿ , Ν ΄, “. ἃ ΓΝ “- - - 
σημαίνειν τὸ γέννημα, ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν τῶν με- 
τεχόντων γενέσεως οὐχέτι τὴν αὐτὴν ἔννοιαν “ ἀπο- 

“ λ 
σώζειν. ᾿Επεὶ λεγέτω τινὰ αἰτίαν σαφῆ χαὶ ἀναν- 

- , Ἁ 2 

τίῤῥητον τοῦ τὴν αὐτὴν προσηγορίαν μὴ ἐπὶ πάν- 
« , ν τ(ύυἱ;͵ἴ -»Ρ 7] 2 3 ΕῚ “Ἁ - ὦ 

τῶν δμοίως τὸ ἴσον δύνασθαι. Δλλ᾽ οὐχ ἂν ἐχοι. 

ῥοείαδὶπι {Ππϊφεηῖαὶ : νοσοτα σογὸ οὐσίαν ὈΥΙΠηατη πὶ 
Τηαγρῖηθ. δαξουϊρίαπι ἔμ]556. ἃ} ΔΠΠ4τιο, 41 ΠΙΟΠΟΙΘ 

γο]]εῖ, τόσεῖ ὑπόστασιν ποπ [εἶς βίσιοῖθ βιι πεῖ ῬΤῸ μγ- 

Ῥοβίαϑὶ, 5611 ῬΓῸ ρϑύβοπα, 564] π5ΠΓΡΑΤῚ ἰΔΓΟΓΘ 56 1811, 

γἹ ἀ6]1οοῖ Ρτὸ ἴρβα βαββίαπιϊα. ΤΠπὲ Πεο 51πῈ, Π1}81] ἴῃ 

οοπίοχἕα “τη πιτ ἀπ] Ππ ΘΟ ΠΕ ΠΊ115. 

ἃ Βςρσ, φαδγίιβ ὁμοούσια τὰ γεννητὰ πάντα, οπιπία 

φιιεδοιισθ ϑοπεγαία διτιΐ, ΕἸ ἐσιί6)" 56 οοπϑιῦ- 

οἰαπιϊαίία. Ποιά 6 Νῖ55. φααίαον ἐκ δέ, ἘΔΊΕ οιπὰ τπὸ 

ΜΞ. ἐκ δή. 

ε (άδοχ ὑπιι5 ἀναποσώσξιν, 

ν 

ἧ 
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ἃ ᾿] Ζ' ἘΝ 

Ον γὰρ ἐ ἂν ἐπινοήση γεννήματος λόγον, οὗτος 

πᾶσιν δμοίως τοῖς γεννητοῖς ἐφαρμόσει. Μέγιστον 
" 7 τ ΕῚ “ τ , ς 2 τς , δὲ τεχμήριον τῆς ἀληθείας τοῦ λόγου ἣ αὐτοῦ ἑχά-- μὴρ Ι Ι 

- 3 Ἁ ἢ 

στου τῶν ἀχουόντων διάνοια. ᾿Βρωτάτω γὰρ ἕχα- 

στος ἑαυτὸν, ὅ ἐπειδὰν ἀχούσῃ, ὃ δεῖνα τοῦ δεῖνος ἢ 

γέννημα, τίνα ἔννοιαν ἐντυποῦται. Ἄρα ὅτι ὃ γεν- 
ΠΩΣ οτὭω , 

γηθεὶς οὐσία τοῦ γεγεννηχότος ἐστίν; Ἢ τοῦτο μὲν 

χαταγέλαστον, ἐχεῖνο δὲ ἀληθὲς, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ" 
- ΝΜ Ὁ ,ὔ 

γεννητῶς εἰς τὸ εἰναι παρήχθη. ᾿Γοῦτο τοίνυν ὃ- 

μοίως " ἐπί τε τοῦ Μονογενοῦς χαὶ ἐφ᾽ οὑτινοσοῦν 
- Α 

τῶν γεννηθέντων ἁρμόσει λέγεσθα!. Καὶ μηδεὶς 

(ἐπειδὴ χοινὸν τὸ τῆς σχέσεως) χαθαίρεσιν εἰναι 

τῆς ἀξίας τοῦ Μονογενοῦς νομιζέτω. Οὐ γὰρ ἐν τῷ 
ἤν “ Υ̓͂ Α -Ὁ- ϑρωω Ἀ ΦΥ͂ - 

πρός τί πως ἔχειν ἣ διαφορὰ τῷ Υἱῷ πρὸς τὰ ἄλλα, 

ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἰδιότητι τῆς οὐσίας ἣ ὑπεροχὴ τοῦ Θεοῦ 

πρὸς τὰ θνητὰ διαφαίνεται. Σχοπεῖτε μέντοι ποῦ 

τῆς ἀτοπίας ὃ τούτων λόγος ἐχφέρει. Εἰ τὸ γέννημα 

ἑτέρου λέγεται γέννημα, ὡς ἥ τε χοινὴ συνήθεια 
[ - λῚ Ων ἐν - - 3, Ἁ ΔΑ τὼ Α 

εὐαιοῖ, χαὶ οὐδεὶς ἀντερεῖ’ ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ 
ἃν ὋΝ - 
επι τοὺυ 

7 ὩΣ γιοῦ οὐσίαν σημαίνει κατὰ τὸν τούτων 
, ΟῚ τε " 5 ἢ Φ ἶ , 7 

λόγον " ἐχείνου ἔσται οὐσία, οὗ χαὶ γέννημα λέγε- 
Ε , 3 - Ε , , ΕῚ ται. ἕσται τοίνυν ἐχ τὴς ἀχολουθίας ταύτης, οὐχ-- 

,ὔ τὭω -ν ΄ Ὡ 

ἔτι τοῦ Μονογενοῦς τὴν οὐσίαν ἢ τοῦ γεννήματος 
ἐ ἐρῶ ὩΣ 

προσηγορία σημαίνουσα, ὅπερ οὗτοι βιάζονται, 

ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων. Εἰ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἕτερον 
΄, ᾿ 5: ,ἢ εἴ ο" δέ ᾽ ἌΝ 

ἕν τι τὴν ουσιᾶν νοειν, ξτέρον ξ τι παρ αὐτὴν 916 

[ἕν θο δύο τὴν ͵ Ξ 3πέτυ Α 
τὸ γέννημα, ᾿ χαὶ ἴσον δύναται, οὐσίαν τε εἰπεῖν 

᾿ ΄ .- ' Ὁ δ᾽ « δελ χαὶ γέννημα" τοῦ Θεοῦ δέ ἐστι γέννημα ὃ Υἱὸς, 
τοῦ Θεοῦ ἔσται οὐσία" εἴπερ τὸ γέννημα τὴν οὐσίαν 

» Χ [2 ς Ἅ, 5 ,ὔ ᾿το ΡῚ 7 

δηλοῖ. Καὶ οὕτω τὸ γέννηυα οὐσία τοῦ ἀγεννήτου 
Ν 2 ΄ 3 7 5. ΧΑ “- 

χατὰ τὸν τούτου λόγον ἀναφανήσεται. Εἰ δὲ γελοῖον 

τὸ συναγόμενον, ὃ θεὶς τὰ λήμματα,, τῆς αἰσχύνης 
, Ύ ΄ 

χληρονομείτω. ᾿ἔοιχε γάρ πὼς 
“ 32 , - 

ἅπαξ τῆς ἀληθείας παρενεχθῇ 

ἐπικινδύνους ἀτοπίας ὑπὸ τῆς 

ὃ λόγος, ἐπειδὰν 

» εἰς πολλὰς χαὶ 
, δι , χατὰ τὴν πλάνην 

ἀχολουθίας ἐχφέρεσθαι. 

Ταῦτα μὲν οὖν ὥσπερ προαγῶνές τινες καὶ χα- 

τασχευαὶ τῆς βλασφημίας εἰσί" τὸ δὲ χεφάλαιον τοῦ 

χαχοῦ ἐν τοῖς ἑξῆς ἐπιφέρει λέγων" 

ΕΥ̓͂Ν. Τὴν οὐσίαν τοῦ Υἱοῦ γεγεννῆσθαι μὲν οὐκ 

ΓΆΘΡ. ἴογίϊαβ ἂν ἐπινοήσγς. “5 
8 ΕΔΙΠ ἐπὰν ἀκούσῃ. Αἴ Μ,58. ἐπειδὰν ἀχούσῃ. 
" (οάϊοοβ ἁἸ{ποὲ ἐπί τε τοῦ. ἘΔῚΕ ἐπὶ τοῦ. 
ἐ οο685 ΠΠς, ἐπὶ τοῦ υἱοῦ, πιοπ 50] πὴ εαβθ απ ἴῃ 

Βερ. ἰογέῖο, 564 οπγηῖπο ἀἐϑιιπΐ ἰπ 4115 {θι5 Οοάι- 

οἰθαβ }1}46πὸ ἈΘΡΊΪ5 : Τα πλθη Θὰ5 ΓΘ αἰ πητι5., {πο ἴπ 

1115 τοί ομι Μ55, οὖ ἴῃ ᾿ππΡ 5515 ΠΡΥῚ5 Ἰοσαηίαγ, 

Δ 7 

σα ΔΡΡΘΙΔ ΠΟ ϑδάθιη θαπηίθιη β᾽ 1} 1:6} 1π ΟΠΊΠ]-- 
Ἰϑτ15 γ᾽η] ΠΟ Παρθαΐ. Αἴ σου ῖθ ποη ροΐδγιε. Οπιϑτη- 

ΟἸΠΠ1|6 ΘΠ] ΘΘῊ] {1186 ΓΑΙΠΟΠΘ ΠῚ ΘΧΟΟσΊ Ἀγ ΘΡΙ , 
Θὰ ΟἸΏΏΪτι5. 5. Π}}Π116 1} σϑηϊ 5. σοπργαθῖ. ὙΘυτι πὶ 

Διι!6 η} 6556 4004] ἀϊοίπηι5., 14 ααοά οὐ] 16 δῖι- 
ἀἸδηταμ ἴῃ ΠΟΘ ΠἴΘ πὰ γϑηΐ , ΤΑ ΧΙ ΠΊΠΠ 55 Π ἘΠ ΠῚ 

6ϑι. Τπίθυυοσϑὶ ΘΠ1ΠῚ {ΠΠτ|5{||56π|6. ΘΘΙ Ρ511Π}.., ἘΠῚ 
Δ ΙΘΡῚ : ΠΙῸ Πυ]5 σϑηϊξιγα οϑὲ, 414 δ πΐτηῸ 

ΘΟΠοΙρΙαΐ. πη. οορτίαϊ σοΠΙατὴ ΘΘΠΙΤΟΥῚ5. 51}}- 

5 η 8 6556 ἢ (θγίθ, πὶ πος γἹἀἸου] πη) Θϑῖ, 1ἴὰ 

1Ππ|4 νϑυαπι., φαρα 40 60 Ῥ6Ὶ ΘΟ ΠΘΡΔΙΟΠΙ5. ΠῚΟ- 

ἄτιπη δα 6556 μΓοαιτιοίιι5 511. Ηος 1 π|6 ρᾶν Πιθεὶς 
51 Π}}ΠΠ06Ρ οὐ ἐἦ6 {ΠπΙσϑηϊΐο οἱ 46 «ιοοιπησῃθ σ6- 
πΙΐο ἄϊσουθ. ἘΠ ΠΘΙΠΟ., {ΠΟ ΠΪΔ ΠῚ ΘΟΠ]ΠΉ1Π1Π15 ΠᾺΡ ]- 

ἴπι5 δϑί, {ΠΠΊ5 6 }1} ἀἸσπιαΐθιη ἀθϑίρι] ΘχἸβΠ μηδέ, 

ΝΟΠ Θη]η} ΕἾ] τ|5 ἴπ 60 αἰ ον} ἃ}0 41115, {πο 5656 
Δ4 ΔΙ] ἐθρίο σιοάδηι τηοάο Παρθαΐ : 564 6] 
ΡΓ οί ητἃ {τ|ἃ ΓῈ5 ΠΟΥ 8165 βιιρογαϊ,, 1η 510 5[Δ} - 

[186 Ργορυϊθίαίθ οβίθπαϊιν. ΑἹ οοπδιάθραίθ δά 

4πᾶπ Ἰπϑρεαμη ἀοοίγπα που ἀθάπιοαϊ. 51 σο- 
ΠΪιγὰ., ΠΟΥ π5. σοηϊ πιὰ ἀἸσαῖαν", δου δὲ Θ01Π}-- 

ΤῊ 11Π15 σοπϑιθίπι 0 σΟΠ παῖ, 60 4 Π]5641|8Π| Θ0η- 

ἐρδά!οθῖ, πο ο 1ρ588 ἀτιῖθ ΠῈ σϑηϊτανἃ 1η ΕἾΠΟ ΦΠΟΘΤΙΘ 

βθοιπηάτπι ΟΡ. «ΟΕ ΠΆ ΠῚ 511 0518 18 Π} 515 η1-- 

Ποοῖ, ϑι 5ἰδη τα ΘυῚς 1ΠΠπ|5.. ο]τι5 σθηλτιγα αἸο]-- 

ταν. Ἐκ Πὰς 1ἴαατιθ ΘΟ, βθ τ }Π0Ππ6 ΘΟΠΠΟΙ παν", 
αὖ σΘΠΙπ86. ΔΡΡΘΙ]α ΠΟ ΠΟΙ ΔΠΊΡ]Ππ5. {ΠΠΊ ΘΠ 
5151 Π 118}}} 5] σπιΠοοῖ, 14 «πιο ΠῚ ἰο 15 ν ΡΊθιι5 

αἰΠυηηδηΐ, 564. Π6Ὶ την θυβουῖη). Ἐ ΘΠ] 51 ΠΘΡῚ 

ΠΟΙ Ροΐοϑί, τιῖ αἰπιά «τά 55 πη 8 τὴ 1Π|6]]ΠΠ|σ8-- 

ΠΉ115.. Θἱ ΔΙ1π|| σΘΠΙΠΡἃ ΠῚ ῬΓΘοἴοι ᾿ρ58Π|. 146] δϑὲ 

5 5[ Π|18 ΠῈ ἀἸ 66 δὲ θη ιΡΆ ΠῚ : αἵ ΕἼΠΠπ|5 σ6η1- 
τὰν Πεὶ εϑὲ, 6] δΡρῸ δυὶξ δι 518 Π|1ἃ, 51 56 η1- 
[ἀνὰ 5 5Γ ἈΠῈ] 5σηιῆοαῖ. ΑἸσΘ. πος. ῥρδοῖο 

ΘΘΠΪ ΠΡ, ΘΧ 56 Π[θ Π 18 67115., ᾿ΠΘ ΘΠ 5158 Π1|ἃ 

6558 φοῃ) ρου θίιν, 564 51 τ ἀϊσυ]ιμη εϑὲ αποά 586-- 
«υΐταν, {πὶ ἀπιθοθάθηπα ροϑβιξ, 15 ἀθάθοιιϑ 5101 

δαπιαΐ. ΟΥΔΙΟ ΘΠΪΠῚ., ΟΠ 56Π16] ἃ γ61Ὸ ἀοῇἤοχιξ, 

δα τηθ]τα5 δ ρϑυ οι! οϑὰ5 ᾿ΠΘρ 185 σιιδά δ ΘΙῸ-- 

γἷ5 Θομϑθαπῇοπο ἀ6 81 φαοάδηι πιο νἹάθεαν. 
11. 864 δ ϑδιιπὲ {τ|8581] ρυιθ 1ὰ «πιο δ πη 

Ὀ]ΆΒΡ ΒΘ ΏΪ88 ἔα π|8 ἈΡΡαΡαἴτι5 : οαρτ ιι θη} π]8}] 

πίοι ἴῃ ΘΟ ΠΕ Ρτι5., πΠ0Ὶ Ἃ1ο1Ὲ : 
ΕπΌκπ. δ. 5ιαπ απ ΕἾΠΠ σοπιῖαΠ) “ΘΠ 6556 

Π. 

ἃ ἘΠΕ γέννημα, ἴσον δύναται. Ἀδρ. βοστητι5 γέννημαι, 

χαὶ ἴσον δύναται : τπιὸϊὶ, τὖ 110] 5 ρο, ραγίοι]α καὶ γὰ- 

οαἴ. Ἀδρ. 4αατίτιβ γέννημα, ἴσον δὲ δύναται. (10. 56- 

οαπᾶα πλᾶπι ἀλλὰ ἴσον δύναται. Μοχ εαπι εὐ Βοσ. 

ἀαϊπίαπ εἰ τοῦ δὲ θεοῦ : 564 ρῬαγίλοι]α εἰ «6Π| ἴῃ τε]!- 
4115 (α!ἸοΙθιι5, ὁ τ 4π6 ἐἀ ΠῚ ΘΧΡΌΏΣΙΠΙΙΙ8. τ 



“4 5, 

οἴ ΠῸΠ 6586: ἃηίθ ῬΓΟΡ ΙΔ ΠῚ ΘΟΠΒΓ ΓΙ ΟΠ ΘΠ ; 

ΘΘΠΙ[ΔΠΊ [Δ ΠΊΘΠ 6556 Δἴ ΟΠ Πα ψοΪπία 8 ῬΑ Ρ5. 

ΒΑ5. Πβήθηη δά. 1Π 5151 ἀΡΕΠΟΙ15. 1)6. 58}- 

βἴδητια ΕἾ] πο 5 νορθὰ ἴδοι, {ιαϑὶ ἀϊοαὶ ΕἸ] τι πὴ 

6556 Δ[1ππι61 {4 | ΡΥ ΌΘΓΟ ᾿ρ58 1, ἁἴσιιθ ποὺ πηοο 
ἃι 65. δαὶ Ὀ] ΒΡ Ϊαπ ΔἸ π απ «ἰδ! ΘΠ 60 

ΒΑΒΗΜΙ ΟΕΞΛΆΕ Ὁ. 

΄ 

ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑἈΚΟΙΠΠΡ, 

2 τὶν - ννγ Ἧ ΕΞ 
οὖσαν πρὸ τῆς ἰδίας συστάσεως, εἶναι δὲ γεννηθεῖσαν 

Ὰ Ζ , 

πρὸ πάντων γνώμη τοῦ Πατρός. 
ν 

ΒΑΣ. Ἔτι τῶν αὐτῶν ἔχεται τεχνασμάτων. 
- Ὡρ ων « ͵ 

Περὶ τῆς οὐσίας ἡμῖν τοῦ Υἱοῦ διαλέγεται, “ὡς δή 

τι ἕτερον λέγων ἢ παρ᾽ αὐτὴν τὸν Υἱὸν, χαὶ τούτῳ 
- ΄ κὧδ τῷ , Δ 2 Ἷ ᾿ 32 

τῷ τρόπῳ προημεροῖ τῇ βλασφημία τὴν ἀχοήν᾽ οὖκ 
᾽ : ἘΞ - Ξ ρος. “ἢ 3 φὴ ν» [Ἢ] ἊΞ ΄« 

ΡΙΡαγαΐ, οἴιπὶ ΠΟῸῚ ἈΡΘΡΘ ἀἸοαξ σϑηἸἔι πη 6556 ΘΧ ὦ ἐχ τοῦ προφανοῦς λέγων ἐχ μὴ ὄντων “ γεγεννῆσθαι 

ΠΙΠ110 ΕἸ] τιπ ; 564 6715 56 518 ΠΕ] Δ ΠῚ οἴ ΠΟΠ 

ε586ξῖ., ΘΘΠΙ [Δ] 6550. 16, ἃηΐθ 4π|ἃ5 ΓῈ5. ΠΟῚ 

δναΐ ἢ ὙΠ] 6115. 6]1|6. σὰν] Δ ΟΠ ΠῚ ἢ ΘΠ 5 Δ ΠΕ ΠᾺ ΠῚ 

ΟἴαΠἢ ᾿βϑι ποι ρϑα σομραραϊ, τιῦ το] ρα Ὀ}Π1ἃ ἀἸσθ 6 

ΟΠ ΠΗ θτι5 νἹ θατιν". ΝΊΠΙ ΠῚ ΠΟῚ ἰοῖξ θὰπὶ ἃ πἴθδ 

586 ΠΟῊ [1||556, ΠΘΩΠ16 511] 0] 101 61 ΠΟΠ [1556 .. 

5664] ἃΠῖ6. 5118} ᾿ρ51115 ΘΟ 5 ΕΠ ΠῚ ΟΠ 6 ΠῚ ΠΟῸΠ [τι|556. 

θά, ἀἄϊο γ1Πϊ, αἰθπθ τπι Ρα 5. 5. 5Γα ΠΕ πὰ δια 

ἰρϑίτι5 σοπϑε πη 6 6556 ΔηΓ 4 αϊογθηὴ ἢ ΕΓΘΏΪΠῚ 5] 
[ΘΙ ΟΣ τι5. ΠΟ 51 }0}10 1} ΕἾΠῚ σα στα απ, πὸ- 

416 ρῥγίμι5 ὰσ γατ!οπ6 1Π|6}}Π151ὲ, ᾿Ἰπδ ηἰβ. δὲ νὰπὰ ἢ 
651 6]115 οὐ [0., Πρ ΓΟρ οι" ΠΘ ΓΘΘρΡΟΠβίοΠῸ {1ι-- 

ἄθιη ἀἶβηα θϑὲ. ἘΠ᾿ αϊάθπι [ἃ ἰρϑιιηὶ ΠΟΠ ΠΏ 115 

ἀθ 60 θεϊδμ τιπὶν θυβουιιπὶ αἰοὶ ροΙθυΓ, δὶ {15 
1η Θῖιπὶ ἤΠὰπο ᾿πὰη [ἴθι ψΟ ϑυ Ὁ ΓΓὰ 5ἴουυο. Ν μι 
οὐ ἴσον Τλθιιηὶ ἃ π|6. διὰ) ΠΟΠΒΓ Γι ΟΠ ΘΠ ΠΟΝ 

[͵5858., δὲ ἀἴσθῦθ δῖιπὴ ἃ Π 6 56  ρϑιιη [ἰ|556., 6]τι5- 

ἄθηι ἀθηηθη 65ῖ. το 5ἱ ΓΘ ρογ 61 υΟσθΠὰ 

ΡΓίτι5 ἀθ ΕἼἾΠΙ ϑυι βίη] ΔΘΟΙΡΙ!., ἀϊοθίαιιθ σϑηὶ- 

[ἈΠῈ [1556 Θχ ΠΙΠ1]0 51} 05Γἀ πιὰ πὶ οἾτι5., ἴπο ΕἸ- 

[π|πὶ ᾿ρϑιαπὶ : Ὠ181] δμΐπι γοίον:, {θὰ δα βθηίθη- 

»ΈΜΕΙ οἱ (010. οἴπὶ Βορτῖς τογιϊο οἱ αυϊαῖο παρ᾽ 

αὐτὸν τὸν υἱόν, Δα γουθιιπὶ, ἐαπιχμαπι αἰϊαιϊα αἰζὰ 

αἰἴσοπα ργορί6)" ἔρϑιιπε ἔπ ισα. Αἵ ΒΟΘῚΙ ῬΥΙΠλι5,, 86- 

απ πι5., {ααγέι5 δ βοχίτβ παρ᾽ αὐτὴν τὸν υἱόν, ψιασὶ 

ἰϊοσαι Εἰ μιν 6556 αἰϊιεῖ α σιινοίαμιία: {πᾶπ| 5ουῖρῖα- 

ἘΠ ΠΟΙ 1 115 

ΘΠ1Π} ὙἹ  οραξαν 46 κα θοίαπιϊα ΕἸΠῚ Ἰοψαϊ,, ἰατη πᾶ τα 

46 τὸ ἅ]14ι|ὰ, {πὸ ἃ ἴρϑο ΕἼΠο «Ἰπιϊποῖα οσϑεὶ. ὅΡε- 

γα θαΐ δπῖμ ἴὉγ6 αὖ Ποῖ σα πος τι ϊΠοῖο ἴα οἰ 5 

ἴῃ πιγ 65. ἃ 6 ἢ [11 πὰ τϑοῖ ρα υθίτυ, ΕἸ οπΐ πὴ 5] ἀρονΐο 

αἰχίββοῖ, ΕἸ] τππὰ ἴξὰ σϑπϊτα πὶ 6556), αὖ οχ αἰ 110 ποῖ 

ΤΆΤ ὙΘΙΆΠῚ 6556 οἴ ΘΙ ΠΠΔΠ.ΠῚ ἉΓΡΙΪΓΟΓ. 

εϑ8θῖ., ΟΠ Π 1) πα: ροτασϑοὶ ΔὨΪΠΊΟ5 ; Π6Ὸ εἶ ΓῸ5 6 ΠπῸ 

δϑιοοθϑϑιϑδοί, (δ ατα ϑαϊ 15. πα] ο αν ἀἴσονθ, βι5ὲ ἀπὶ ἰατα 

ΘΘ ΠΙΆ 6556, ΟΠ ΠῸΠ οϑβοΐ, 50 εχ πος ᾿ΠΏΡΊΟ ΡΥ η- 

ΟἸΡΙΟ ποοθβϑανο βεααοθαΐαν ΕἸ] τα 4ποάπ6. βϑηξ πὶ 

{πιῖ5βθ, ΘΠ ΠῸΠ δϑ5θΐ, π60 απ ἃ ογθαΐαγὶς ΠΙΠουτο, 

Οαπη εἴ ᾿ρ58 σομεϊτἕς 5, οατη ποτὶ δϑβοηΐ. 

ὁ Ἀδρ, τον 5. γεγενῆσθαι τὸν υἱὸν, ἀλλὰ τὴν οὐσίαν 

αὐτοῦ λέγων γεγενῆσθαι. Νοίαπάππ, 5 α πὰ Ῥοβὲ γοδοζη 

σόφισμιο, ἢ ΟἾΔ ΠῚ 1Π ΓΟΥΤΟΘ ΓΟ 5 ἴῃ ΔΙ᾿ αἰΐτι5. Δῖ55, γῸρο- 
ΥἸΡῚ : {πῶ ποῖα ἃ δ 115 ἀθοναΐ. 

4 Βαπ Ομ 5, τἰ οχ ἄἸοι 5 Ῥαΐοι, ἢ] πγα]ναΐ σα  αη-- 
ταν ΕἼ] φοπίξαπι [αἶσθθ, οἴαπὶ πο δϑϑοὶ ἀπίδ 8118 ΠῈ 
ΘΟηδΕΓ πξοιο τι, ΒΑΚ.  τι5. 16 ΡΤ ΡΟΒΙ ΠΟ ο. ας 

Ἢ Ε “ - » 
ὃν Υἱὸν, ἀλλὰ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ γεγεννῆσθαι οὐκ 
- Ὁ τὰ “᾿ 

οὖσαν. Πρὸ τίνος οὐχ οὖσαν; εἶπέ. Θεωρεῖτε αὐτοῦ 
᾿ Η - , ἐξ ἈΔ 

τὸ σόφισμα; Αὐτὴν ἑαυτῇ συγχρίνει, ἵνα πᾶσι δὴ 
᾽ν» τ , , 

ἀνεχτὰ δόξῃ λέγειν, οὐχὶ πρὸ τῶν αἰώνων λέγων 
λ Ν ἘΣ Φν Μ 6 “ ἅδε. ὧν ΛΔ δ 

αὐτὴν μη εἶναι, οὐδὲ ἁπλῶς μὴ εἶναι, ἀλλὰ πρὸ 

τῆς ἰδίας συστάσεως. Τὴν δὲ τοῦ Πατρὸς οὐσίαν, 
ΜᾺ ᾿ -- » 

εἰπέ μοι, πρεσόυτέραν εἶναι σὺ φὴς τῆς ἰδίας συ- 
φ ᾷ 3 } Ὰ ἈΦ τὴξ ΓΑ Ἢ , - 

στάσεως; Εἰ μὲν γὰρ οὐχ ὑποδάλλει χρόνοις τοῦ 

γιοῦ τὴν οὐσίαν, “ οὐδὲ τὸ πρότερον χατὰ τοῦτον 
- Ἁ - ᾿Ὶ 

τὸν λόγον ἐπινοεῖ, μάταιος μὲν αὐτῷ χαὶ ἀργὸς ὃ 
ς . “Ὁ χὰ 

λόγος, διόπερ οὐδὲ ἀποχρίσεως ἄξιος. Οὐχ ἧττον 
το. τ - ΓΝ ἢ » 

μέντοι χαὶ ἐπὶ τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων ὑπάρξει, τοῖς 

βουλομένοις μεταχομίζειν τὴν ματαιότητα. Ἴ ὅτε 
᾿ ΕῚ 5 ΄ὔ ᾿ Ἵ ν ἂν σι ε χοῦν 

γὰρ οὐχ εἰναι λέγειν τὸν Θεὸν πρὸ τῆς ἰδιας συστα- 
ν ᾿ ᾿ Ὸ - » 

σεως, “ χαὶ τὸ εἰναι λέγειν πρὸ ἑαυτοῦ, τῆς αὐτῆς 
- - Α - ,ὔ τ 

ἐστιν ἀφροσύνης. [ΕἾ δὲ χρονιχῶς ἐπὶ τῆς οὐσίας τοῦ 
ὙΠ 4 "5 ιν» , 

Υἱοῦ τὸ, πρότερον, δέχεται, χαὶ ἐχ μὴ ὄντων φή- 

σει τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ἴ γεγεννῆσθαι, μᾶλλον δὲ αὖ- 
"» “ 

τὸν τὸν Υἱόν" οὐδὲν γὰρ διαφέρει πρός γε αὐτὴν 
Η Ξ - κ 

τὴν διάνοιαν οὕτως ἢ οὕτω λέγειν: πρῶτον μὲν 
’ ,Ὁ'ν , Α “"ὶ 

χρόνον δεύτερον τίθεται, εἰ δὲ βούλει, καὶ αἰώνων, 

Πιος Ἰοοο ᾿πηρισπαῦ ; αἰϊίπιο, ἀπὲ Ἐπιποτηϊαπι γὰπᾶ αἰ- 

41 ᾿παπῖὰ ἢ πα τὸ, ἀπε ὁχ 6}15 σογθὶ5 οἤοὶ, Ῥαΐγοπα 

ΕἼΠΟ Ῥυτοτοπι 6558 [ΘΠ ΡΟΓΟ, γ6] ξνο, 

ΕΤιορίταν οἱ ἴῃ 6115 εἴ τῃ Μ55, χαὶ τὸ εἶναι λέγειν : 

564 (ὐοπι εἴης μαΐαΐ τὰ οτηθπἀαπάπμπ, χαὶ τὸ οὐχ εἷ- 

γι λέγειν, εἰ εἰΐσονα αὐ6 δδίρϑιη ποσὶ 6556. (ἰοτῖε 5ὶ 

56110} οὐ πὸ Ῥτὸ ἀγθιϊγαία ᾿ΠΙοθαῦ ἀπὶ ἁάοτα ψογὶ5 

Ῥαίΐγιιπι, πὶ 46 115 ἀοἴσα που, ας 4π0ν]5 τποῦο οὸ- 

ταιτη 5οτΙρΐα ᾿πηπη ἴα 6 7 111] πὸπ τη ]οσιιπ ᾿πα6 {1- 

πιθητππὶ οϑὲ, ϑιαίπιη Ἐα1| αὐτῆς ἔσται. ΑΠΤΙΖιΙ {γὸ5 

11 ΥῚ ἐστίν. 

ΓΈΔΙΠ εἰ Μ55. ποῖ μάτοὶ γεγενῆσθαι, βασίαπε 6556 : 

πθο ἈΠῸ Ἰοοῖταν ἴῃ θὸ (οάϊος, ἴῃ 40 ΟΡα5 ΕαΠοχΩ 

1ηνθηῖγὶ “Ἰχίπιι5, (οαοχ (010. γεγεννῆσθαι, σεοηίίαπε 

6556. ΜΊΒΙ φαϊίοπι αἰ λιπν ποῖ οϑὲ, {πππ 1ΠΠπ4|, μι α)- 

λον δέ εἴο,., 516 ἀοοὶριθπάατη 51} : [πιὸ γογο, 81 σθρὰ ἴὰ- 

[ΟΥῚ ΕΠ ΟΤΏ115 γα} 1, Ῥά]ατα ἀἸοίασιι5. οϑὲ ΕἸ] πιτὰ Ἰρϑιπα 
6Χ ΒΙ1Π110 σομλ απ {ῖ556, ΑἸΙου ἴάστηθη ᾿ππο ἸοΘ πα 

1ητΟ]Π]ςχονγαΐ γοῖτβ. Ἰμοτρυοβ, {π| τὰ νου ῖβθοι : ἤπιο 

Ῥηϊπειανε ἰρδιισν ἐΠιἱπισα (παιλιὶέ ἐπῖτυ ΤῈ [ΡῈ φιιανεέτεν 

αὐ γέπι, ἰἰοο υδἱ ἱἱἰο αἰϊσονα πιοάϊο ) ροκίεγ ον θη 

ψιαπι ἰεπιροῦα μοποὶ. Ἰθιάθμι 611 υἱὸν, χαὶ οὐδέν. 

γοσαΐϊαπι καὶ ἐχραπχίπηι, (οάϊοιση “πογιση [ἄοπι 

βοψιι1, ΔΊοχ οατε ἢ οὑτωσί. Αἰ Μί5ς5, ἢ οὕτως. 
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τὸν τϑθηκὴν τῶν 8 αἰώνων " ἔπειτα βεντοι ἀχολου- Ἐ τἴδπὶ αἰ πϑῖ., 510 ψ6] 510 ἀἸ 666 : ΡΥ τη ἀπ] ἀο πα 

θῶν ταῖς " ἑαυτοῦ βλασφημίαις, χαὶ τὸν Πατέρα 
ϑρανὴ, γϑν ᾿ δ ἘΠΕ (Ὁ ἘΥ «" φήσει, οὐχ ὄντα Πατέρα τὸ ἐξ ἀρχῆς, εἶτα ὕστε- 

ρον γεγονέναι. 

Καίτοι εἶ μὲν χαλὸν χαὶ ΤΣ τῇ μάκἀριότητε 277 

τοῦ Θεοῦ πὸ εἶναι αἱ τέρα, πῶς οὐχ ἐξ ἀργῆς ἃς ̓Θδτ τι 411 ΒΓ 6 ἢ 6556 ; 48] Πὲ πὶ 4 «ποα ἀ46- 

ΤΠ τον αὐτῷ τ: ; Ἢ γὰρ τορος τοῦ βεττοα 

ἢ ἀδυναμία πάντως ἐμθλρς τὴν ἔλλειψιν' τος 

μὲν, εἴπερ ὕστερον ἐξεῦρε τὸ βέλτιον, ἀ ἀδυναμία δὲ, 
Ὗ,) 5. ᾿ Ἂ ὩΣ , -Ἱ ,ὕ 

εἴπερ εἰδὼς χαὶ συνιεὶς ἀπετύγχανε τοῦ χαλλί- 

στου. Εἰ δὲ ( ὃ μὴ θέμις εἰπεῖν) οὐ καλὸν αὐτῷ τὸ 
τ - , , ἘΡ ΞΟ ο 3 λῇ δου στα 
εἰναι Πατέρα, τίνος ἕνεχεν ἐχ μεταδολῆς τὸ χεῖρον 

προείλετο; ᾿Αλλὰ τρέποιτο μὲν ἢ" εἰς τοὺς αἰτίους ἣ 

ττθώι ον ὃ δὲ Θεὸς τῶν ὅλων ἐξ ἀπείρου ἐστὶ 

"ΠΡ! οὐχ ἀρξάμενός ποτε τοῦ εἶναι ποθω Οὔ- 
τῷ 

τε γὰρ τῇ τῆς δυνάμεως ἐνδείᾳ πρὸς τὴν ἐχπλή- 
"Ἱ ͵ -» 

ρῶσιν τοῦ θελήματος ἐκωλύετο, οὔτε αἰώνων τινῶν 
θυ ς ϑ. [ « ὅς ἃ, - ΕῚ , 

περίοδος ἀνέμενεν, ἵνα, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων 
Ἑ ᾿" Ὁ λ - ζ ͵ ᾿ ἣν Ὁ ἣλ ᾿ 2 
χαὶ τῶν λοιπῶν ζώων, μετὰ τὴν τῆς ἡλιχίας συμ.- 

-- - τ , 

πλήρωσιν τῆς εἰς τὸ γεννδν αὐτῷ δυνάμεως “ προσ- 
ΝΞ ΩΡ ΤᾺ διδόμενον περί ξαν: Το: ελθούσης, τὸ σπουδαζόμενον περιγένηται (ιλαινο 

ο .ἶ Ὁ ᾿ » 

μένων γὰρ ταῦτα χαὶ ἐννοῆσαι χαὶ φθέγξασθαι): 

ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ ἀϊδιότητι συμπαρεχτεινομένην ἔχει ᾿ ἷ Ἵν χ 
τὴν (ν᾽ οὕτως ὀνομάσω) πατρότητα. Οὐχοῦν χαὶ 

ᾶ “λ ν ΟἿ ἃ Ξ ΕΣ 
ὃ γιὸς ἅ πρὸ αἰῶνος ὧν, χαὶ ἀεὶ ὧν, οὐχ ἤρξατο 

ξν Ὁ χὰ ᾿ ν λει 
τοῦ εἰναί ποτε, ἀλλ᾽ ἀφ’ οὗ Πατὴρ, καὶ Υἱὸς, καὶ 

τὉὩώῚ τ 7ὔ ον ν- -» 

εὐθὺς τῇ τοῦ Πατρὸς ἐννοίᾳ ἣ τοῦ Υἱοῦ συνεισέρ-- 
λ Χ “ς ω ἢ 

χεται. Ὃ γὰρ Πατὴρ, Υἱοῦ Πατὴρ, δηλονότι. 
ὡς Ἢ Ν Ν 7 λιν: ὉΝ “ἷοἌε ω 

Ἀρχὴ υὲν οὖν Πατρὸς οὐδεμία, ἀρχὴ δὲ τοῦ Υἱοῦ 
΄ὔ -» τ᾿ 

ὃ Πατήρ᾽ μέσον δὲ τούτων, οὐδέν. Πῶς οὖν οὐχ 
τον -ῸὉ΄ἦνοΡ Ὡ ΤᾺ » , ἈΝ Ὁ 57] 

ἣν τὸ ἐξ ἀρχῆς (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ, πρὸ τῆς ἰδίας 
, ᾿ , 

συστάσεως, ἐν σοφίσμασι λεγόμενον ξ- τς 

ὃ μηδὲν ἔ ἐχῶν ΤΡ τον που μενον ἑαυτοῦ, εἰ μὴ τὸν 

ἐξ οὗ ἔχει τὸ εἰναι, οὗὐ ΤΩΣ ὑπερ" τὶ 

ἀλλὰ τῇ αἰτία “ προτεταγμένον; Εἰ τοίνυν ἀΐδιος 
-» ἥ Ὁ Ἕ αὶ Ὰ ᾿ 7, 

ἢ τοῦ Υἱοῦ χοινωνία πρὸς τὸν Θεὸν χαὶ Πατέρα 
5 ,ὔ -«-μ ,ὔ -.» -Ὁ “ ᾿᾿ Ὁ ς αἷἦαὦ 3 

ἀναπέφανται, τῆς ᾿διανοίας ἡμῶν ἀπὸ τοῦ Υἱοῦ δι 
Ὁ ΝᾺ [ , 

οὐδενὸς χενοῦ πρὸς τὸν Πἰατέρα χωρούσης, ἀλλ᾽ 
5ἊΟ 7 Ἀ ψδλ -» »Ἶ 74 ε 

ἀδιαστάτως τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ συναπτούσης, ὃ 
Ὁ δ δ , ᾿ ΕἸ 7) ἃ 

υἱηδενὶ μέσῳ διοριζόμενος τίνα ἔτι παρείσδυσιν χα- 
΄ 

86 ἘΔ τῶν αἰώνων δεύτερον εἶναι. 5.4 αἸτ πη ἄπς. 

γοοο5 ἀδϑαηΐ τη Νῖ55.,) πθο ἀπ 11 4αῖη ἀοθθαπΐ ἀ] 6556, 

απ 56 πη Θπίϊατῃ οἰΠοϊαπὶ σοπ Οὐ ἔα αἴ ᾿πΕ}]οα ἃ πὴ, 

Β ΠῚ αὑτοῦ. Αἱ Μϑ85. ἑαυτοῦ. διαίίχη δαὶ ἀλλ᾽ 

ὕστερον. ΤΑΡΡῚ γθίοο8 εἶτα ὕστερον. 

ἃ ἤεσ. φυατίμ5 πῶς οὖν μιὴ ἐξ ἀρχῆς. 

»ΈΝΙΕ πρὸς τούς. Απίῖαα] 56χ 1101] εἰς τούς. 

« ἘΠΠῚ εἴ 8εὲχ Μί88. προελθούσης. Αἱ Βδ6ρ. (ογΐλιις 

ΘΠ ΡΟΥΊ 15 ἀἴα 6, 51 1[ἃ Ψ15..) 5666 1115 ΘΟ ΠΟΥ ΘΠ 

58ΘΟΥ ΠΟΥ ΠῚ ΟΠ 5{1{π||| ΡΟ θυ ΟΥ ἢ] : ἀδπμ 6 γ61Ὸ 

Ὀ]ΔΒΡ]ΙΘ 115 81115 1Π51516Π5 ἀἸοΠΓι15 δὲ διϊατη Ρὰ- 

[γ6Π1., Οἵπὶ Ῥαΐθυ ΠΟ Θϑϑδϑῖ ἃ 1η1{10.,. ἔππ 46- 

Ὠλ11 ΠῚ [αοΐτι ἢ [111556. 

12. ΑΙ4ΕῚ 51 Ποποϑίμη) ἃ0 ἄδοογι οοὲ Πεὶ 

σΘΡθαΐ, οἱ ἃ] π1Π0 πῸπ δ δϑβϑοι ὃ Αππὶ ϑηΐτη τη6]10- 

ΥἾ8. ἸΙσΠΟΡΑΓΟΠ]ν ἅτ ΟΠΊΠΪΠῸ Προ θη τ πτιπο 46- 

(δοῖτι πη ρτ τὰ τι : ̓ σ ΠΟΥ ΓΟΏΙ {πα} γη, 51 ἀθ]π- 
ΟΘΡ5 πο τηε]1π|5. οδὲ θχοοσίτανη : ἱπροϊθη ἴδ. 

γΕΓῸ; 51 5016 ῃ5 [4 τι6 110} 6 Π5.5 4ππο6] ΟΡ Ιητ]α 

ἜΡΓ 556 0] ΠΟ ΡΟίαΠ:. Οτοα 5] ((τιοα [5 ΠῸῚ 

651 ἀἴ66 06} ΠΟῺ δϑί δἱ βοπιιηι ῬΑ ΓΘ 6556; Οἰι71|5 

ΓΕῚ σΡα ἃ ΟΠ] ητι[ἴτι5. Ρ6 [115 Ο᾽θοῖ! ἢ 564 γϑοϊ αὐ 

1Π 51105 ἃ Ποἴ 65 Ὀ] ΒΡ ΠΘΠ)18. ΝᾺ ΠῚ ΠΘῖι5. πΉΪν 6 - 

ΒΟΡΠ Ῥαίοι οϑὶ οχ ἸπΉΠ|10 5 Π6Ὸ τι π|ᾶτη Ῥαῖον 

6556 οορὶ τ. ΝΘάπ6 δηΐπὴ ροίθητε ἐδ δείιι, πὸ ὁχ- 

Ρουθ νοι ηϊαΐθμη., ἀθι1 πο] αΐι)" : ΠΘΉτι6 τΠ]Ο τ 

5860. ΠΟΥ ΠῚ ΟἸΟἸΠἴτι5 ΘΧΒρΘοίαν", πὶ 5ισπί τη Πο-- 

ΠΠΙΠΙθτι5. ἃ ΤΟ] Ι{τ|15. ἈΠ τ Δ]1}0 115.) Θ᾽ σΟΠΟΓΔΠΑΙ 
[ἀου!ταῖο ροϑὲ ΘοΠΙρ] εἴδη φἰαίθηι δοοθάθηϊο., 

«ποὰ νο θαι ἀββθα θυ θα. ΤΠ Δ ΠΙΘῊ {Ππ|ΠῚ ΘΠ] ΠῚ 

65. Πὸο εἰ σοριϊαγθ, δ Ιοαι!. 564, τι 1 ἀἸσΔ πη, 

Θχίθπίαπη Πα 6 Ὁ. Οτππὴ “51|ἃ ςο θυ ἢἸαΐθ. ραίθγηϊζα- 

ἴθι. Οτι ΠΠ ΟΌΓΘ ΠΣ δὲ ΕἼΠ1τ15. οἴιπὴ ἃ Πἴ6 ϑθθοια 51, 

ΘΕ ΒΘ ΠΊ ΡΟ" 51}, ΠΙΓΠ ΔΤ 6556 ἸΠΟΟΘΡΙ : 564 οχ {πὸ 

Ῥαΐθι οϑί, οἱ ΕἸ] Ππι5 θϑῖ, δὲ ϑἔα! πη) τιηὰ οι ῬΑΓΓΪ5 

ποιοπθ, ΕἼ «πο τι6 ΠΟΙΪῸ 5 ΡΟ ριΓ. Νά. Ρὰ- 
16, ΕἾΠῚ πτῖατπι8 οϑὲ Ραίον. Ῥαῖνῖ5 ἰσίταν ΟΥΙΘῸ Π8]- 

Ιὰ : ΟΥἿσο ψειῸ ΕἼΠΙ, Ῥίον ; 1πΠ|6Ρ ΠῸ5. ΠΙΠῚ] οϑὲ 

Πγ6 411. Οὐομ 0. στιν ἃ ΡΕΪΠΟΙΡΙΟ ΠῸῚ δΓἂξ 

(δῆ 1Πιι|, γιέ στέατι οοτιδί (π{τοηθ1η., το 40 

1}15 Ρ6} σὰν Π]ΔΓΙΟΠΘῚ ῬΓΟΙ ΘΓ τι", ΠΟΟ 5101 ντη,}15, 

411 π1}}}} πα θοῖ απο ἀηΐθ 56. 1Π|6]Π σα τ", ΠΪϑὶ 

1Πτι 1, ἃ 410 6556 πα θδὲ., ΠΟ ᾿πίθγνα!]οὺ ργθοο- 

ἀδηΐθη), 5661 οατιϑ8 ἀἸἰσα! αἴ Ργδοροϑιξιμη ὃ ῬΡΟΪη- 

46 51 ΕἸ] οατὴ Ῥαΐν οἱ 60. σΟΠ] Ποῖ]ο οβίθπϑα 

68. φἰθυ πᾶ 5 οἴ ΠΟΙ σοσιίαί!ο ἃ ΕἸἼΠΟ δά Ρὰ- 

[ΓΘ ΠῚ Ρ6Ι ΠΈΠΠττ τηθ άπ ἀδνθηϊαΐ , ἸΠ10 ΔΡ5Ήτι6 

Ἰηΐογνα}] 0 ῬΑ ΕἸΠτιπὶ σΟΠ]πησαῖ; 15 {π| πι}}10 

προσελθούσης, γοοία. 

ἃ Ἐ41 εἰ Μ,85. πλὰ]11 υἱὸς πρὸ αἰῶνος Αἱ ες. ἐετ- 

ἦν 

ΟῚ 

", 
{1π|5 Βοοιπ[α πηᾶπιι υἱὸς προπιώνιος ὦν. 

ς ἀλλὰ τῇ αἰτία. προτεταγμιένον, σαιϊιδοῦ ποπεῖσια »᾽ω- 

Ῥοσίμιι. Τ,6 5.6 ῬΥΪΠ ΠΤ Π1Π}. 8, 2 5, ὉΠΡῚ 18 Τοδηηΐβ, 

ΤΡαΐον" πιαΐον πιθ δαί, αὖ ἀοοίς 1ἰὰἃ οορίοβο ἃ Βδ51110 
Ἔχρ!τοδπίμτ. 

ἤδιουπα οβὲ 

ἙΟὨ] απ ἴϊο 

ΕἼ στὰ 

Ῥαιγο. 
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Π]Θ 0 56} πποῖταν, {6 ηὶ 14 τὰ δάϊει πη ρΡᾶν δ Ό]α- 
ΒΡΠΘΠΉΪδ6 ΤΟΙ Π ι] ΘΟν τι η}, (ππ| Θιμη ἀἸοιιπξ ἐχ ΠῸΠ 

δχϑιϑίθηϊε ἃ 6556 Ῥγοάιιοίιμηι 6556 
13. Αἀ πὸ Ἰρβογιιη “ποθ ἀθιηθη 8 ΠῚ ἢ}1-- 

ΤΑΥΪ ΟΡΟΓδ ΡΓΘΕ τα δϑὲ. (πιο τιπ) 6Χ πῸη Θχ- 
δἰ ΠΕ 115 6556 ἀϊοιπὶ ΕἼ]. ΠῚ, πο πᾶ π} 1η16}1-- 
σαπε 4ποά δὰπὶ ΠΟ ῬΑ 50]τ|Π|, 5641 Θὰ δ Δ ΠῚ 16 

ΡΘΙ 4υᾶπη ΤΠπΙσϑηϊζιι πὴ ἃ Ῥαΐγα βθρανδηξ, ροβίο- 

γον πὶ βία πιὰ πξ. ΝᾺ ΠΘΟΘ556 681 5 δὶ {16 511 1π-- 
ἴον Ῥαΐγοπι οἱ ΕἸΠππτη, τὰ ΕἼΠῚ Θχ βία ἃ ΠΕ {115 

6556. Οὐϊά ἰρίεπν πΟΟ 6556 ροίουιε 9 Οὐ! ἀπδπη Αἰ πιὰ 

Πἶ5] ἅτι δον ΠῚ} ἀτιξ ἐθριι5 ἢ ΟἿ οπΐτη Ῥαν]5 νἱ- 

ἴδηι γἱΐα {ΠΠΊ ΘΠ 1Π|6} }ΠΠσ 1} ΔΗ ΘΓ ΟΥΘ ΠῚ, {π|ἃ ΓΥῈ 

11ὰ 4 τἀ 1 58 ΟΠ ΓΙ ΠῚ 811 ΓΘ ΠῚ ΡΟΥ ΙΓ ΠῚ «ΠΟΥ τ Π. ἃ ΠῚ 
ϑρδίίο Δ ππΘ 165.» ΘΧΟΘΘΒΙ1Π ᾿η  ΘΠἾ556 56 αἰχονῖ 9 

Οὐοά 51 ποὺ γϑυτιΠ οϑῖ, [αϊϑα βου ρίινα 65.) {128 

ἀἴαΐ [δοῖα 6556. Ρ6Ρ ᾿ρ511ΠῚ 86θ οι, {πέρ ἀοοοὶ 
[οῖα 6556 Ρ61 ᾿Ρ511Π} ΟΠ ΠΙᾺ 5 ΟἿ ΟΡ 6 1Π ΟΠΊΠΪ - 
ΠῚΠΠῚ ΠιΙΠ]ΘΙῸ 56θοι]ἃ ΘΕᾺ ἢ ΘΟ ΓΘ πάἀαπέιι. 851 

5. ΒΑΘΠῚῚ ΟἘΕΒΑΒΕΙ͂ ΘΟΑΡΡΑΘΌΟΟ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

ταλείπει τῇ πονηρὰ βλασφημία τῶν λεγό ἐ ἢ ον ΡΟ ΤΡ γόντων, ἐχ 
- ς - 

τοῦ μὴ ὄντος αὐτὸν εἷς τὸ εἶναι παρῆχθαι ; 

ες Ὁ 

Επειτα μέντοι χαὶ τῆς ἀνοίας αὐτοὺς θαυμάσαι 
ΨῬ ᾿] , [4 5 Ἁ Ψ ᾽, Ἁ 

ἄξιον, οὐ συνιέντας, ὅτι ἐκ μὴ ὄντων λέγοντες τὸν 
ἡ δ ο 

γΥἱὸν, οὐ τοῦ Πατρὸς μόνον νεώτερον ἀποφαίνου- 
σιν ἦ ἀλλὰ χαὶ τοῦ, ᾧ τὸν Μονογενὴ ἀπὸ τοῦ Πα- 

δ᾿ μ. , 9 , ν, ν ὃς διορίζουσιν. Ἀνάγχη γὰρ, εἴπερ ὅτι εἴη μετα-- 
Χ ᾿ς ω » - ΩΝ 

Ξὺ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ, πρεσόθύτερον εἶναι τοῦτο τῆς 
»  "εοω πὸ .- 

ὑπάρξεως τοῦ Υἱοῦ. 'Γί οὖν ἂν εἴη τοῦτο; Τί ἄλλο 
μ Ἔ , 

γε; ἢ αἰὼν πάντως ἢ χρόνος; Ὃ γάρ τοι περισσο-- 
᾽, Α “ὦ ω “ “ 

τέραν τὴν τοῦ Πατρὸς ζωὴν τῆς τοῦ Μονογενοῦς 

Ὁ ἐννοῶν, τίνι γε ἄλλῳ παραμετρῶν, εὑρηκέναι ἂν 
ΕΙΣ ἣ χὰ ᾿ -ε 

εἴποι τὸ ' περισσὸν, ἢ οὐχὶ αἰώνων ἢ χρόνων τινῶν 

διαστήματι; Εἰ δὲ τοῦτο ἀληθὲς, ψευδὴς ἣ λέγου- 
Ἢ ἈΝ -Ὁ - -ῸὉ 

σα Γραφὴ, τοὺς αἰῶνας δι᾽ αὐτοῦ γεγενῆσθαι, καὶ 
διδά Π , ἂς 21 ἀκ σα τον ᾿ι τ ἣ διδάσχουσα, ὅτι πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο “ τοῖς 

πᾶσι, δηλονότι, ἐμπεριειλημμένων χαὶ τῶν αἰώνων. 

Εἰ δὲ φήσουσι μὴ ἀπαρνεῖσθαι πρὸ τῶν αἰώνων τὸν 

γΘΙῸ «Ἰοτανὶ ϑιιπξ 56 ΠῸΠ ΠΟράνο ΕἸ] πὴ ἃπίθ 580- 218 Υἱὸν γεγεννῆσθαι, μὴ λανθανέτωσαν, ὃ τῷ λόγῳ 
Α οὐ]ὰ σΘη] τι} 6556, 5018 Π, {ποιὰ νου ]5 σοποθάπηΐ, 

14 γθυθΡὰ ἃ} 1ρ515 [0}}}. 1π|Θ ΤΌ θ᾽ Πητ15 ΘΠ ΠῚ 608, 

{|| δΧχ ΠΟῚ θχϑίδῃτθιι5. 505: Π 18 ΠῚ ̓ υΟαποιιηΐ 

πίρϑηῖ : Οταημο πΠῸπ οραΐ., τὶ ΕἸ 115, σαΠ4 

δραΐ {Ππ|4 τη ἴθ νν Π]τιπ} ἢ {πιὰ οἱ ἀρΡΡΘ Δ ΠΟ ΠΘ ΠῚ 
ΘΧΟΟΘ 115 ἢ ΝᾺ ΠΣ ΘΟΙΏ 115 ΘΟΠϑιθίπ0 5ρᾶ-- 

{ἰπππ ΟΠ ΠΘ ἃ [ΘΠ ΟΥἸ]}115. 11 566 1115. δι] 1ο]Ε. 

Νὰ) πο4 ἴῃ 5651} }}Π1|0115 65} [ΘΠ Ρι15, ΠΟ 5δθοιι- 

ΠῚ 658: πδίπιγα 1Π 1 ΓΘ τι5 Πλλ1ΠῸ10Ὸ 5106} ΟΣ τι5. 151] 

ν6ΓῸ, 5ἱ {1 [ου ἔΠπππ ΡΓῸ 511ἃ 58 ρθη τα ΘΟμηΠ11-- 
πἰβοιη ιν, ἀἸοαπε. 564, ἄτιη [Δ οο θτπΐ, παῖ ἰσπο- 

ΠῚ 56 {ΠΠΊΡ ΘΠ} 5151 Π|18 } 586 1}}15 ροϑβίθ- 

ΤἸΟΥΘΠῚ ΘΟΠ5Π 6 Ρ 6. ΕΓΘΠ]ΠῚ 5] {0 5ραιιηι [11 

ΕἸΠΟ ἀπίιῖπ5, φαοα νἹ  θ]οθὶ 56 Θτι6 ἃς Ῥαἐγ5 

ΓΈΜΙΠο πἴναχας θη. οἱ Ῥαγιβ, ἀλλὰ χαὶ τούτῳ τὸν 

μιονογενη,οοΥγαρίθ. ΒΘΡῚ βεοιπά 5 οἵ {πᾶγίτ5 ἀλλὰ καὶ 

τοῦ, ᾧ τὸν μονογενῆ, εἐπποπάαϊο. [σταν πογιτὰ σογρο- 

ΤΠ 56 πίθητα θθο δϑὲ : ΜΠΓΑΓΡῚ 5801: ΕΠ ομπϊαπ 5, {πὶ 

πο πὲ 6 }Πστιηΐ 56 {{| 6Χ 51.115. συ υθ 15, ΕΠ] Ππτη ποῖ Ρὰ- 

ἘΓ6 501} ῬΟΒ[ΘΥΙΟΓΘΙῚ 6556, 566] Θατ δἰ]α τη ῬΟΒΓΟΡΙΟΤῸ Πα 

6886. δἃ ᾿ρ8ὰ Τ8, Ρ6Ὶ Ζπᾶπη Ἰρϑίπη ἃ Ραΐτο βοραγαηΐ. ἢ - 

14, τοῦ, ορίπηα τυξεγργοΐαξιβ οδὲ ΠΡγΆΤΊτ5 ἴῃ τηὰτ- 

δῖπε Ἀδρ 5βεοι Πα], οσαπῃ 1ξὰ βου! ρϑιῖ, ἢ αἰῶνος, ἢ χρόνου. 

Ηοο οί, ΕππουΪΔΠ1 οἰποϊαπί 4ποάιιο ΕἼ πὶ ροβῖο- 

ΓἸΟΤΘ ΠῚ ἴρ80 δύο, δὰξ Ἰρ50 ἴθιροτο, «ποσὶ Ἰπΐοτ- 
ν 10 δα ἃ Ραΐγε 56] απ σιηΐ. 

8. Οοάδοχ ἀπι5 τι ἦ μεταξύ. 
" ἘΔ ἐπινοῶν, Αἴ Μ85. πὰ }}1 ἐννοῶν. 

ἰ 510 ΠΡΥῚ γοΐογοβ. ἘΠ περισσὸν καὶ οὐχί. 
Ἀ ΔΙ ομ 65 δ΄ ἐπ. εἰ Ῥαγὶβ. ϑιθρ μβαπθᾶσιο οαπὶ Ποσ, 

«υϊηΐο ἐκ μὴ ὄντων. Οοοχ (9]Ρ. εἰ Ἀδρ. ἰενίϊα5 ἐκ μὴ 

Β 

συγχωροῦσι, κατὰ ἀλήθειαν ἀφαιρούμενοι. ᾿᾽ἔρω- 

τήσωμεν γὰρ αὐτοὺς τοὺς" ἐχ μὴ ὄντων παράγοντας 

τοῦ Μονογενοῦς τὴν οὐσίαν “ὅτε οὐκ ἦν, ὥς φατε, 

τί ἦν ἐχεῖνο τὸ διάστημα; τίνα αὐτῷ προσηγορίαν 
“Ἄ; ͵ὔ «ε Ν τ ,, ,ὔ 

ἐπινοήσετε; Ἣ μὲν γὰρ κοινὴ συνήθεια ἢ χρόνοις 
Α 5» “ , ε , 3 ΓΕ ἢ αἰῶσιν ἅπαν διάστημα ὑποθάλλει᾽ ἐπειδὴ ὅπερ 

ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ὁ χρόνος, τοῦτο ἐν τοῖς ὕπερχο- 

σμίοις ἣ τοῦ αἰῶνος φύσις ἐστίν. Οὗτοι δὲ, εἴ τι 
τρίτον ἐχ τῆς ἑαυτῶν σοφίας ἐπινοοῦσι, λεγέτωσαν. 

“Ἕως δ᾽ ἂν σιωπῶσι, μὴ λανθανέτωσαν δευτέραν 

αἰώνων τὴν τοῦ Μονογενοῦς οὐσίαν τιθέμενοι. ἊΝ 

γὰρ ἦν τι διάστημα πρεσδύτερον τοῦ Υἱοῦ, συμ.- 
παρεχτεινόμενον τῇ ζωῇ τοῦ Πατρὸς, ἕν τι τούτων 

ἦν δηλονότι. Ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἔστιν, οὔτε μὴ γένηται ἔν- 

᾿" - ὄντος. ΑἸ φαδέιιον Ν58. ἐκ τοῦ μιὴ ὄντος. 

»Έ ΝΜ εἴπερ γὰρ ἦν. ΑΥ Μ85. εἰ γὰρ ἦν. ϑέαεπαι Μ55. 

ΠΟΠΠ1Π} οὐδέ ἐστιν, οὐδὲ μή. ΓαΐοΥρΡΓο5 : ϑιϑε γι66 65ΐ, 

πιϑο εν ὶΐ αγειἰψιιῖον δοπδτις ἔὔεῖ σοπτεὶ σιὑοἰδίεπίία. ϑεή, 

ηἶϑὶ ναϊᾶς ἔ]Π1ὸν, τοχ ὑπόστασις ἔπιπὶ Ποο, [ἢ 51Π}1}1- 

Βὰ5 Ἰοςῖβ, πο βίυ!οῖθ βαπλ {π1, ῬΙῸ Ρουβοπὰ υἹ ο]οοΐ, 
Αὐθιγον ἰρίταν νόσϑῖὴ ὑπόστασις ΠΟ 5ιπὴ1 4 Ρογὸ ἰὰ- 

15, Ῥτὸ βιρβίδη τα, ἀξ ῥτὸ παίαγα, 516 πἰ πος ἰοοο 

ὑπόστασις ἰάοπι γα]οαΐ φιυοα σύστασις, δαὶ ὕπαρξις, οοη- 

οἰϊέμίϊο, σι οιδίεπίία, παίμνα, εἴς. Νιοαπάμτη δἰϊαχη, 

γόσοπὶ σε οιδέοηία ἴα [ἈΥΑ ΠΛ τὰ {586 ΤΠ ΘΟ ΡΙΟΙ, 

αἰ Φαοίϊοβ γὸχ σύστασις ΘσοαγτΙΓ, ΟΟΟαΓΤΙ ἀπ 6 πὴ 520 -- 

Ῥία5, εἂπι βοιιρον το ἄαξ [ατπο διε δέοηίϊαπι : φαοα 

ΠΘΠΊΟ, ΟΡίποι, μοπιο ῬΤΟΡΑγοΥΙ, οἰιπὴ 115 ἴῃ Ιοοἷβ ΠΗ 

ΟΡβοιτα βἰσηϊῆσοι ΑἸ] (14, «πο ῬαΓΓΙ πα δ ΕἾΠΟ 

σοπνθηϊαί : φαοα (6 5ι05]5 6 πίϊα (101 ΠΟ Ρο556 ὁοπ- 

βίαϊ, 



ΑΠΝΕΠΒΟΒ ΕΥΝΟΜΙΠΌΜ 118. 

“ 7 «Ὁ τὸ δδὶ ν᾽ , 

νοια πρεσθυτέρα τῆς τοῦ Νίονογενοὺς ὑποστάσεως. 

Παντὸς γὰρ τοῦ δυναμένου εἰς ἀρχαιότητος λόγον ΐ ( Ἢ 

ἐπινοεῖσθαι ἀνωτέρα ἣ ὕπαρξις τοῦ Θεοῦ Λόγου τοῦ 
" ΕῚ «-“ΝἣὟ΄ ν ΓΥ ᾿, .ς , “Δ 

ἐν ἀρχἣ ὄντος πρὸς τὸν Θεὸν εὑρεθήσεται. Κἂν μυ- 

ρίαις φαντασίαις ἑαυτὸν ἐξαπατήσας ὃ νοῦς, χαὶ 

τοῖς τῶν ἀνυπάρχτων ἀναπλασμοῖς ἐπιδάλλων., τὰ 

μὴ ὄντα“ περινοῦ, οὐδεμίαν τῶν πασῶν μηχανὴν 
Ε.α ΤΑΣ δον ὦ , τ ϑάτα τὰ - 
ἐξευρήσει, δι’ ἧς δυνήσεται τῆς ἀρχὴς τοῦ Μονο- 

γενοὺς ἑαυτὸν ὑπερθεῖναι " χαὶ χατωτέραν τοῦ ἰδίου 

χινήματος τὴν ζωὴν χαταλιπεῖν τῆς αὐτοζωῆς" χαὶ 
- 3.7 , .- - , ᾿ ΘῸΣ τον ε ἩΡΕΣῈ 

τῷ ἰδίῳ λόγῳ τοῦ Θεοῦ Λόγου τὴν ἀρχὴν ὑπερόῆ 
ὦ -Ὡ ὔ “τ -ῸὉὋ» 

ναι χαὶ αἰῶνας ἧ ἐποπτεῦσαι ἐρήμους τοῦ Θεοῦ 

τῶν αἰώνων. 

2 2 ἊΝΟΑΙ ᾿ 5 , -Ὁ - 

Ἀφαιρούμενος δὲ τὴν ὀφειλομένην τῷ Μονογενεῖ 
δόξαν, σχοπεῖτε ποίοις αὐτὸν ἀποσεμνύνει λόγοις. 

ΟΥ̓͂Ν. Ἔστι δὲ, φησὶν, ἣ οὐσία. τοῦ ΥἹοῦ γεν- 7 φήσιν, Ἧ 

νηθεῖσα πρὸ πάντων γνώμη, τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός. 

ΒΑΣ. Τοῦτο μέγα προστίθησι τῷ Υἱῷ, τὸ 
τς Ἵ Δ. 

Ζ Ὁ , - 

πρεσδύτερον εἶναι τῆς χτίσεως, χαὶ τῶν ποιημά- 

τῶν αὐτὸν τῶν ἑαυτοῦ προὐπάρχειν, ἀρχοῦν εἰς 

δόξαν τῷ δημιουργῷ τῶν ὅλων “ τιθέμενος τὸ χτι- 

σμάτων αὐτὸν τῶν ἑαυτοῦ προτετάχθαι. Γῆς γὰρ 
Ἂν. ν Ν δ Ἷ [ Ν 3 3. ἘΞ Νὰ 

πρὸς τὸν Θεὸν χαὶ Πατέρα χοινωνίας τὸ εἰς αὐτὸν 

ἦχον ἀλλοτριώσας, ἐν τῇ τῶν ἶ χτισμιάτων προτι- 
7 Α ν ς“. ὦ - Εἰ Ν Χ 

υμμἱήσει τὴν δόξαν αὐτῷ μαρτυρεῖ. Εἶτα πρὸς τὸ 

ἀναίσχυντον τὴν βλασφημίαν ἐχφέρων τοῖς ἀφύ-- 
χτοις ἡμᾶς, ὡς οἴεται, τῶν λογισμῶν ἀνάγχαις πε- 

ριστοιχίζεται. : 

ΕΥ̓͂Ν. Ἤτοι γὰρ ὄντα, φησὶν, ἐγέννησεν ὃ Θεὸς 

τὸν Υἱὸν, ἢ οὐχ ὄντα. Ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὐχ ὄντα, μηδείς 

οι, φησὶ, τόλμαν ὅ ἐπεγκαλείτω. Εἰ δὲ 

οὖχ ἀτοπίας μόνον χαὶ βλασφημίας, " ἀλλὰ καὶ 

πάσης εὐηθείας ὑπερύολὴν ὃ λόγος ἔχει" τῷ γὰρ 
ὄντι οὐ δεῖ ᾿ γεννήσεως. 

ΒΑΣ. 'Γὸ μὲν οὖν πολυθρύλλητον σόφισμα, τὸ 
᾿ Ἂ 3 λ ϑ ςτὸν ῃ ΛΑ 

πάλαι μὲν ἐξευρεθὲν παρ᾽ ἑτέρων, τελείως δὲ νῦν 

ΟΒδρ, «ααγίιι μὴ ὄντα, ἐπινοῇ. 

ἀ ΒΔ οὐ αἰϊψιοῖ ΝΜί55. ὑποπτεῦσαι. Α111 ἔγο5 Μ55. 

ἐποπτεῦσαι, τοοίλιι5. 

6 Ἐ4 ΠῚ οὐ Νί55. ποημα}]}1 τιθέμενος, τῶν κτισμάτων. 

ΒΘρΡῚ βοοπηάτι οἱ “ααγίιβ τιθέμενος, τὸ, χτισμάτων, 

Τοοῖο- 

Ἢ Μοποῖ τἱἷν οὐ 1{|551Π1τ|6 Πιιοῦθοι5, ἀπαί πϑηγα - 

8 πτὴ ἴῃ (ΟΠ ΟΙΠ10 ΑὙἸ ΤΠ η81 ἃ ΑὙἸαπῖ5 ΡΟ] ἔπι 510 

ἐβθυυῖ ἀρὰ Η]ογοτγ τητιπ Δ υβιι5 1 πιο [σά ποϑ : (δὲ 

ψιιῖς εἴἰχενῖ! ογθαίι"απι βαἑμσνι 7)6ῖ, τι σιυιέ σεοί εν 

ἐγ δαί, απαίϊϊοηια δἰ1. Ελτιπι ουθα πᾶ ΟΠ π6- 

ϑαθαπί, 866 5:1116Π| ΟροἔῚ5. ΟΡΘΑΓΠΓΙ5. 

8. ΒΑ εἰ ἄπο Μϑ85. ἐγκαλείτω. (010. ἐπικαλείτω, 

ὄντα, Εὶ 

Π- 90] 

γἱΐα Θχτο πθυ 1, τ ΖΘ ΑἸ τθυτι Οχ ἢ15. οὐγαῖ. ϑ5οά 
ΠΟ οϑὲ , πθὸ ουῦ οοριίαίο ΕἼΠῚ δχϑίαπεα Δ }11-- 

4Ὁ10 1. ΝᾺΠῚ ΟΠ] ΓΘ, {π|26 ΟΥ̓ἸΠ6 ΔΗ Πα 115 6χ- 

ΘΟΡΊ ΑΓ Ροϊοϑί, ΔΗ ΘΓ ᾿πν ϑηϊθίτιν 114 Τ)6 γ ΘΥθΣ 

«ποά ἀριτια Π)δῖιπὶ ἃ ΡΥ ῚΠΟΙΡΙΟ ον αΐ, θα ϑιϑίθπία. Ε{- 
51 ΘΠ] 856 1ρ8ἃ (ἀἰθΘοΙ ΡΊΘ 5 ΠΠ6Π5 1ΠΠ1ΙΠΊΘΥῚ5 ΠΠΠ89]-- 
ΠΔΓΙΟΠΙ[τι5, 56 116 ΓΘΡΊΠ) ΠΟῚ 511051516 Π ἘΠΠ|Π} ΘΟΤῚ-- 
ΤΏΘΠ [15 ΟΟΟΌΡΔΠ5, Θὰ {88 ΠΟῚ 51πΓΘΧοορ αν υἹ; 

ΠΠΠΠΔ ΠῚ ΟΠΊΠΪΠῸ ᾿ηγθηθὲ ἈΡΘΗ . 4πὰἃ 56 058 Πι 
ῬΟϑβ51} αἰῖνα, ἘΠΊ ΘΠ ρΥῚΠΟΙριτη δχ θη θυ, ἃ 
ὙΠ Δ ΠῚ) 6115 41] Ρ6. 56 νὙἱΐα δϑί, 5110 10 511|5 ΠΊΟ ΠῚ 

(Ὁ ΡΙΟΥΘ ἢ ΓΘ Π ΘΓ, δτ 51ιἃ σΟΘΊ Δ ΓΟΠ6 ΟΥΙΡῚ- 

Π6 ΠῚ) ΠΟΙ ΘΡΌΙ γα πβοθπάθ 6, δἰ 5θοῖ 8 7)60 585- 

οὐ] ατη ἀδϑειαἴὰ 5101 Ππρουο. 
τή. (δίθνιιμ πὶ ἀδθιΐατη {ΠΠὶσθ πιο σ᾽ ΟΥ̓Δ ΠῚ 

ἀρ δία], ἀπ ππδ ἀν θυ 6 {α] 0115 δτιτα γ 15 Θχοῦ- 
ηοΐ. 

Ετν. Ἐδὲ ἃυιΐθῃι, ᾿πτ, 5 δία πη τα ΕἾΠῚ σθη1- 
τὰ ἀηἴθ οπηηϊὰ, νοϊπηΐαίθ Π6] οἱ Ῥαίγ!5. 

Βλ5. ΕἾΠΟ ποὺ {1 ΠηασΠΙ]., 4ποὰ ἈΠΕ ΖΌΙΟΡ 

510 οὐθαίτι 15, οἱ ἃπίθ δὰ {1|88 1056 ἴθοιτ' ; γι 58- 
ιἰ59. 6556 δ ο]ονγίαμη (ΟΠ ΓΟΥῚ5 ΠΠΠῚΥ ΘΙ ΒΟ ΊΠΠ1, 51 51} 

ΔΗἴΘ 51185 1Ρ511|5 Οὐ θα 85 ΘΟ]]Οσαίτι5. ΝΑ μοϑί- 

ΘΑ ΖΔ Θι1Π}, δ πιτη 1 56 ἔπη, ἃ ΘΟ] ΠοΙ]ο- 

Π6 4τᾶπ οἴ Προ οἱ Ῥαΐγσθ πᾶθροῖ., ΔΘ παν! ; οἱ 

ἴῃ 60 ἀείδει β]ουαμη., ιιοα ᾿ρϑιιη οὐ θα τ}}}5 Ὁ} 66- 

[οναι. Τοϊπ 6 δ ϑιυ πη Π]ὰ 1 ΠΡ ΘΠ 18} ΘΟ ΡΟ Π5 

Ὀ]ΑΘΡΠ ΘΔ ΠῚ 5. ᾿ΠΘν τα 01}1 9 πιὸ ραῖαϊ, ΒΥ ΠΟ βηηο- 

ΓΠΠῚ ΥἹ ΠῸ5 ΟἸΓΟΌΠΊγΠ] αἴ. 

Εππ. Αἰ ΘΠ] Θχ δι θ 61; 1Π6π|10, σΘ Πτ11 Π) τι5 

ΕἸ πιτη, ἃτιξ πΟη Θχϑιβίθηζθιη. Αἰ] 51 ΠΟῚ δχϑῖ- 

θη ΤΠ; ΠΘΠ1Ο; ΠΕ, 1Ποτιβθ Πη6 ΓΘ α 15. 51 Π 

Θχϑ ϑίθη τ η, ΠΟ ἈΡΘ Γαι 501 11, οἱ Ὁ] 5 01ιο- 

8}, 564 5101] ταΐθ τη οἰ]α πὴ ΟΠΊ ΠΟΘΙ ἢ] 5ΘΥΠΠΟ 

ΘΧΟΘΕΤΕ : οἴθη]ηι 41{| 6οϑῖ, ΘΟ ΠΟΛ ΓΟΠΘ ΠΟῊ ΠΕ Πσοί. 

Βλ5. Ηξο εϑὲ 4υ]άθιι 118 να] σα ]5θῖπηἃ ΟΑν1]}- 

Ιλ |ο . 40 ἃ1115. ΟἸ᾿πὶ δάϊηνθηΐα : ΠῸΙΠῸ γΘΙῸ ΠΏΡρτι- 

Ἀορ. Ῥυΐπλιβ, οἱ δι γαραπίθ 81 ἄτιο Νῖ55. βοοιηα 

τηᾶπιι, ἐπεγχαλείτω. 

" ἘΔ ἀλλὰ πάσης. Αἱ Νί55. ἀλλὰ χαὶ πάσης. 

ἵ Ῥγο γεννήσεως ἴπ ᾿6ρ. [ογί1ο Ἰορτίτιν γενέσεως : “τι 

ὙΔΥΪα ΒΟΓΙ ΘΠ γα 10 1ΐὰ ἔλθ 16 Π8 οϑῖ τη ΠΡΤῚ5 ἔπτῃ δχ- 

Οἴα515 ἔπγ πᾶ ητὶ χάχα 15, αὖ 605 1ηΐ6Ὶ 856 ΘΟΏΒΘΠ 16, 

οαπὶ ΑἸ τοτ γα γὸχ ΘΟΟΌΡΤΙΐ, ὙἹΧ ΤΠ [ΠᾺ1 νἱάθα5. ΠΙῸ 

Ἰοοῖιβ Αἰ ἴον θα τπι5 ᾿πνθηϊέι ἀριι] νἱσαστη «00[1551-- 

τηππη Φοαπποῖῃ ΑἸΡονία πη ΒΑΡΎ ]οῖτ πῇ : 564 1 πη, 

αὖ οαἄθπι βοπίθηεϊα οἰποιαῦαν, ΠΠῚῸ Θσιςαν 510 [ΟΊ Πη18 ἃ 

τῷ γὰρ ὄντι, τί δεῖ γενέσεως, φιϊὰ δπῖπι Οριι5 δ Οζι, 

οἱ ψιιὶ ε5ι ἢ ᾿ 



Ζιες. ἀ. 43. 

ὡοαπ. τ. Ι. 

δ ς., ΒΑΘ ΘΕΒΑΒΕΕ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΙΠΙΕΡ. 

ἀθητιθιι5 δὲ ᾿πυθυθοι 15 ̓δίουιη [Πππρι]5. ἀθΒΟ]α- 

[6 αἴφιο ρογίδοϊθ θυ ρ]θῖα. Ὑϑριιπι ΠῸ5 {πὰ Ρυϊ- 

Πλ1ΠῚ ἁιιἀἸτογ85 Δ πη ΠΟΘ Ὀ  Πη115. πππης 1ΠΠπ|ΠῈ 6556; 

«πὶ, φιοά ποη Ρϑποὶ 6χκ ἸσΠΟΡ Δ Ὠ ἃ ΒΘ ΠΘΓΑ[ΠΟΠΘΙῺ 

ΕἘΠῚῚ Πα πηᾶ ΠῸ ΠΠΟΡ6 ΔΟΟΙρ ΓΗ, οοδοίῃ5 ἴῃ ΠΟ5 561- 

ΠΊΟΠ65 ᾿ποῖ 1 : μαηο {ΠΠπ|ὴ] 6556, 41{| ἃ σΟΡΡΟΓΕΙ5 

ποιϊοπ θιι5 δα 5ρ᾽} 1 πᾶ ]|6 1} ΘΟΠ ΓΘ ΠῚ θ] Δ ΙΟΠ ΘΠ. ἴΠ1-- 

ΡΘΥΙὰ5. ΔῃΪΠη85 τον ῦδί : 41], {πο ΔΠ]Π) 18, ΘἸΠΠῚ 

ΡΥΪπ5. πο 5ϊηΐ, ἀοἰηθ σου ἢ [9 δὲ ποι 48] 
ΠΟΩ 6 σϑηϊει5 οϑί, ΠΟΥῚ ΠΟ δΡαϊ, ἤὰης ΠΟΙΙΟΠΘΠῚ 

ἴῃ ΤΠ ΘΠ δ θ᾽ απ 8 ΠῚ να ηϑίον:. ἘΠ᾿ «ΟΠ 81 
σΘΠ [115 δβῖ 9 πα π||7 ἀπΠτ6 σΘΠ ΘΟ Π ΘΠ] ΠΟ δ Γαΐ. 

Αἄθο πηᾶση!ῆσα σοὶ ἐμ ΘΟ] οστιβ ἵ, ΠΙΘΘΉΪ ΠΟ 15 σ6- 

ΠΘΓΔΓΙΟΠΘ ἢ) ΘΧΡΟΙΙ, αἴ πι6. 6] 5106 νου 15 [νὰ- 

ΕΡΠ ΠΟΒΙ ΓΟ} 1Π|{1} }}}1{ {1} 0115. πηϑείθί τι : αἰ σητι5., 

51 {15 ἃ} 1π|5, 4{| Δα Τὰ  ργον  υ πη, ἤ7οάϊοο, στα 

ἐοίρϑιηι. ΑἸΦῸ} ἀλη} δὲ πηι ο]αιὴ ἴπ θα ἀΡσαΡήο 

ΔΏΙΗ) ΠΟΥ ΒΟ ἃ ΠΡ πη 115, ΠΪδὶ γ Ρθὰ 4185. ΒΘΡΠ 5 

58 ΠΟΙτι5 Ρ6. θδδαίτ πη ΤοαΠ ΠΘ ΠῚ ΠΟΡΪ5 ἰοοιίτ5 δϑὲ : 

{π| ργιποῖρῖο ἐγαὶ ἢ ἐγϑιιηι, εἰ γεγνιιπι ὁγαΐ αριά 

Τδιηι, δὲ 7) εμς ἐγαΐ ΤΠ ὁγτηι 3 Ἠϊ5 ἀπά θιι5 ἀϊοιο- 

ΒΙΡιι5 ἢ ΔΠΙΤΩΪ ΠΟ.) ΘΧΟΪτιϑὶὲ ον δησο] ἰδία, 

ΟΠ ἃΙ ΓΘ ΡΠ ὑὐΔΠ5Ο 66. ΔΙ ΓΘ ΓᾺ ΠῚ 556 {|| ΠΟΠ 

ῬΟϑβίμηλιι5. Νϑάτι θηΐπὶ Πθυὶ ροΐοϑι, πα] πᾶ Π| 

ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ ΗΠ τ |5. απιθαΐ Θχοοσ [αν] ; ΠΟῚ ΘΠΪΠῚ 

[ον δ ῬΥΙ ΠΟΙ ρ τι} 5. 51 {αΠ6 πΠ1 ἃ 56 Πα ΒΟΡΘῚ : ΠΘΉ 6 

ΠοΡῚ ροίοβε,, εὐ {α]βρίαπι 1Ππώ4 Εγαΐ,, σοσὶτα ΟΠ 

{  Π5 5 6 55115 δα [ἢ ΤΡ ν ΠΠ1|Π} 1} 4τ|0 ΠΟῚ Γαΐ, {Γ Π5- 

ΘΠ ΘΡῸ 56 ροββι[. ΝΠ οοπιαγο {πο Ποη οραΐ, εϑί 
ἀἸΘΠ ΟΠ 6 ἢ], ἔγαί,, ἀδϑίγι θυ. ΝΝΩΠῚ 5] ΡΥ ΠΟΙΡΙ ΠῚ 

ΘΧ ΘΟΡΠΠῚ ΠΙΠΠῚΘΓῸ Θϑϑϑΐ, 41π|26 γ [δ υιιπ ι}" δα Δ]πι4, 

πα ῬΡῚΠΟΙΡΊ ΠῚ 58 0 ]ΘΠ 126, ΘΓ ΓΙ ΠΟΙ 11} ν ἴδ ΟΠ 86, 
εἴ, 7π ργιπιοῖριο {οὶ 1) 6μ5 : [ΟΥ̓ Τ6 ῬΟΘβθΠη115 6115; 

411 Θχ ἴ[4}} θΡΙΠΟΙΡΙΟ σοπϑίαγο , ΘΠ ΓΑ ΠΠΟΠΕΠῚ 60-- 

σιταη 0 ρΓϑῖουσ θα]. 566 οἰμπὴ ἰ5 ΡΥ Ὶ ΠΟΙΡῚΙ 5 σητῇ-- 

Οδττ5.. προῖθ ἈΡ5ΟΠαἴτι5.. Π 66 π]] τὴ δα απ μὰ - 

ῬιΠιάΙΠ 61 ἢ 0615, ΠΑ ΓΔ} 5ῈΠΡΓΘΠΊΔΙῚ 515 Ποῖ, 

ἃ (οάϊοε5 ΑἸτφαοῖ ὑπουινήσωμιεν, 

»ϑ1ο ἤδρ. 4αάτγίαβ. ἡ οοα]α χαὶ ἀεεϑὲ ἴῃ Θ 115 εἴ ἴπ 
41115 Δῖξς. 

ς 510 δ1πὸ πἴταψας ὅἴοπ. οἱ Ῥανῖβ. οπὶ ἈΠΕ {1115 

4αδίαπον ΠΡ γ15 - αὲ τοΐαπη ΠΠπ4, διὰ τούτων τῶν δύο δή- 

σξων ἀπέχλεισεν ὁ εὐαγγελιστὴς, μιᾶς ἀνυπερθάτου, χαὶ 

ἑτέρας ἀνεχόάζτου, ἀεεβὲ ἴῃ ἈΘσΠ5 βεοιπῆο, ἰογίϊο εἴ 

4αϊπίο. ϑεα δ γεῦθὰ πϑοθϑβασία 6556, 51 Π1Π1] ἁ]ϊα6,, 

1ρ88 σοῦ ογα [1015 56 1165 ρτοθαΐ, {{Ὲ ἐπῖπὶ 111ὰ, οὔτε 

γὰρ ἀρχῆς ἐστί τι ἐπινοῆσαι πρεσθδύτερον, 8] “ἸοΔΟποῖα 
Ξ 
ἀνυπερθάτου, ᾿ΐα πες, οὔτε τὸ, ἦν, διαδάντας τῷ λογι- 

συῷ, δα ἀϊοοποιῃ ἀνεχράτου τείοστὶ ἀθ θα Γα ΟΡ ΞΟ.ΓΊΙ ΠῚ 

ΠῸΠ εϑΐ, [πίεγρυοβ, οὰπὶ υἱάογεῖ σαι ὙΥΡῚ ἀπο- 

χλείειν ἄδοββθ, οχϊβεπηαυιξ γόσοπὶ αὐτοὺς (Εὐνομιανούς) 

- κα 

ἐν ταῖς ἀπηρυθριχσμέναις χαὶ ἀναισχύντοις γλώσ- " 

σαις ὑπὸ τούτων ἐξεργασθὲν, τοῦτό ἐστιν. Ἡμεῖς 
ἊΝ - ΤΑΝ’ ᾿ 3 ᾿ς Υ͂ {ΑΞ 

919 ὃξ πρῶτον εἐχεινο τους αἀχροᾶτας ὑπομνήσομεν 2 ὅτι 

Α - Ἕ -Ὸ» .π - 

οὗτός ἐστιν, ὃ διὰ τὴν τῶν πολλῶν ἄγνοιαν ἀνθρω- 

πικῶς ἐξαχουόντων τῆς γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ, εἰς 
᾿ “- : ᾿ 

ἀνάγχην ἐληλυθὼς τῶν λόγων τούτων οὗτος ὃ ἀπὸ 

τῶν σωματιχῶν ἐννοιῶν ἐπὶ τὴν πνευματιχὴν θεω-- 
, Αἶ 3 Ὁ ἢ ν᾿ ἢ τι , Δ 2 Α 

ρίαν τὰς ἀπαιδεύτους ψυχὰς ἐπανάγων ὃς, ἐπειδὴ 

τὰ γεννώμενα ζῶα οὐχ ὄντα πρότερον, εἶτα γεννᾶται, 
Α 7 Ἁ Α Ε] ε« “ , 

χαὶ ὃ σήμερον γεννηθεὶς, χθὲς οὐχ ὑπῆρχε΄ ταύτην 

" χαὶ ἐπὶ τὴν τοῦ- Μονογενοῦς ὑποστάσεως τὴν ἔν-- 

νοιαν μεταφέρει. Καὶ ἐπειδὴ γεγέννηται; φησὶν, 

οὐχ ὑπῆρχε πρὸ τῆς γεννήσεως. Οὕτω μεγαλοφυῶς 
Β τὴν γέννησιν ἡἣμῖν τοῦ Μονογενοῦς θεολογεῖ, χαὶ 

Ὁ ΑΔ ΄ Δ ὌΥ δια σὰ , .-» ΡΣ - 

διὰ τοιούτων λόγων τὰ ἀῤῥωστήματα τῶν ἀδελφῶν 

ἡμῶν ἐπανορθοῦται, ἄξιος ὧν, εἴπερ τις, ἀχοῦσαι 

τῆς παροιμίας, ὅτι, ᾿Ιατρὲ, θεράπευσον σεαυτόν. 
Ὑίνα μέντοι χαὶ παραμυθίαν τῆς ἀτόπου ταύτης 

νόσου τῶν λογισμῶν αὐτῷ προσενέγχωμεν, ἢ τὰ 
παρὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος διὰ τοῦ μακαρίου Ἰωάν- 
νου λαληθέντα ἣμῖν, ὅτι ᾿Εν ἀρχῇ ἦν ὃ Λόγος, καὶ 

ὃ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, χαὶ Θεὸς ἦν ὃ Λόγος. 

“ Διὰ τούτων τῶν δύο ῥήσεων ἀπέχλεισεν ὃ εὐαγ- 
᾿ -“ -ἰ , ΝΥ δὶ ΒΡ. 2 ΄ 

γελιστὴς, μιᾶς ἀνυπερόάτου, χαὶ ἑτέρας ἀνεχδά-- 

α του. Οὔτε γὰρ ἀρχῆς ἐστί τι ἐπινοῆσαι πρεσδύτε-- 
ρον᾽ οὐ γὰρ ἔτι ἂν εἴη ἀρχὴ, εἴπερ ἔχοι τι ἑαυτῆς 

᾿ 

ἴω 
Ε “ ἰε “- “- 

4 ἐξώτερον: οὔτε τὸ, Ἢν, διαδάντας τῷ λογισμῷ, 
υ 5 5 ΟΖ. 3 

εἰς τὸ “ ὅτε οὐχ “1 ̓ -᾿ 
Ν, . « ζῆ Ἂθ Δὸς ν δυνατὸν ὑπερχύψαι. ᾿Αθέτησις 

ΤΑ - 5 ς “ 3. ἜΣ ΠΟ Ὶ ΓΒ. 
γάρ ἐστι τοῦ Ἢν, ἣ τοῦ ὅτι οὐχ ἦν ἐπίνοια. Εἰ μὲν 

γὰρ ἣ ἀρχὴ τῶν πρὸς ἕτερον λεγομένων ἦν, ὡς τὸ 

ἀρχὴ σοφίας, καὶ ἀρχὴ δδοῦ ἀγαθῆς, χαὶ, Εν ἀρχῇ 

ἐποίησεν ὃ Θεὸς, ἦν ἂν τυχὸν, τοῦ ἐχ τοιαύτης 
“Ὁ ον δ, - ἘΠ ἐθ ΓΑ φ, τὸν ΟΣ Ἀ 
ἀρχῆς ὑφεστῶτες, δι᾿ ἐνθυμήσεως, ὑπερόῆναι τὴν 

γέννησιν. ᾿Ἐπειδὴ δὲ τὸ σημαινόμενον τοῦτο τῆς 
- Ἃ ἢ Ρ ἢ ,, 

Ρ ἀρχῆς ἀπολελυμένον καὶ ἄσχετον, τὴν ἀνωτάτω 
- ᾿Στ-- , ι ἶ ὰ 

φύσιν δηλοῖ, πῶς οὐ καταγέλαστος ὃ τὰ ἐξωτέρω 
Ἐπ Ἅ “- ᾿ - - 

ταύτης ἐπινοῶν, ἢ ἐπιχειρῶν αὐτὴν τοῖς λογισμοῖς 

ΒΠΡΡΙ μι ἀἄατη 6556 ; ΟΡ ἅψας πππο Ἰοοιτῃ ᾿ΐα σογίοπ- 

ἄτπιπὶ 6556, Πὲς «αν εἰϊοιϊοπίνιις σοποίιδίί εο5 ἐναπ- 

δεῖζία, Τυαπιοτηϊαποβ υἹ 6 ]16θῖ. ΜΠ ἴάπηθπ συ β:πλ1- 

115 Πΐ, Ξιρρ] θη ἄατη 6856 υοσῈπὶ νόσον, 4188 ΔΙ πᾶπΐο 

απίς Ἰεσίξαν, δατοιδῖξ ἤπιος απὶπιὶ πιο Ῥιισι. τις δοπ- 

7εοΐασαπι πὸπ Ἡ1}}}} αἀ]αναΐ, {πο ἀποχλείειν ῬΤΟρΥΊα 

ποι 511 οογοίμεϊενε, Ξεὰ ἐαοἰμάενε. Νοχ Νῖ55. απ φαοῖ 

5 ΡΠΙΟἾ ον νοῆσαι πρεσθύτερον. Ηος ἴρ50 ἴῃ ἰοοο επ 

οὔτε γὰρ ἂν ἔτι εἴη ἀρχή. ΤΑΡτὶ νεΐετεβ αἃ ἴπ οοη- 

ἰοχίι. 

ἃ Ἐ4ΠΠ οἱ ἀΠ{ποὲ 55. ἐξώτερον. (οάοχ (]}. οἴαπα 

τπὸ Ἀδρσ, ἐξωτέρω. {το 4115. πηοάο Ἰερογῖξ, ρεοοδέιι-- 
ΓΌΠΙ ΠΟῚ Ριΐἴο. 

6 ὸχ ὅτε ἴῃ ἀποριι5 Μἴ55. ποῃ ᾿πυ θην, 
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ὑπερθάλλειν ; Συμπαρεχτείνεται δὲ καὶ τὸ, Ἢν, 
ΡΑ ταν ιν. ΄ - 3.0.  ιοαὦ ΞΕ 3 λ Α τῷ ᾿ ἀνυπερθέτῳ τῆς ἀρχῆς ταύτης. Οὐ γὰρ τὴν 
ΟΝ , ΠΣ μ᾿ Ν᾿ (Ὁ ε , ε ΤΙ 
ἀπὸ χρόνου ὕπαρξιν τὸ Ἢν ὑποφαίνει, ὡς τὸ, Ἄν- 

Ὅν 7 -- “᾽ “ 

ἡρωπος ἦν ἐν χώρᾳ ὅ τῇ Αὐσίτιδι" χαὶ, Ἦν ἂν- 
3 5 , Δ ον ς κα, “Ὁ 

θρωπος ἐξ ᾿Αρμαθαίμ.- χαὶ τὸ, Ἢ δὲ γὴ ἦν ἀόρα- 
Ἁ - 

τος ἀλλ᾽ αὐτὸς ἡμῖν ὃ εὐαγγελιστὴς ἐν ἑτέρῳ λόγῳ 
τοῦ τοιούτου, Ἢν, τὸ σημαινόμενον ἔδειξεν, εἰπών: 
« “ “- 

Ὁ ὧν χαὶ ὃ ἦν," καὶ ὁ παντοχράτωρ. Οἷον γὰρ τὸ ὧν, 
- “ 3, 

τοιοῦτον καὶ τὸ ἦν, ἀΐδιον ὁμοίως χαὶ ἄχ ρονον. Οὐχ 
Μ Α “ » τὶ Ὁ “, ΝΜ δ᾽ [4 , 

ὄντα δὲ λέγειν τὸν ἐν ἀρχῇ ὄντα, οὔτε διασωώζοντός 
Α » Ὁ - τ ἐστι τὴν ἔννοιαν τῆς ἀργῆς, οὔτε συνάπτοντος αὐτὴ 

νι “Ψ, : - -- ς 
τὴν ὕπαρξιν τοῦ Μονογενοῦς. ᾿Ανεπινόητον μὲν γὰρ 
ΠΣ τὸ εἰσιν δας ὝΕΣ δὲ ΣῊΝ ς ἀρχῆς τὸ πρεσδύτερον, ἀχώριστον δὲ ταύτης 
τοῦ Θεοῦ Λόγου τὸ εἰναι. “ὥστε ἐφ᾽ ὅσον ἂν βουλη- 
θῇς ταῖς τοῦ νοῦ πολυπραγμοσύναις ἀναδραμεῖν, 

ὑπερόῆναι τὸ ἦν, χαὶ ἔξω τούτου γενέσθαι τοῖς λο- 
γισμοῖς οὐ δυνήσῃ. 

᾿Αντερωτάσθω τοίνυν χαὶ παρ᾽ ἡμῶν πότερον ἐν 
ἀρχῇ ἦν πρὸς τὸν Θεὸν ὃ Θεὸς Λόγος, ἢ ὕστερον 

προσεγένετο; Εἰ μὲν γὰρ ἦν, Παῦσον τὴν γλῶσσάν 
σου ἀπὸ καχόῦ, τῆς τοῦ, ὅτι οὐκ ἦν; βλασφημίας " 

ἃ εἰ δὲ, ὅπερ οὐδὲ θέμις εἰπεῖν, τοῖς σοῖς οἰχειότερον 

πρὸς σὲ χρήσομαι δήμασιν, ὅτι οὐ βλασφημίας 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ παρανοίας ὑπερδολὴν ὃ λόγος ἔχει, 

ἀνθρώπους ἀπαιτεῖν τῶν λόγων τοῦ Πνεύματος τὰς 

εὐθύνας, χαὶ μαθητὴν μὲν εἶναι τῶν εὐχγγελίων 

διιολογεῖν, αὐτῶν δὲ τούτων χατεξανίστασθαι. Σχό-- 

πει γὰρ τὰς θείας φωνὰς, ὡς ἀχριδῶς χαὶ σαφῶς 
τῇ πρὸ αἰώνων " γενέσει τοῦ Υἱοῦ μαρτυροῦσιν. 
᾽᾿Επειδὴ γὰρ ὃ μὲν Ματθαῖος τῆς κατὰ σάρχα γεν-- 

νήσεως ἐξηγητὴς γέγονεν, ὡς αὐτός φησι" Βιίόλος 

γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ “ Δαδίδ- ὁ δὲ Μάρ- 

χος ἀρχὴν τοῦ εὐαγγελίου τὸ ᾿Ιωάννου πεποίηχε 
χήρυγμα, εἰπών " ᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Γησοῦ Χρι- 
στοῦ, καθὼς γέγραπται ὁ ἐν Ἣσαΐα τῷ προφήτη" 

ΓΆΘρ. βθοιπῆιιβ, {16 ΠῈ 5110 ΤΏ ΟΓῈ ΒΘ ΖΌΠΠ 5πηΐ ἐγ- 

ῬΟΡΥΆΡὮΙ ῬανΊβιθβ685, τῷ ἀνυπερθάτω τῆς ἀρχῆς, οἰπε 

πος ρνἱποὶρίο ἱποιρονανι. ΑἸλ 5εχ Ν58. τῷ ἀνυπερ- 

θέτῳ τῆς, οἵπι ποὺ ργὶποίριο, χιιοα ποῦ Θαρθγ5 δ5ΐ 

αἰψιια εἰϊϊαξίοτιῖς. (ἰοτῖα οαπὰ Ἰθοῦϊο ροβέθυϊου σταπ]ίο- 

τὰπὶ (οάϊοτιπι αποϊογιζαΐα Ἰππτΐαΐαγ, πθο πὰ] σ0Π-- 

γεπῖαὲ μπς Ἰοοο,, Θᾶπὶ Αἰ εσ] ργθίεσυθ ποὴ ἀπθίαν!. 

[δ ιάς Αἀάεπηάα.7 

8 τῇ Αὐσίτιδι, ἐπ᾿ γε φίοπε “μοί 6.Ὑ αἱραῖα, ἐπι ἐου τα 
Ηπι. Ηϊςο Ἰοοῖιβ πὶ ουτι {1 {|5β᾽ της ποῖϊ5 Πιιορῖ 111π- 

ΒίΓαταν. 

ΤΟΥ͂. 1. 

ὅ9 Οὲ Π. 

ΠΟΠΠΘ «ον! οπάιι5 οϑὲ {π| {αἰ ἀπᾶηῖ αἰΐνα {Ππ4 
ΘΟ ΠΏ] ΠΙ501{π|’, τ 1(1 51115 ΘΟ Ἰ ἈΠ ΟΠ 115 ργοον- 

γΟΪΑΓγΘ οοπαίαν 3 Οτ] θα} γϑυθιιη), Εγαΐ, θα τιθ 

ΘΧΊΘηἸππ|0 ἃς 1ΠΠπ6 ΡΥΙ ΠΟΙ ρα τὴ (ΠΕ ]0 15 ἃ ΠΊΟΥ 86 

ΟΠ] ΙΒΟΙΠῚ 116 ΠΘΒΟΙ 1. ΝΟΠ ΘΗΪΠῚ νου ιη, Πχαΐ, 
ΘΧϑιϑίθη ἅτ [ΘΠ ΡΟΥΘ ΠῚ πα Ἰοαΐ, τὸ Ππ: Πότ ο 7ον. τ. τ. 

ΘΓ αἴ ἵπ γοϑίοτιθ αἰ ποιεῖ : 

τπαϊῖηι : οἱ, ΤΟΡΤα αΐδηη ογαὶ ἱπνιςιιϊς : 56 ξοπ. ι. 2. 

056 ΠΟ15 θυ δηρο  5ὲα [ἢ Ἀ]10 5ΘΥΠΠΟΠΘ 6ἦτ15 νου}, 

Εταΐ, 5: στ οαϊαμη οβίθ πα ξ, ἢ15 γϑυἷθ : Οὐ δεΐ, 

δὲ σιιὶ οΥ αἴ, οἱ σιιὶ 65ὶ οπιτιροίθη5. Οὐ} 6 ΘΠ]1ΠῚ δϑὲ 

1Ππ4, δε, ἴα 16. δϑὲ θη {Ππ4|, ογαΐ, βου  [θΠιτηὶ 

ῬΑΥΊΘΡ αἴσιιθ ἰθ ΠῚ ΡΟΓ5 ΘΧΡΟΙ5. 141} ὑ6ΓῸ ΠΟ 6χ- 

βἰ5ιθηζθιῃ ας 6.6; ΘΊ1, {π|1Π ῬΡΙΠΟΙΡΙΟ δϑὲ, Πθάτι6 

550 6115 δϑὲ ΖΕ] θΓΪΠΟΙΡΙ ΠΟΙΪΟΠΘΙη βορνἃΐ, ΠΘΩῈ6 6ἤ 115 

οἱ, Ππίοπιο ογαΐ δὰ «1... 

ΔΑ {{| τιηᾶἃ ΟἴπΠη ΡΕΙΠΟΙΡΙΟ 515 Δ Π 18 ΠῈ {ΠΠΊ5 6 1] 60 - 

7πηριῖ. ΝΟῸΠ 6Π1Π} ΘΧΟΟΡΊΓΑΡῚ ροΐθϑε ἀπ π||τ|5 
Ζυϊάπᾶπ| ὈΓΙΠοΙρΊο, ἃ 4π0 δὲ 6556 Π6] Ὑ ΡΡὶ εϑὲ 
1Π5ΘΡΆΓΆΡ116. Οἴιᾶγο {Δ ἐπ ΟΠ 116 γ 0165 οὐγ]ο- 

515 ΠΠΘΉ {15 (5. {||51 ΠΟ Π 1} 115 ΓΘ Οσ 41], ἔλθη 1Ππ||, 

ΘΓαΐ, ἰδ 5 α1, δὲ αἰίγα πος σΟσ Δ ΠΟΠΙ 115 ἔδΡῚῚ 

ΠΟῚ ΡοΟΪ[θ 15. 

τῦ. Τπιουγοσϑίαν δι θη γἹοἰϑϑίπη δὲ ἃ ΠΟΡῚ5, 
ὉΠ 1} 1Π ΘΥΊΠΟΙΡΙΟ οϑϑοῖ ἀρια Πϑῖιη Ὥρδιιβ γεν- 

Ῥύμη., ἃΠ ροϑβίθα δοοθϑϑὶί. ΝᾺΠῚ 51 οὔαΐῖ, (ὍΘΓΟΟ Ρςαῖ. 33. 

{ἰπιστιατι {ταπι ἃ πιαῖο, αν θὰ νἀ θ]ϊοθῖ Ὀ]αβρὶιο- 

ΠηΪὰ ,. {πᾶ (1615, γοτι ΘΓ αξ : 510. αιιῖθπ], {ποὰ πὸ 

[5 Φυ]θ πὴ οϑὲ ἀἸσθυο., ἔπ|5 Δάν ϑ11Π1Ὶ ἴθ νΘΡΌῚ5 

ἀρίϊας αἴὰγ, {πο πὸ Π] 5 ΡΠ η]86 50111Π|, 5οά 

510 1118 15 ΘΔ 1 ΠΟ π1ΠῈ 5 ρον αΐ ἢ]Ο 56 Γ0., Πο- 

ΠῚ] Π65 γ] 46] 1οοὲ γϑυ θοῦ ΠῚ ΒΡΙ τι5. ΓΑ ΟΠ θη 6χ-- 
ΡΟβοογ, οἵ ῬγΟΙΓΟΡῚ 856. ΘΥ ΔΠΡΘ6]1 ἀΠἸβοΙρυιηη., δὲ 

[ἈΠΊΘΠ 1Π ᾿Ρ511Π| ΘΥ̓ΔΠ ΘΙ η 1Π5]ΠσΘΡῸ. Αἀνογίθ 

ΘηΪ 4π|ᾶηὶ ΟΠ οηἴθι, {ππ|ᾶπ| ἀρογίθ ἀἸνίπθ νο- 

065. ΘΘΠΘΟΥΔΙΠΟΠΟΠΊ ΕἾΠΠ., {π|86 ἔπ ἀπΐθ βθθοῦϊα, 

[65] ΠἸΟ ΠΟ 5110 ΘΟ ΡΙΌΡΘης. ΝᾺ “ιοηΐαπ Δ[δΐ- 

{Πδοῖι5 Τα! θη) ΟΠ ΟΡ ΠΟ Π5. ΘΘΟΙ ΠΑ ΠΠΠ) ΟΔΙΠΘΠῚ 

ἔδοξιι5 δϑὲ ᾿πΊθΡ 657 τι 1056 αἷΐ : ζύθον σοπογαίϊο- 

γιῖς ὕει Ομγίοιὶ Αἰ Πανιά : Μάγοι ἀπίθμι 
ΤΟΔΠΠΙ5. ΡΥ ΘΟ ΙΠΟΠ ΘΠ [ΠῚ {Ππ|Πη}Ὶ Εν ΔΠΘ 6] [οἱ ς, 

" ΨοοιΪΐα χαί αἀάεοηάα 6ϑὲ οχ μι} {15 (ΟΠ ΙΡι15. 

Ηαιά Ἰοηρε (οαἴοε5 ΔΠ4Ζαοΐ συνάπτοντες ταύτῃ τὴν. 

ἃ Ῥοβί Π|πά4, εἰ δέ, ΞΌΡΡΙοΥΙ ορογίοξ οὐκ ἦν, δὲ δ ὴὸ 

ποσὶ ἐν αἴ. ἃ αὐιΐθηη ΟἿ ΟΠ 55ιιπη 51{, ΒΆΒ1]1π|5 1056 αἵ 

᾿ιᾶπο 6856 οαιιβὰ πη, 4π041 [1 Ῥγοΐογγα ποίαϑ 5ι:. ξι- 

τα }}1 σε !σθπτῖα τιϑη πὶ Βα5Π] τ ὙἹ ΘΓ οϑὲ ἴῃ βαρειΐο- 

ΤΊΡα5. 

» (εχ Ο(Ο]Ρ. γεννήσει τοῦ. Ἀδ 5. [εγεϊα8 γενέσει. 

ο (οᾶοχ ππτ3 υἱοῦ Δαρὶδ',, υἱοῦ ἀθδραάμ.. 

ἃ αγίατο ᾿ἱπίου 56 ΠΠργοβ π1{1ὸ Εν πσ.}} ΝΜ αγοὶ, γε] 
ἄς Τεβίαιηθπΐο Οχομίθιϑὶ σοβηοβοὶ μοΐοβί. Θτσα 

23 

τ.Ηορ.ν.1. 

ρος. τ. 8. 

τή. 

Δαίιμιτ.τ. 



λίανε. τ ; Υ̓β' 

75αἱ. ηο.3. 

2. ον. 5. 

16. 

σία. ἴω τι 

οαπ. τ.», 

οππ. 1. Ὁ. 

9. 

95. 8. 

ἀἸοθη5 : ἤεΐίιτα οναπισοί 7965 Οἠτίϑεϊ, σι 
δογίρίτιηι 65 ἐπ Εξαϊα ργορποία : Τοα οἰαπιατιίὶς 

ἐπ ἀἰθϑογίο : Τλιοὰβ γῈΡῸ οἱ ἴρ56 Ρ6᾽' σογῦρουδ]ϊα 

1η1|4 δα ΠΟ] σὰ ΠῚ ΔΟΟΘ 5511.) ΠΘΟΘΘΘΑΡΟ ουδηρθ- 
Ἰιδία Τοηποϑ., σα τἰΠ]Πητ|5 δά βου θα πάππι νο-- 

Πἰ55θῖ, ΠΊΘΠ ΓΘ ΠῚ 5.106} ΟΠἼΠΘ 56 Π5101}6., ἃ6 [6 ΠΊρτι5 
{πο 56 Π51}0} 11 ΒΘ] ΠῚ, Δ ΓΟ] 5.5, 1Π10 ψΊΡ 6 
ΞΡΙΡΙ π5 ΘΡΘΟΙΠ5 5) ΔΟΟΟϑϑιῖ ἃᾺΪ ΘΙ1ΠῚ 1Ρ511ΠῚ, 41 6ϑῖ 
αΠ γὰ ΟΠ] ηΪἃ , [ὰ ΠἴπΠ ΠΟῚ αἰ[οϑίδ 5 οἱ 1ρ56, {πο 

οἰϑι ΟΒγιϑι πη ΘΟ Π πΠ} ΘΑΥΠΘΠῚ ΘΟΘΠΟΥ ΠΉ1 » 

ΠΟΙ πη [ΔΘ ΘΕΠῚ ΠΕΠῸ ΘΟ ΠΟΒΟΙΠ.15. ΝΆΠῚ 

οσοπραίο 050 ρυϊποῖρῖο , ΟΠΊΠ ΕΒ 116 ΘΟΓΡΟΓΟΙ5 
δὲ Τθπηρ ΟΡ 115 ΠΟΙΙΟΠΙιι5. ἱπ γα δια πὶ {Π60]0-- 

σἴδπη ΓΘ] 10 Ε15, Θὰ5 4118 Ρ θοοϑβουαηΐ Ρ ΓΘ ἸΟΔΙΠΟΠ65 

τσ ΠἸ ΠσΘἢ[1ἃ ΘΟΘ ΠΙ ΠΟΠ]5 5 ροΡαν!, ΝΟ ἃ Μαγα, 

πα τξ2) ῬΥΙΠΟΙΡΙπῚ., ΠΘάιι6 ἃ} Π5. ἐθιηρου 5. 

566 αι 9 7πι ργϊποῖρίο ὁγαΐ ἢ τ τίη, οἱ Τ ὀγϑιίπι 

ἐγαΐ αρι 7}26ιιπὶι, οἱ 7)ειι5 ὁγαΐ ἤ ογθτηι ὅ8110-- 

5 η Ἰὰ Π ϑο[ ΘΓ ΠΆ ΠῚ 5 σΟΠΟΡΔΓΠΟΠΘΠῚ [ΓΟ] Π]5 6χ- 

ΡΘυΐθιη , ΘᾺ ΠῚ {π|81 οἴιπὰ Ραΐγο Πα 6. ΘΟ] ποι]ο-- 

ΠΘΠ1, ΠΆΓΟΙ. ΠηΔ] βία 6 ΠῚ... ΟΠ ΠΙὰ Ῥᾶιιοῖ5 νου 5 
ΘΟΠΊΡΙΘΧι5, νοοθ, ἔγαϊξ, δάἀάήϊία, ἐθάιϊχις δά 

ΡΥΪΠοΟΙρίθτ., {πᾶϑὶ οὐὰ ΘΟ θη 5 ΘΟΡΕΠῚ., {πὶ 

Β]ΑΘΡμϑιηδη 65 ἀϊσπηΐ, {ποιὰ ποῖ ογαξ,, δὲ Ιοηϑο 

δηΐθ θχϑοϊπάθηϑβ 6] αβῃ αὶ σαν]: οπτιτη Δα 1 Π. 

Ποῖπ 68 5θΡπΊῸΠ6 ἐΠθο]οβῖοο ψο] τ οἰ Γἂπι (π|4η1-- 

ἀλη παίτνοβ ΤΠ ΠΙσ ΘΠ (ἰΘϑου ΡΠ ΟΠ ΘἢΙ ΘΧΡΙΠ]6Π5, 

{πᾶ5] 714Π1| ΘΟ ΠΟΒΟΘΠ ΠΡ 1ι5 ΘᾺ ΠῚ ΘΟΙΠΟηϑίγαι Πδο 
γΌ006, ἀϊοθηθ : “οο εγαΐ ἵπ ργϊποίρίο ἀρὰ 

1 διιπι. Βαιγϑιι5., γοοθ ἔσαξ ἢϊο δἀ]θοΐα,, οἰθγηϊ- 
ἴα Ῥαῖγ5. σο που ΟΠ θ ΠῚ {ΠΠΊΘΘΠΠ 1 σοππροῖζ. ἘΞ 

ΓΓΘι5 : 7 1α δγαὶΐ, οἱ υἱία οΓαΐ {πὰ Πιοπιίτμιπι, οἰ 

ἐγαὶ ἵμα Ὅϑγα. θ6 4 οἰϑὶ ἀθοινπα ἀθο τππάϊατιθ 
Δα ΑΙ] Θ Π 115 φοιθυ 1 ὰ [15 ΠΟΙ ΠΠΙΐὰἃ Θϑί, [ΔΙ ἢ 

ΟΠΊΠΙ 115 ΞΡΙΡΙ[π15 [ΘΠ ΠΊΟΠ 115 ΓΘ] οί 5, οἵ (πιᾶ8] ἢ6 

πρὸ φαϊάθιη νἹἀθγθῖιν ΤΟ ΠΠΘΠ) ἃ 60 ["δαιιθη- 

ἴθ γνοσθ ἔχαξ Ἱποϊαιηδηΐοθ ἢ ΝΟΠ Θχϑιϑίθηϑ, 

᾿Π41Π, ΘΟ π|8 6ϑί. ΕΥΡῸ ροϑβίθα ἴῃ προκυμε τὶ 

ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΞΒΑΒΕΙ͂, ΘΑΡΡΑΏΌΟΟ. 

ὅ 

951 Ὁ 

ἈΠΟΗΙΕΡ, 

Φωνὴ βοῶντος ἐν τὐἠἐέρήμῳ ὁ δὲ Λουχᾶς, χα 

αὐτὸς διὰ τῶν σωματιχῶν ἀρχῶν τῇ θεολογία προσ- 

ἔθη" ἀναγκαίως ὃ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, τελευ- 

ταῖος ἐλθὼν εἰς τὸ γράφειν, παντὸς αἰσθητοῦ, χαὶ 

χρόνου τοῦ τοῖς τοιούτοις παρεπομένου, τὴν διά- 

γοιαν ὑπεράρας, “ μᾶλλον δὲ ὑψωθεὶς τῇ δυνάμει 

τοῦ Πνεύματος, αὐτῷ προσέδη τῷ πάντων ἐπέχει-- 

μονονουχὶ διαμαρτυρόμενος χαὶ αὐτὸς, ὅτι εἰ 

καὶ ἐγνώχαμεν χατὰ σάρχα Χριστὸν, ἀλλὰ νῦν οὐχ- 

ἔτι γινώσχομεν. Λαθόμενος γὰρ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς, 

χαὶ πάσας τὰς σωματιχάς τε χαὶ χρονιχὰς ἐννοίας 

χατωτέρας τῆς ἑαυτοῦ θεολογίας ἀπολιπὼν, ὑπερε-- 

φώνησε τὰ προλαδόντα χηρύγματα τῇ μεγαλοφυΐα 

ς γνώσεως. Οὐχ ἀπὸ Μαρίας, φησὶν, ἣ ἀρχὴ, οὐδὲ 

ἀπὸ τῶνδε τῶν χρόνων. ᾿Αλλὰ τί; Ἔν ἀρχῇ ἦν ὃ 

Λόγος, καὶ ὃ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ Θεὸς 

ἦν ὃ Λόγος" τὴν ἐξ ἀϊδίου ὕπαρξιν, τὴν ἀπαθῆ 

γέννησιν, τὸ συμφυὲς τῷ Πατρὶ, τὸ μεγαλεῖον τῆς 

φύσεως, πάντα ἐν τοῖς ὀλίγοις δήμασι συλλαδὼν, 

χαὶ τῇ προσθήχῃ τοῦ, Ἦν, ἴ ἀναγαγὼν εἰς τὴν 

ἀρχὴν, ὥσπερ ἀποφράττων τὰ στόματα τῶν, ὅτι 

οὐχ ἣν; βλ ̓ασφημούντων , καὶ πόῤῥωθεν τὰς τῶν 

τοιούτων σοφισμάτων παρεισδύσεις βὑποτεμνόμενος. 

Εἶτα διὰ τῆς θεολογίας οἷον ὑπογραφήν τινα ἐναρ- 

Υἢ τῆς φύσεως τοῦ Μονογενοῦς ἐντυπώσας, ὡς ἤδη 

γνωρίζουσιν ὑποδείχνυσι τῇ φωνῇ λέγων, Οὗτος 

ἦν ἐν ἀργὴ πρὸς τὸν Θεόν - πάλιν ἐνταῦθα τῇ προσ-- 

θήχη, τοῦ Ἦν, τῇ ἀϊδιότητι τοῦ Πατρὸς τοῦ Μονο- 
γενοῦς συνάπτων τὴν γέννησιν. Καὶ πάλιν Ζωὴ ἦν, 

τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, χαὶ ἦν τὸ φῶς 

"λό-- 

χαὶ ἣ ζωὴ ἦν 

τὸ ἀληθινόν. Ἀλλ᾽ ὅμως οὕτω πανταχόθεν τοῦ 
- - “. ΄ ’, 

γου ταῖς τοῦ ἀϊδίου προσθήκαις ἠσφαλισμένου, πά-- 
} ͵ - , 

σας παρωσάμενος τὰς μαρτυρίας τοῦ Πνεύματος, 

χαὶ οὐδὲ ἀκούειν δοχῶν οὕτως ἡμῖν πυχνῶς ἐμθοῶν- 
τος τὸ, Ἦν, οὐκ ὧν, φησὶν, ἐγεννήθη.  Οὐχοῦν 

ἐέρον προσγεγέννηται. Εἰ δὲ τοῦτο ἐν ἀρχῇ οὐκ 
ΠΟΘ 11ΠῈ σ᾿ ΘΏΪΓ15 οϑί. τῆς, 51 ἢος ΠΟΙ ογαΐ 'ἰπ Ριυΐη- ἃ ἦν, ὥς φατε, τίνα περιφανεστέραν μάχην ἅ ἐπιδεί-- 

συϊσαΐα τὰ ΠαΡρεηΐ, ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, 

δἰοιῖ 50)" ἐρέιασε δεΐ ἐπ ΡΓγορ]ιείίς. (ὐοαϊςοβ ποη Ῥᾶποὶ ἐν 

Ἡσαΐα τῷ προφήτῃ, δίοι 56)" ἐρίπιτνι εΕδὶ ἐπ 1 βαία ρΓο- 

Ρῆεία; εἰ ἴἴα {ιοάαε Ἰορίπηιιβ ἴῃ Ὑ αἰραία Γ,α πα. 
6 Βερ. φυάγίι5 μᾶλλον δὲ ὑπερυψωθείς, 
ΓΟ οάοχ 1ήἤετῃ ἀνάγων. 

8 Ῥτο ὑποτεμινόμιενος Ἰερῖσαν ἴπ Βορ, ἰεγο ἀποτε- 
Ἂ μενος Πρίάστα ἄπο Μ85. οἷον ὑπογραφήν, ΑἸΤτιΝ οἱονεὶ 
πογραφ ἦν. ἘΠΕ θεολογίας ς, ὑπογραφήν. ΠΙα4, διὰ τῆς 

Ἄξ ̓ογίας, Ῥαΐο 816 ὉΟΟΙΡῚ ἄδρθοτο : ΡΡῚ ΒΟΥΓΠΊΟΠΟΙΏ 

4π6πὶ 46 ἀἰνιπηίατο ἡ εσθὶ Παρ ϊῇ, 

5 ἘΔ λόγου τοῦ ἀϊδίου, ΓΑΡΥῚ νεοΐογοβ ταῖς τ 

το 

ῃ 

Ηἰς Ἰοοιι5 ποῖ ἴΐα 1η 6 ]]ΠἸσοπτι5. δέ, {451 τὸχ ἐθίδ)- 

γεϊέα5 γϑρθυϊα αν ΟΧΡτΌ588 Ἰη1{10 ΕΔ. ΨΦολπη15 : 
564 ΒΑ51Π1ιι5 ΤΟΡΟΥΙΓῚ γα]Ὲ ἀρ Φοάπποπι ἃ]185 γοοα8, 

4π|86 Ἰάδπι οπιπῖπο γα]οπέ, 406 ἴρϑὰ γὸχ ὠέθηπίξας. 
1 ἘΔΠῚ εἴ ἄπο δῖ55. οὐχ ὦν. Γπΐογρυεβ, χεογὲ ἐα σίδίθηι5 

Ῥοδίεα παίιις εεἴ. Αἴ (οάεχ (010. οὰπι Βερ115 86- 
οαπάο, ἰογέϊο εἴ 4παγίο οὐχοῦν : ηοίιαιθ σεπογαΐις 

δδὲ ἱπ πιοάϊιπι ἀροδϑδίοηῖβ, 5611, μέ" ἀσοδϑδίοπεπι, 

γβοΐθ. ΠΡ] ά θη ἄπο Ν55. προσγεγένηται. 

ἃ (ὐοάϊοο5 ἄπο οὔτ ο1{15 ἐπιδείξειέ 

οὐπάιπις ἐπιδείξειεν ἄν τις. ΑΠῚ ἄτιο Μ55. 

τις. Άεσ. 56- 

ἐπιδείξαιτ᾽ ἄν 

τις, 



ΑΡΥΕΆΒυΒ ΕὔΝΟΜΙΜ 118. 11- 

σειέ τις πρὸς τὰς φωνὰς τῶν εὐαγγελίων αἷς πεπι-- 

στεύχαμεν ; 

ΕΝ Ἁ ἐν μΟ Γ ΟῚ “ἡ - 3 , 
Καὶ μὴν ἐχεῖνό γε τίνι ὀὺχ ἂν τῶν εὐγνωμόνων ΕῚ ῖ 

συνδόξειεν, ὅτι ὥσπερ ὀφθαλμὸς τῶν περιλαμπομέ-- 

νων τόπων " ἐχπεσὼν, ἀναγχαίως δι᾿ ἐρημίαν τοῦ 
φωτὸς τῆς ἐνεργείας ἵσταται" οὕτω δὲ χαὶ ὃ νοῦς ἐπὶ 

τὸ ἔξω τοῦ ὄντος ταῖς φαντασίαις εἰσδιαζόμενος, 

οἷόν τινος φωτὸς τῆς ἀληθείας “ ἐπιλειπούσης, συγ- 
᾿ ν.7.53 , “- 7, » ͵ ψ) 5 

χυθεὶς χαὶ ἀνοηταίνων τῆς νοήσεως ἀπολήγει; Οὔτ 
“ "» ΕῚ Ἂ ᾿ Υ - ᾿ τοῖο ἐὰν δον τὰν 
ἂν οὖν ὀφθαλμὸς ἔξω τοῦ φωτὸς τῷ δρᾶν χρῆσθαι 

δύναιτο, οὔτε ψυχὴ τῆς τοῦ Μονογενοῦς ἐννοίας παρε- 

νεχθεῖσα; τὴ νοήσει χεχρῆσθαι. Ἣ γὰρ τῆς ἀλη- 
θείας ἀπόπτωσις ἀορασία ἐστὶ διανοίας καὶ τύφλω - 

[) , με, - ν ἃ , - 
σις. Ὥστε μάταιός ἐστι νοῦς καὶ “ τετύφλωται, τῷ 

ὄντι μηδὲν ἐπιστάμενος, ὃ τὰ τοῦ Μονογενοῦς πρε- 

σθύτερα χατειληφέναι φρονῶν ὥσπερ ἂν εἰ καὶ 

ὀφθαλμῷ τις ὀξυωπίαν “ προσμαρτυροίη » τοῖς ἐσχο- 

τισμένοις ἐνατενίζοντι. Ἔν τῷ φωτί σου γὰρ, φη- 

σαὶν, ὀψόμεθα φῶς. Ὁ δὲ ἐν χαταλήψει τοῦ ὅτε οὔ-- 

πὼ ἦν τὸ φῶς γεγονέναι φάσχων, παραπλήσιον 

ἔ πέπονθε τοῖς ἐν ἐχστάσει φρενιτιχῇ δρᾶν φαντα- 

ζουένοις τὰ μὴ παρόντα. Τὰ γὰρ ὑπὲρ τὸν Υἱὸν οὐ 
νοεῖται. ᾿πειδὴ ὃ τι περ ὀφθαλμῷ τὸ αἰσθητόν 

- το φν ν᾿ “᾽ 

ἐστι φῶς; τοῦτο ψυχῇ ὃ Θεὸς ἐστὶ Λόγος. Ἢν γὰρ Ἶ 

φησὶ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρω- 
ο͵ 

πον ἐρχόμενον εἰς τὸν χόσμον. Ὥστε ἀφώτιστος 
ν δὴ ΄ 2 Ν , -- Ἄ 5 Ἀ 

Ψυχὴ ἀδύνατός ἐστι πρὸς νόησιν. Πῶς ἂν οὖν τὰ 

ὑπεράνω τῆς γενέσεως τοῦ φωτὸς χαταληφθείη ; 
Χ - ΠΟ Ἐ- δος ᾿ Ν “- ΩΝ “λ' θ 7ὔ 
Χρῆν δὲ οἶμαι τοὺς καὶ μικρὸν γοῦν τῆς ἀληθείας 

πεφροντιχότας, ἀφεμένους τῶν σωματικῶν ὅμοι- 

ὥὦσεων, χαὶ τοῦ ταῖς ὑλιχκαῖς φαντασίαις τὰς περὶ 

Θεοῦ ἐννοίας καταῤῥυπαίνειν, ταῖς παρὰ τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος παραδοθείσαις ἡμῖν θεολογίαις άχολου- 

θεῖν, χαὶ ἀντὶ τῶν ἐρωτημάτων τούτων, ὅ ἃ τῶν 
᾿Ὶ , 

γρίφων οὐδὲν ἀπολείπεται, τὴν ἐφ ἑχάτερα ὑπόλη- 

ψιν ἐπικίνδυνον ἐχόντων, νοεῖν μὲν ἀξίαν τοῦ Θεοῦ 

γέννησιν. ἀπαθὴ, ἀμέριστον, ἢ ἀδιαίρετον, ἄχρονον, 
ΞΩ . ι τὸν 

χατὰ τὴν ἀπολάμπουσαν τοῦ φωτὸς αὐγὴν τῇ θείᾳ 

»ΈΜΙΕ εἰ Βος. φαϊηΐιι5 ἐχπεσών, ΑΠῚ 56χ Ν58. ὑπερ- 

πεσών. Μοχ Βορ. του τὰ5 βεοαἄα ππᾶπὶ οὕτω δή. [0]1- 
ἄδμι δ 11 τοῦ ὄντως. Αἱ Μίκ5. τοῦ ὄντος, δαΐγα γδηΐ 

σι 65: : ψῈ] 5ϊτωρ] οί ον, δα ΓῸΠι : ἐαίνα τυ γμη : 

ἐαίνα ορήταισα. Βαγϑιιβ ποο ἴρθὸ ἴῃ Ιοοο ἄπο δῖβ5. ἐχ- 

(ιαζόμιενος. 

ς ἘΔ41Ὶ εἴ ἀπὰ5 Δῖ5, ἐπιλιπούσης. Ν᾽ δἴεγο5. φιιδίθοῦ 

1ρτὶ ἐπιλειπούσης. ΑἸΙΦπαπῖο μοβὲ Θ1Π οὔτε οὖν. οα!- 

665 ΔΠΠ4ποῖ οὔτ᾽ ἂν οὖν. ϑαθῖπας Νίς5, ἄτιο νοήσει χε- 

χρήσεται. ΑἸ φα!άατη Μῆ55. οαπὶ οα 115 κεχρῆσθαι. 

ἃ Απέφαὶ ἄπο ΠΡυ] χαὶ τετύφωται, εὐ ἐπγίαία πιά 

οπιγεῖσιο {πο ἰἰαῖε. Π]ὰα, τῷ ὄντι, τη 6115 Ἰοσιτῃ οο- 

Θπραθαξ ΠΟΝ 51ΠΠ|, ταἴϊ οχ Νῖ55. σΟΡ ΠΟΥ ΠΊ1Ι8, 

9 Ὁ 

ΟἸΡΙΟ, τιὸὲ γνοβ (ΠΟ Ἰεἰ5 ; 48 ΠῚ Ρυσ Δ ΠῚ ΟἸΔΡΊΟΥΘ πὶ 
Δαν ΘΥΒΕΙ5 ΘΥΑΠΡΘΙΙΟΥ ΤΠ γΟ 65 {|| 115 ΟΡ] ἴπητι5, 
ῬΟϑ51: {15 οϑίθπάθγο ἢ 

τό. ΕΓ “υϊάθι οὐ ΓΘΓΙΙΠῚ ΦΘτι0 φοϑυϊπηδίουϊ 
ἡΠπι4 ποῖ ργΟΡΑθ τιν, φαοά ταὶ οσι π5 οχ ]οοῖς 
1Π απ] Δ 115. ΘΟ  Θ55115, ΠΘΟΘΒΘΑΤΙΟ ΟἿ ΡΥΪν Δ ΟΠ Ια 
ΤΠ] 15. ἃ}0 ΔοΙΟΠ6 οϑϑϑαῖ ; ἴἴὰ {πο άτι6 εἴ ΠΠΘἢ5 

51 ἱΠ] ΑΘ Ί ΠΑ ΠΟΠ 115. οχίγα 14 «πο 4 δϑὲ ΘΟμΊρΕ]]ἃ-- 

{5 νου ταῖθ ᾿πϑῖαν οἰ] τπ5ἀαη [τοῖς ἀοἤοϊοπίθ., 

ΘΟ ἤιϑὰ 5 Δ0 5[0]1418ξ6 ΙΔ ΡΟΥ Π.5, ᾿Π 6 Προ γα ἀ651-- 

ηἰῈ ἢ Ῥγοϊη 8 πϑίτι6 Θοτπι5 Θχίνα [ποθὴ νἱδιι ρὸ- 

[ΘΡ 1 τ]. ΠΟΤ ἀπ πιὰ οχίγα {Π0͵Θ ΘΠ ὨΟΠΟΠΘΠῚ 

ἈΡΡθρίδ , 1π|6} Π θη ὶ τιϑιιτὰ Πα Γο. ΝΑπι ἃ ψου]-- 

ἴαἴθ Θχοϊἀθγθ , {ιιδάαπι οϑὲ 1Π ΔΉΏΪΠΩΟ ὈΥΪνδῖο νἱ- 

5115 ἃἔ([π|6 οϑθοα5. ΟἸᾶ ΓΘ νὰ πᾶ δϑὲ η6Π5., δχορθοδ- 
ἴδάτιθ., δὲ ρ᾽αη6 ᾿Π 16} ΠσΘ π ἃ ΟΠΊΗΙ (65 πιὰ, {1186 
56 {ΠπΊσϑητ0. ΔΗ ΠΙΠΖ ΠΙΟΓα ΡΟΥΘ ΘΠ 1556. ἀΡὈΙγ-- 

ἔπι, παι 4]116 1, δἰ 116 51 {115 οου]ο «τι ἴῃ [6 Ππ6- 

θνὰ 5 δοίθιῃ ἀθῆσ!, δοιπηθη ν]ϑι15. 1Π6556. ἰθβίθια}. 

1πι {πιτγεῖτιο δτιΐη, ἐπιο., ᾿π τ}, υἱάοϑίπιις {ιτπθι.. 

ΟΥἱ δα 8 ΠῚ 1Π|6]] 6 χΊ556 56 ἀἸοῖ τ, φιδηο Ποπάτηη 

ΕΓ αἴ ΠπΠΠ]ΘῚ ; 511115 115 δϑῖ, 4] ἴῃ θῇ θπθίϊοα 

ΠΊΘΠ 5 ΘΙΠΟΙΟΠΘ., Θὰ 71π|ὲ8 ΠΟῚ δαάϑιηξ, υἱάθγα 

5101 νἹ ἀπέ. ΝάτΩ {τ|86 αἰ ρα ἘΠΊ τ βι1ηΐ, ΠῸΠ 

1Π|6]]ΠΠστι ἢ τ" : 5] ἀθὴὴ {πο οου]0 οϑὲ ΠῚ ΠΠ6Π 
5ΘΠ5101|6., ΠΟῸ Δ ΠΙΠη0 οϑὲ Πθθῖι5 ὕϑγρυμη. ἴγαΐ γρμποι 

δπῖπι, ΤΠ 11, πιὰ ὑϑγα, ἡτπίῶ ἐἰ{πιηεῖπαΐ οπάτιθηι 

ποπιίποπι “ὐϑηθτιίθπηι ἐπι ἤτίτιο πιτετιάίμετη. Οἰια.-- 

ΡΓΟΡίθυ ἈΠ Πηἃ 5, {π|5 1ΠΠπ|πηϊπαΐα ΠῸΠ δϑὲ 5, π|Π}]} 

Ροΐδϑε ᾿πῖθ Πσουθ. ΘἸΟΠΟ 60 ἸΡΊ τ τ] Γἃ [π|Π}1Π|5 

ΘΘμΘΥ ΠΟ πο (ΠΟΙ ΘΟΠΙΡΓΘΠΘΠΩΙ μοϑϑιῖ ἢ 
ΟΡογίοραξ δυίθμ 5, ριο , 605 4ιήθιι5. ν6] ἰαπῖιι-- 

πππΔ ΟἴΠ85 οϑϑϑῖ γϑυ 5, ρΟϑ ΘΔ ΤᾺ 1 5, ΘΟΓΡΟΓΘΙΒ5 

5:1 ΔΙ 1115. ΟΠ ]5515., ΠΟΙΟΠ65 Π6Ὶ ΡῸΓ τηδίο-- 

γἸΑ 165. ̓ τη ρΊ ΠΔΠΟΠ65 ΘΟΙ ΠΟ ΠΠΙ ΠΑΡ (65}1556} 5, {Π|ΠῈ 

ἀδιλιιπι ἐν Πα ΠΔ ΠΟΪ5. ἃ 58 Ποῖο 5Ρ1Ρ πα {Π60]0-- 
σἴδηι 56 π|., ἃἰιι6. ΡΓῸ 115 {1265 ΠΟ Π 10 115 (π|86 ἃ0 

ΦΘΠΙ στ Δ 115. Π1Π1] ἀρϑαηΐ, οἱ 4τ|85 ἰπΠ τ ΠΏ [π|6 

Ρᾶγ ΟΠ ΔΟΟΙρο6. ῬΘΡΙΟ] ϑιιμὴ δϑῖ, ἀϊἰσηαμπι 60 

6 ἘΔ προσμαρτύρῃ. ΓΑΡΓῚ γοίογεϑ προσμαρτυροίη. 

Γ (οάεχ Ο(ο]Ρ. εἰ Ἀδε6. ἰογιϊαβ παραπλήσιος γέγονε. 

Θεατίπι ΝΜΙ935. ἄπο ἐπειδὴ ὅτι ὅπερ. ΘΈΡΙπ 46. ΘΠ τοῦτο 

ψυχῆς. Απίφαὶ ΠΡῸῚ ψυχῇ, τϑοῖρ. 
5 Ιὴ δαἀὐιοπῖθιβ νϑΐουιθιιβ ᾿εσεθαίαν τῶν γραφῶν : 

564 νἱν γα {ἰ5ϑῖπιβ Πιοοο5 σθοῖθ ἡπά]οανε Ἰοσοη- 

ἄτι 6556 οὃχ βθσ. βεοῦπάο τῶν γρίφων : π66 ΠΟΙ ἴῃ 

το {15 ποδίχὶβ. Νῖ55. Τθρῖτατ' 4 αᾶ τα ἴῃ ἤδσ. βοουπάο. 

μ Ὗοχ ἀδιαίρετον ἴῃ ΔΠ«αῖθιι5 Μ55. ἀθεβὲ, Ὁ ποά 56- 

«αϊταν, κατὰ τήν εἴς.» 510 ΔΟΟΙΡΊ ΘΠ ἀπιπὰ 655868 ἈΡΡΙΓῸΥ : 

Αἄοο αἱ «α αἰϊνίπαπι σοπογαίϊομθμη ἀθαάποογθηζιν, 

δάᾶτα 511 δηΐπηο Πηρθηΐοβ Ἰηβίαν ΓΔ 4 ἃ 06 γ ΒΡ] 6η- 

ἀοσπιῖ5. ᾿ 
ΘῈ 

"9 



900 5. 

ΘΘΠΟΥΔΠΟΠΘΙ ᾿ΠΈ6]]ΠΠ 6} 6 5. ἐπ 4551 ὈΠΘ ΠῚ , 1Πη5608- 

ῬΠΘη., ἱπά!ν 5: ΡΠ ]Π6 ΠῚ , 5 Π6 ἐθΉΡΟΓΘ 5 Ἰηϑἴαν γ6- 

ΒΡΙ θη θη 115. ἃ [π|ο6 γΔ 41], δα αν] Πδτη σοπογδῖο- 

πο} ἀπιοίοβ ; ̓ πῚ 6 Πσθνθ 1Π 461} ἱπημασΊπθιη 1ην]51-- 

θΠ15 Τοὶ, ποη βϑοιπάπιη μἃ5 ΡΠ ΠΟΙ οϑὰ5. ᾿Πη8- 

οἴποβ Ἔχϊπάθ δά θχθπιρίαν δἰ μον ἴαπι,, 564 Θχ- 
οἰϑίθῃιθπι αἰζιιθ 5} 5]ϑιθπίθη οὐ Π ΔΙΌΠΘΙΥΡΟ 

{πο φαμὶ ργοάπχι:, απ. ΘΧχ Ποο 68: “ποά οϑὲ 

ΔΥΟΠΘΕΥΡΙΙΠῚ : {1188 Ρ6Ὶ ᾿Πη1 ΠΟΠΘ ΠῚ ΘΧΡ ΓΘ 588 ΠΟῚ 

τ, τοῖα Ῥαίγι5 παρα ἰπ ΕἾΠΟ γϑὶας 1π ΔἸ] 10 

516 1110 πη ργθ588. Οτιοά 51 πη ν 155 {118 }15 θ58 ΔΡ ΠῚ 

5} 5 πὰ 6χ ἀοοθπεθτι5 [πὶ Ἰ5ΟΙΡῈ]Ο05. ἔα Π5 1685 

τοῖα, δάθο τιΊξ πθάιιθ ἐθϑὶὲ φιἀαταπὶ ἀοσθπ 0 τι5, 

οὐ Ῥουίροιίο δα Ἰβοθηιι5. δοσοθάδί. (δ θρο {1 Π 
Πος 5: πη πιά] θη ρου [δοΐδ πὶ 0 π΄ ΘΧΠΙΡοΓ., ὁ 

ΤΘΙΏ ΡΟ 5. ΠΟ πη. 564 Ἡ]ϊὰ σοηγνθηϊθητῖτι5. ΡῸ- 

ἴοϑὲ ἀἴοὶ : 4114}15. δϑὲ σοσὶ [ΠΟ Πα] ΠαίΙΓα 11Πἃ 

ΟἾΠῚ ΠΊΘΠ [5 ΠΊΟΙ 115. ΟἸτΡα ὉΠ] 1 [ΘΠ] ΡΟ 15 4{1|8-- 
ΠΟΠΘΠῚ ΘΟΠϑἰβίθη5. 

7. Νο {υ 5418 πη ΤΠ ΠτιΠῸ 5ΘΥΠΠΟΠ ΘΠ Ο-- 

Ἰ ΠΠΠΙΟ56. ΟΠ] οΙαΓ, 51 αιπὰ ΠΏ ΘΧΘΠΊΡἢ]5. ΠΟ 
ΟΠΏΠΙΠῸ ΡΓΟΡΟβιίο σοηνθηϊαῖ. Ν 6. οπὶπη ΠΟΙ 

Ροϊοϑδί, τἰ ρᾶννα δ νη] ΕἸ] Π15. αἴιι6. δοίθυ Π]5 

Ρογίροϊθ δοσομη πη 6 η τ : 5661 “υΙΔ Π[Π11Π 5815 δϑῖ, 
τιῦ ἀἸβϑι μα] 110. ΘΟ [ΓΘ ΤΙ} ΘΟΥῚΙΠῚ., {π| σοΠοΡἃ-- 

ΠΟΠΘΠῚ ΠΡ 8 5510116 ΠΔ ΠΟῸῚ Πποιπΐ πηθηῖθ ΘΟ Ποϊ- 

ΡΘΓ6. 1π|ᾶ60 Δι 6} αἸοἴτι5 οϑὲ ΕἼΠΠπ|5, δὲ θὲ ᾿πηασῸ 

δοηῖία, οἱ 5ρ[6 ΠΥ δϑὲ β]ουῖθ Π) οὶ, δὲ βαρίθπεϊα., 

οἱ ροϊθηϊα, δ 7514 Π 6], ΠΟ τὶ Πα ἔτι5.. π6- 

41π|6 πιὸ ἀρ πιο, 566 5:1}05ἴα πα νῖνὰ δἰ Ορθ 5, 

ἃ 5ΡΙ6 Πάν σ᾽ουῖο θεῖ. Ομ ρΡΟΡΙου δὲ το πη 1 

ΒΑΘΙΤΠῚ ΘΈΒΑΒΕΞΕ 

ῖ Ἧππο Ἰοοιιπὶ ΠἸΠΠΟἸ] 6 6556 γῈ}] χα δὸ 1π|6]]]ἸσΊ ταν, 

4ππο ποη Ῥάγιπ ποσοῦ ΕΠ ΓΤ 115. ΘΧ Π]] 1556 στ θα- 

ἔπτ' : ΖΌΡΡΟ 4111 ΑἸ1ΓΟΥ οαμ ΘΙ ΘΠ ἀγ6 σΟΠΔΓ βηΐ, 

Ῥογίαβθβθ ἁΠΘπ απ πὸπ ἔπους, εἰσὶ Ἰοησιιπι, Ὑαυ]ὰ5 

ΟἸΉΤΙ65 Ἰθοίϊομ 65. 1π τη ππιπ ῬΓΟΐογΤο, τι, {πο ορε- 

τη τ οϑΐ, Δ ΘΓ Γ15. ΠΟΥΠ ΠΙθτι5 56]1ΡῚ Ῥοβϑιῦ. ΕΔΗ 

ρίζαν ἴα μα] ρεπί : ἀλλὰ συνυπάρχουσαν καὶ παρυφεστη- 

χυϊαᾶν τῷ πρωτοτύπῳ ὑποστήσαντι, τοῦ εἶναι τὸ ἀρχξτυ- 

πον, οὖσαν. Βορ. ΡΥΐταιιβ παρυφεστηχυῖαν τῷ ὑπὸ τῷ 

πρωτοτύπω ὑποστήσαντι τῷ εἶναι, ΤΟΙ (ἀ8 πξ 1 γπ] σα 5, 

ΗΙς ποῖδτι ροΐοβί, γοσοβ τῷ ὑπὸ τηδηϊΐοβίο το ιπήσγο, 

Βες. βεουπάτι τῷ πρωτοτύπῳ ὑποστήσαντι τὸ εἶναι, τ ]}- 

{πὸ πἴ ἴῃ δα τε5, Πθρ. [ογἔ1π5 ρα τη τηᾶττι ὑποστήσαντι 

τῷ εἶναι, σεεῖοεγα τῷ ἴπ ὁχοιβὶβ. Η]ο 1116 1Ρ36 οάδχ βεοπη- 

ἀα τηᾶπιι παρυφεστηκυῖαν τῷ ὑποστήσαντι τῷ εἶναι πρὸς τὸ 
ἀρχέτυπον οὖσαν. Ἐπὶ εἷς ἀἀποίαθο παιπὸ Ἰοσιτη ἃ (οπι- 

Βεῇϑῖο δἰ σορτίαπ τ ποῖ ἀσοιγαΐο Θχβουϊρίμπη []556. 
ἈΕΡῚ φαατνίαβ δὲ φαϊπίιβ ὑποστήσαντι τῷ εἶναι : ἴῃ το- 

Ἰψαβ γ ΡῸ οἵπὶ ψα]ραι5. οοπβαπίϊαπί, μδσ, βοχίτιβ 

Ῥυΐπηὰ τηᾶηῖι τῷ ὑποστήσαντι τὸ εἶναι, ΤΟΙ {πα τξ ἴπ 
οαΠ|5 : Ἰάοη Νῖς. τηᾶπι τοοθηΐϊογο τῷ πρωτοτύπω 

ΘΑΡΡΔΌΟΟ. ΛἈΒΟΙΠΕΡ. 

ὙΕΥ φρο πὰρ λει απ δ Θεοὶ γεννήσει προσαγομένους᾽ νοεῖν δὲ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ 
τὦὭ Ἁ ἡ 6 

τοῦ ἀοράτου, οὗ κατὰ τὰς τεχνητὰς ταύτας ὕστερον 
» Ἷ, Ἁ 

ἀπεργασθεῖσαν πρὸς τὸ ἀρχέτυπον, ἀλλὰ ᾿' συνυ- 

πάρχουσαν χαὶ ἐςρένοφοῦ τσὶ τῷ πρωτοτύπῳ 

202 ὑποστήσαντι, τῷ εἰναι τὸ ἘΠ ΌΠΩΣ. οὖσαν; οὐχ 

ἐχτυπωθεῖσαν διὰ ὃ αιυνήσεως; ὥσπερ ἐν σφραγῖδι 

ΩΝ -" Ν 2 ΄ 
τινὶ τῆς ἥλης φύσεως του Πατρὸς ἐναποσημανθείσης 

τὼῪ ρου - ᾿ οτὺ “' ν» [ ᾿ 

τῷ Υἱῷ. Εἰ δὲ βούλει, ὁποία τῶν τεχνῶν " ἣ ὑπό- 
τς Ὁ ἣΝ ’ ΩΝ -" θ᾽ Ψ 

στασις ἐχ τῶν διδασχόντων ὅλη τοῖς μαθητευομέ- 
νοις ἐγγινομένη οὔτε λείποντός τινος τοῖς διδά- 

σχουσι, καὶ τῆς τελειώσεως τοῖς ἐχμιανθάνουσι προσ- 

γινομένης. Ἢ τοῦτο υὲν οὐχ ἀχριθὲς πρὸς δμοί- 

σιν, διὰ ἐν τοῦ χρόνου παράτασιν. Οἰχειότερον 

δὲ εἰπεῖν, ὅτι ὁποία τῶν νοημάτων ἣ φύσις τοῖς τοῦ 

νοῦ χινήμασιν ἀχρόνως συνυφισταμένη. 

"».) γ »" , » 
Καὶ μηδείς μοι συχοφαντείτω τὸν λόγον, εἴ τι 

-Ὃ ,’ὔ " 

τῶν ὑποδειγμάτων μὴ πάντη συμόαίνοι τοῖς προ- 
τ λ -ε 

χειμένοις. Οὐδὲ γὰρ δυνατὸν τὰ μιχρὰ καὶ φαῦλα 
- , Δ 53.) ᾿Ὶ 3 ΘΕ ς , 

τοῖς θείοις χαὶ ἀΐδιοις μετὰ ἀχριθείας ἁρμόζειν, 
“3 ὦ) ΑΝ - ᾿ 3 ΄ - 5. ἃ , 
ἀλλ᾽ ὅσον ἐλέγξαι τὴν εἰρωνείαν τῶν οὐ δυναμένων 

- “- - ᾷ - γη Ἁ 

δὴ γέννησιν ἀπαθὴ τῇ διανοία λαύεῖν. Εἰκὼν δὲ 
" Ἂν εν ῃ 5 , ΄ 

εἴρηται καὶ ἔστιν ὃ Υἱὸς γεννητὴ, χαὶ ἀπαύγασμά 
ΕῚ - Γ  ι - -ἄφ ᾿ ᾿ Δ 
ἐστι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, χαὶ σοφία, χαὶ δύναμις, 

χαὶ δικαιοσύνη Θεοῦ, οὐχ ὡς ἕξις, οὐδὲ ὡς ἐπιτὴς 

δειότης, ἀλλ᾽ οὐσία ζῶσα χαὶ ἐνεργὴς, καὶ ἀπαύ- 
τ τω -Ὡ Ἄ Α [τ 

γασυά ἐστι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Διόπερ χαὶ ὅλον 
τ [4 ΄΄ῸὮΞ΄ ἢ ᾿ , Ξ» ΕῚ - - 

ἐν ἑαυτῷ δείκνυσι τὸν Πατέρα, ἐξ ὅλης αὐτοῦ τῆς 

Ἔ. 
ι ὑποστήσαντι τὸ εἰναι. ΠοπΊψιια (010. Ῥυίπηα πηᾶπιι ὕπο- 

στήσαντι τὸ εἶναι, ΤΟΙ πιὰ αὖ 1η ΤΠ ΡΤ 65515 ΠῸΤΊ5. Γ οτα 

(οᾶοχ 5εοππάα τηᾶπιι συνυφεστηχυῖαν.... τῷ εἶναι. Εχ 

4αῖθιις. ΘΟ] στο ἸἸοθῖ, ᾿ὰ5. ΟΠητι 65 Ἰθο οι 65 τ νοοατὶ 

Ῥοββ6 σψεὲ] δή ᾶπο, τῷ εἶναι : γ6} δα ΠΠ]|ᾶπὰ, τὸ εἶναι. 51 

Ἰεροβ, τῷ εἶναι, γ ΥΡοΓιι πὰ σοπβίγποίο Πθρο εξ, οὖσαν 

τῷ εἶναι: τὸ ἀρχέτυπον. Αἃ γψεγθαπι, φιί ἱπιαο εϑΐ μὲν 

πος, ψιοῦῖ ἔρϑιιπι αγο]ιδίγριιι 65ΐ, 5611, 7 πω ἱπιαθῸ 

ἐδί ἰιος ἴρ5ο, ψιοα ανο]ιείγριιπι ἐϑξ : 81 ὑοῦ Ἰοσᾶς, τὸ 

εἶναι, νἱδεπίπτ πόρο συ υθα σομβίσιι 516. Ρόοβ86 : οὖσαν 

ὑποστήσαντι τὸ εἶναι ἀρχέτυπον. ΑΑ γοΥθιιπι, χε ἔπιασῸ 

65 αποίογὶ ἤος, πΈΤῚ 6 Θιιτη 6556 αἱ ο]ιείγριιτ». Τα εϑῖ, 

ατιοίογ" ἱπιαϑ πεῖς αὖ ἴρδα ἱπιασίπε παρεῖ, ψιιοεῖ 65 

αν οἠιείγριισπε. ἘΠ᾿ σοτὸ ἀτο που Ρην ΡΤΌΡΥΊΘ πα ]] τὴ δΘϑί, 
5] ᾿πηᾶ 50 510, {1188 6χ ἴρ50 Ἔχρυιπηαίαν, Ηοο πὶ 1110 τηο- 

40 Ἰοροπάαπ 510, ποϑοῖο {α] ἄθπι : Ῥαΐο ἔάπηθπ Ροἵ15 

Ἰορὶ ἄδροτο, τῷ εἶναι. ΑἸ τπο]ογα. Γᾶ. Αἀάοπάῆα.1 

4 Ἐ4ῚΠ μιμήσεως, ἀλλ᾽ ὥσπερ. ΑἸΙΖαοΙ (οάοο5 μι- 

υνήσεως, χαὶ ὥσπερ. ΑἸ" φυϊάδπῃ Νῖ55. μιμήσεως, ὥσπερ. 

Ρ Τεχνῶν ἡ ὑπόστασις, παΐμγα αὐ ζζμγνι αἴψιιδ ἐπεῖιι-- 

οίγῖα. 

» ̓ 



ΑΡΥΕΆΒΌΒ. ΕὔΝΟΜΙΌΝ 118. θοῖ 1, 

ον 

δόξης ἀπαυγασθείς. Τὴν τοίνυν δόξαν τοῦ Θεοῦ μὴ 6 56 1050 Ῥαΐγθῃ οϑίθηαις., δχ ἰοίὰ 6ἦ1ι5 τηδ]οϑίαϊθ 
δὲ, "» , λέ “ἡ Ο 7 δ »» 

ἔχειν ἀπαύγασμα λέγειν, ἢ τὴν σοφίαν τοῦ Θεοὺ 
κὰ ῃ ἕω Ξ Σ- Ε 

μὴ συνεῖναί ποτε τῷ Θεῷ, πόσης τῆς ἀτοπίας: 
ἐν Ὺ ͵ 

Ἀλλ᾽ εἰ ἣν; φησὶν, οὐ γεγέννηται. ᾿Αποχρινώμεθα 
᾿ ͵ ἣν ᾽ν “ 

τοίνυν, ὅτι ἐπειδὴ γεγέννηται, ἦν" οὐχ ἀγέννητον 
ΕΣ ς αν ΓΥΕΥ Δὰ ΥΡΉΕΥΘ,. ᾿ ᾿ “ο ᾿ 
ἔχων τὸ εἶναι, ὧν δὲ ἀεὶ χαὶ συνὼν τῷ “ Πατρὶ, 
ἘΞ εὐττὰ ᾿ ᾿ ΤΉΝ, ἀπδεν φίο λα, 5 “ , » 
ἐξ οὗ χαὶ τὴν αἰτίαν τῆς ὑπάρξεως ἔχει. Πότε οὖν 

δι ΡΣ Α τ . 3 τ 
εἰς τὸ εἰναι παρὰ τοῦ Πατρὸς παρήχθη; ᾿Αφ᾽ οὗ 

΄ “ 

ἔστιν ὃ Πατήρ; ᾿Αλλ’ ἐξ ἀϊδίου, φησὶν, ὃ Πατήρ" 
25. 5". ᾿ ᾿ ἡ. - Ὁ: 9 , ἐξ, ἀϊδίου τοίνυν χαὶ ὁ Υἱὸς, γεννητῶς τῇ ἀγεννησίᾳ 

τ ἣν « ν 

τοῦ Πατρὸς συναπτόμενος. Ὅτι δὲ οὗτος οὐχ ἡμέ- 
ς , ἣ. ᾿ ου 7 

τερος ὃ λόγος, αὐτὰς τὰς τοῦ ἁγίου Πνεύματος φω- 
Χ ϑἷν σας ἘΦ ᾽ λ “" - 5 , 

νὰς αὐτοῖς παρεξόμεθα. ᾿Εχ μὲν οὖν τοῦ εὐαγγελίου 

ἐχ δὲ τοῦ 
! ) Ὁ φ ἵν 7 τὼ Π ΞΕ ᾿ἶ -Ὶ ΝΜ ͵7ὔ 5: 

ψαλμοῦ ὡς ἐκ προσώπου τοὺ Πατρὸς εἰρημένον, τὸ, 
λάδωμεν τὸ, ᾿Ιν ἀρχῇ ἣν ὃ Λόγος" 

351:; ἣ᾽ ἈΝ ἃ ς Ἔ , Ξ Α ἘΕΡ , Σ ᾿ 

Εχ γαστρὸς πρὸ “ ἕξωσφόρου γεγέννηχά σε" χαὶ 
΄ τὶ ΄, ΕΝ ς) λ τϑν Ἂς 

συνθέντες ἀμφότερα, εἴπωμεν, ὅτι χαὶ ἦν χαὶ γε- 
, 2 ἊἊἫΝ ΝΝ } υ Γ' Α ΕΝ ΓΥΡΜΜῚ 

γέννηται. ᾿Αλλὰ τὸ μὲν, [Γἐγέννηχα, τὴν αἰτίαν ἀφ 
Ξ᾿ ἘΡῈΞ 
εἰναι σημαίνει" Τὸ δὲ, Ἣν, 

᾿ ΕΝ 5" .- ᾿ , [᾿ς ᾿Α « ΝΑ 

τὴν ἄχρονον αὐτοῦ χαὶ προχιώνιον ὕπαρξιν. Ὃ δε, 

ἧς ἔχει τὴν ἀρχὴν τοῦ Ἰθθεχεευνην, ἀρχην τ 

ΩΣ ὩοΡ “ "» 

ἐπαγωνιζόμενος τῇ ἑαυτοῦ ἀπάτη, εἰς ἄτοπον τὸν 
, ΕῚ 

λόγον ἀπάγειν οἴεται. 

Ά -Ὸ» 

ΕΥ̓Ν. Εἰ γὰρ; φησὶ, πρὸ τῆς 
" - 

ὁ γεννήσεως ἦν 
- ΡΝ » ,ὔ " 

τῆς ἑαυτοῦ ὃ Υἱὸς. ἀγέννητος ἦν. 
-“ 7ὔ ο "5 ΄ 

ΒΑΣ. ᾿Αλλὰ τὸ πρὸ τῆς γεννήσεως τοῦτο, ὦ μά- 
Ὑ 7, Ὁ Αν ,ὔ 

ταιε, ἤτοι ἀνύπαρχτόν ἐστι παντελῶς, χαὶ διανοίας 
- . ἤπεῖ τὰ ἊΝ ἀν ἅτ Ν ᾽ ε ,ὔ ᾿ 

ἀναπλασμὸς ᾿οὐδενὶ ἐρειδομένης ὑποχειμένῳ. Καὶ 
πὴ ὼ 5 , “ ΟῚ ,ὕ "} Γι 

τί δεῖ ἀντιλέγειν τοῖς ἀνοήτοις; Παραπλήσιον γὰρ 
- ͵ “λ Α -Ὁ 

τοῦτο, ὥσπερ ἂν εἰ χαὶ τῷ τὸν λογισμὸν ἐχ φρενί- 
, ἣ λ - 

τιδος παρενεχθέντι διεμαχόμεθα. Ἢ εἰ πρός τι τῶν 
ΕΝ ΄ ἣ -Ὁ , 

ὄντων φέρεται, χαὶ πρὸς τὴν τῶν αἰώνων ἔννοιαν 
-" 7 Φ, 9 ") 29» “, “2 

ἐνεχθήσεται. ᾿Αλλ᾽ εἴπερ αἰῶνες πάντες χάτω που 
-ῸὉο “4 οῸ ου -» οτὼω 

ἔ τῆς γενέσεως τοῦ Μονογενοὺς νοοῦνται, αὐτοῦ ἐχεί- 
5) 7ὕ Ἶ2 -- τὦ 

νου ὄντες ποιήματα, μάταιος ὃ ἐπιζητῶν τῆς ὗπο- 
7 τ ᾿ [ΩΣ 

στάσεως τοῦ Υἱοῦ τὰ πρεσόύτερα. Οὐδὲν γὰρ ἀλ- 
λοιό ρῶν 5 Ὡν ἢ 3 Χ δ ἃ ὉΠ Ἀ ΕῚ 

ότερον ἐρωτᾷ, ἢ εἰ καὶ περὶ τοῦ Πατρὸς ἐπυν- 
Ἂ ,ὔ Ὁ - ΄ 

θάνετο, πότερον ὑπῆρχε πρὸ τῆς ἰδίας συστάσεως, 

--- - 

Ἑ, 

ΓΟΘΡΙΘπἄθηβ. Οὐιαμι ἃρδιιγάτιη. δὲ ΘΡΡῸ ἀἴσ6 06 ; 

᾿β]ονίαμη Π)6ὶ πη ΠΆΘΟΙ ΒΡ] ΘΠ ἀονῸ ΠῚ, ἅτ 58 016 η- 

τἀπὶ Π6ὶ Αἰ 4 π 40 τἰπὰ οἴη Π6Ὸ ΠΟῚ [1556 ὃ 

ϑ6( 51 δυαΐ, ᾿ηαῖς, σϑηϊτι5. ΠΟΠ θϑί. ἈΘβροπάθα- 

Π}115 ΘΡσῸ, {πο ΦΕΠΟΠΪΔ ΠῚ Θ᾽ ΗΙτ15 Θϑῖ , δύ ας, ΘΠ 

Ἰησϑηϊ ἢ 6556 ΠῸΠ Πα εαΐ, 564 Θχϑίϑίαϊ 56Π1ρ6Γ, 

οἱ οοοχίβίαίς Ραιρὶ ἃ 410 δἰϊδηι ὄχϑίϑίθ αὶ πα! οῖ 

οατιβᾶπι. Οτα 0 Ἰσιταν Δ] 6556 ἃ Ῥαῖνο ργΟαιιοίτι5 

εβι ἢ Εχ 4{π0 Ῥαΐϑν οϑί ἢ 564 ἃ] βδβοίθυ πο, ἱπ4Ὲ1 . 

Ῥαΐθι" : ἃ ξοίθυ πο ᾿σὶταν οἱ ΕἼΠΠπι5., ΡῈ σοπογδίϊο- 

ΠΟΠῚ ἸηρΘηΪ ες Ῥαίγῖ5. παίαγοθ. ΘΟΠ]πποῖπι5. Οποά 

ἀυΐθη ΠΟῸΠ ποδία δἰὲ Πδθο οὐδῖϊο, ᾿ρ885 58 ΠΟΙ 

ΘΡΙΡΙΓ5. γΌΟ65. οἷ5. Ο Οὐοι!ο5. ΡΟΠΘηλ5. Ἐξ 6Χ 
Ἐνδηρο!]ο ΦαΙάθηη 5. Π] 8 Πη115 {Ππ4 : 1 ρτγϊποῖρῖο 
ἐγωΐ 7 ἐγϑιιην : πος 6 ΓῸ 6χ Ῥϑδ]ηο γοϊαΐ 6 ρϑὺ- 

50Ππ8ἃ Ραΐν]5. ἀἸοίπιηι : «410 τι ατιΐθ [μοὶ [6 τεπὶ ρος, ἰ. τόρ. 

ϑοπιῖ [6 ; αἴαψιθ τ Ί56π|6 ἸΠἴΘΡ 856 ΘΟΙΠΡΟ5115 αἰ-- 3. 

ἍΤΩτ5 : ΕῈ ογαΐ, οἷ σϑηϊίιϑβ θϑῖ. γ υ νὸχ (δ- 

πιιὶ οατιϑαπαι ἃ {πᾶ ΡΥ ἸΠΟΙρί απ θα] θὲ 65ϑθπάϊ, 51- 

Θηϊῆοαδξ : νοχ διιίθμη, ἔσγωξ, ᾿πάϊοαὶ 6}1|5. δχϑι- 

56 ΠΕ] ΠῚ} ἔθ ΠῚ ΡΟΥΘ ΘΓ ΘΠ ἴΘΠῚ ἃς 56 ΠΡ ᾽ς  ΠΔ 1. 586 

ὙΘΙῸ ΡΓῸ 508 ἔλατο ἀθοουδπ5 ΕΠ ΠΟΙΉΪ 5.) ΟΥ̓ ἃ-- 

Ποπ θη δά ἀΡδι πηι δά 616 56 μιζαΐ. 

Ετπ. 51 ΘΠ ]ηι 5, ἱΠπ1}, ἃ Πίθδ ϑιια 1 ῬΘΠΘΡΔΙΠΟΠΘΙ 

ΕἸἾ]Πι5 οραΐ, ᾿πρΘηπ|5 δγδΐ. 

ΒΑ5. ΑἄὕὉ ΠΠπ4, απίθ σϑποτ αἰϊΟἹ61)1, Ὁ ὙἹΓ Ὑ8Π6, 

ἀπὸ πα]]0 τη0400 5110 5151. τη ΘΠ ]541τ|6. Π1}}} 51}-- 

Ἰθοῖο ᾿η θυ θη 15. σοπη πη ηἴπιηὶ δϑὲ. 564 αϊά αἱ- 

ποῖ ϑἴα 15 σοπ ρα Ἰοογ ὃ Ηος 6 ΠῚΠῚ ρου Π6 οϑὲ 

αἴψαθ οαπὰ 60 ΘοΟπίθπαθυθ, ΟΠ] ΡΑΓΟΏ]5. ΤΙ5111} 

ΡΠ ΘΠ 6515 Δἀθιηθυῖτ. Αἰὶ 51 δὰ ΦαΙἀρ]Δ ΠῚ ΘΟΡΊΠ 
4188 511πὲ θη 1, 84 5ϑοπ] ον Ζαοατι6 ποίϊο- 

ποι ἀδάπορίαν. Ὑ Θυ 1 5ὶ βϑθοι!ἃ ΟἸΠΠΙὰ 1 ἴγα σο- 

ΠΟΡ ΟΠ Θη {ΠΡΌ 1Π|6}ΠΠ στ" 1π|0 57. ΟῚ 1{ΠΠπ|5 
Ἰρϑίτιβ 51 πη: οὐθα 185.) ὙΔΠτι5 6ϑὲ 4] 414 5ι}5ἴδη- 
εἰὰ ΕἸΠΙ ἀπε τἴπ|5 {πιϑ 11. ΝΊΠ1] ΘΠ 1ηῚῈ ἃ] 1Θ 115 {τι86- 

ΕΓ, ΖΔ 51 46 ΡΠ ΘΕ] Δ ΠῚ ΡΘΥΘΟΠ ΡΘΕ], ΤΠ ΡῚΠῚ 

ἃΠίθ 518} σοΠϑἐἊ{π||0Π 61} {πΟΡῚζ, ἃ ΠΟΙ. ἘΠ ΘΠΙΠῚ 
2 οὐχί. “Ὡς γὰρ ἐχεῖ ἀνό Δ τ Ὁ δ’ τὰ δὰ" ἃ ΤῊ ΞΒΕῚ 411“ - . - - 

ἢ οὐχί. “ὡς γὰρ ἐχεῖ ἀνόητον τὸ ἐρώτημα, ἐπὶ τοῦ 208 αι 1Π1ς Πἰο (1|265110 5{π|τὰ 6ϑ[., {ΘΓ ΡῈ ν] δ] ]σθὲ 
Α » Ἂ εἰ 

ἀνάρχου χαὶ ἀγεννήτου ζητεῖν τὸ ἀνώτερον οὕτω ὡ 
᾿ Ὡ ἘΞ ΥΞ ἘΞ πῇ 

χαὶ ἐνταῦθα, ἐπὶ τοῦ ἐξ ἀϊδίου τῷ Πατρὶ συνόντος, 
᾿ 5 ΕΣ ΄ -» ο- 

χαὶ οὐδὲν ἔχοντος μέσον ἑαυτοῦ τε χαὶ τοῦ γεννή- 
᾿ δ - - 3 
σαντος, χρονιχὰς ποιεῖσθαι τοῦ προτέρου τὰς ἐρω- 
Ὕ μος ἘΞ ΓΙ ΑΡΞα ΕῚ , ΄ 8 Α 

τήσεις, τῆς ἴσης ὄντως ἀνοίας. Παραπλήσιον ὅ γὰρ 
ΕῚ ο ΡΣ: ΑΥ Ἁ τ 

ἐρωτᾶν, τί ἔσται μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ ἀθανά- . 

᾿ 3 ἕ μι" ΞΈΝΟ. τἶξβε Ξ ἣν Ὁ ὃς ΄ 

του, Χχαι ἐπιζητεῖν τι ὈπηρχΞ προ τῆς γεννήσεως 

ὁ Ἄεσ. «υαγίιβ πατρὶ, παρ᾽ οὗ καί, 

ἀ ΑΒΕΠΨΩΙ ἄτι ΠΡ ΥῚ ἑωσφόρου ἐγὼ σήμερον, 

ς (ϑέϊοο5 αἰ{ποΐῖ γενέσεως. 

ἴῃ 60 {π| ρυἸποῖρῖο οανοῖ ἃς ἸΠΘ ΘΠ ἴτ|5 δὲ ΒΘ Ίτ5 

«αϊάάδῃι : ἴἴὰ μἰς φαο6 ἀθ Θὺ 4] ἃ]0 δθίθυ πὸ 

δϑὲ οὔπα Ῥαΐγθ, ΠΠΠ]4τι6 πα θοὲ τη 661} 1Π|8} 56 οἱ 
ΘΘΠΙ ΟΡ , [ΘΠ] ΡΟ Ά]65 ἔλοθΡΘ 46 ῬΓΊΟΓΘ {ιι8551Π0- 
Π65 ; 6 {|4}}5. ὈΙαπθ ἀθιηθηῃδ θϑί. ΝᾺ ρθη 6 

οὐ, ἃς 51 4π|5 ᾿πίθυγοσθί Ζα14 [ππτπαντιτὴ 51} ροϑί 

οϊταπι 6] 4] ἱπητη ον 8115 Θϑὲ, υφυαίαιθ 

ΕΓ[(οά. 508 ομχῖεαι τῆς γενέσεως.] 

ἃ Βερ. πανία τὸ ἐρωτᾶν. 



Ἐχοί. 3 

οὐδ 5. ΒΑΒΙΠΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕἙ ΘΑΡΡΑΠΟΘ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

Θχϑατουῖτ ἀπίθ σθηθγ ΠΌΠΟΙ 56 Πρ  [ΘΡηὶ ὃ ΗΙ διι- 

ἴ6π|, “ἴα ρυϊποῖρη! ἴῃ Ῥαῖρο ρυΙν [0 εβίθυ ἢ 5 
ΠΟΙΗΪ ΠΑ ἴα, ΡΥΙγ ΔΠΟΠΘΠῚ ΡΥΊΠΟΙΡΙΙ ἀθοθν παι π 1 6} 

6556 Δἴ1|6 δου] [ἴθι], οἵ “πιο ηϊάτη ΕἼ] Ππι5 ΠΟ δϑὲ 
ἸΠΘΘΉΪ[π|5, Π6 ΘΟ ΓΘ ΓΠΙΙΠῚ (1 {6Π} 6556 ΓΟ Θπίαγ. 

564 απο Πδοο ΑἸ }Θγῖπ ΘΠ] ΕΣ Π11ΠΔ 515. Π1Π|6ὰ-- 
Π0Π6. Νὰμῃ ᾿πσθηϊίιπ ἀἸοΙπιν, 4ποἀ ποήπι6 ρυ]η- 

ΟἸΡΙ ΠῚ} 5111 ᾿ρ511|5, ΠΘΙΠ16 Θλτ58 ΠῚ τ 511 Παθοῖ : 

δ [ΘΠ ὙΘΙῸ 5, 4π0 6] ΓΟΠΠΊΡΟΓΘ ΟΙΏΠΙ δὲ ὅνο 56- 

απ ππη 6556. ἈΠΕ ι5 δϑί. τη θ οἱ ΕἼ] πὶ 

δϑὲ Ποη ἱπϑθηϊίι5, [ἃ δοΊΘ 15 δϑ. ΦΆΙΊΨΘΓΟ 586-- 

οὐΪα ΘΕ ἈΠ ἐοἴθΡΠΙ ἀΡρΟΙ]Δ ΟΠ 6 ΠΟΉΠᾺΠ) ἀἸσηΔη-- 

ἴα}, 415] ΘΧ 60 4π|04 56 ΠΡ6 δἰ πί, ἢ. ΠΟΠΊΪΠΪ5 

δάορία 5ηΐ. ΝῸ5. διιίθπι εἰ ογθαίαυ 5. δ θυ ΠΙ τὰ [15 

τΘ5 ΠΟ ΠἾτ1Π} ΡΓΈΘ ΘΓ, δὲ ΟΡΘαΓΠΡΆΡΙΠῚ ΠΟ ΠΪ ΠῚ1ΠῚ 

᾿ς ΘΟΠ Ό55Ι0Π6 ΡΥΙΥ ΓΘ 5, 6] 5616] 6556 ἈΠΊΘΏ 185 
ΔΡΌΙΓΡΔΠΏ. 

18. Αἱ οὐ ΠΟπθη δα ᾿πηριιἀθηείαπι ἀδάμποθηβ 

ἘΠ ΠΟΠΉΠΙ5., 4ιπ6 ἀἰοῖ 9 

Ευν. ΝΟ5 διιῖθηι 1Π 115 {186 οἵ ΟἹ πὶ ἃ ϑ8 πο ῖ5, οἱ 

ΠΈΠΟ ἃ ΠΟΡ5 ἀθιηοηϑίγαϊα 5ι1ηξ, ΡΟ ΡΠ ΠΘΠΓ65, ΟἹ ΠῚ 

ΠΘ46. Π6Ὶ 5} 5ἰα πα ΘΟ ΠΘΡ Δ ΙΟΠΘΩ Δα Πα , 

ΠΘΩΠ6 1} 411 δἰ ΕἼ] σο που ΠΟ ΠΘΠῚ 58} ]οοαΐ, 

ΠΟῚ ΘΧϑιβίθη ΘΠ} ΕἼ Π11ΠῈ Θ᾿ ΘΠ [Π1ΠῚ 6556 (ΠΟΙ ΤΠ 115. 

ΒΑ5. Οὐ15 δ΄άθο [{|ΐ σ]ουῖοο οπρίάτι5. μἱθίαιϊβ 
ΠΟΠΉΙΠΘ 9 {{|5 1π ΟΠ ΡἸϑίο ἀπηαπο ἰαπίτμ σἹονία- 

ἴπ5 6δϑὲ, ψυδηΐαμ ᾿ΐ ἐἰ6 ΘΟ 6 ]186 ἃ0 ᾿Θ' ΠΟΙ ΠΙ56 

γΘΡΌΙ5., ΠΙ54π|6 τηδ]θϑίαϊθμη {ΤΠ ΘΠ αν ογίθη- 

ΠΡιι5., 5656 ]δοἴαηϊὶ ἢ ΝΊΙΠῚ ΘΟσ58 015 ΠΟῚ δχϑίϑίθπ- 

τρῃΐθη} ἈΡΡΘΙ]αΡΘ., Ο ᾿ΠΠΡῚΘ., Θ1ΠῚ., 41 γε Ὲ οχϑὶ- 

5Π1, 4 [ῸΠ5. γἱΐθθ δϑῖ, {1 ΟΠΙΠ 115 ἡ τι28 51 ηΐ 
ἉΌΟΙΟΓΡ δϑὲ τι δ᾽ πη 9 48] 1η αἴο δ 51111ΠῚ 5ΘΓΥΤΙΠῚ 
ΔΜΙΟΒΘ ΠῚ ΓΈΘΡΟΠΒΟ., ΔρΡροΙ] Δ Οπθηι 5101 ΡΓΟΡΥΪΠὶ 

ἀἴατι6 δ ίθυ ΠΙΐα 1] 51185 ΘΟ ΠΥ ΘΠ] ΘΓ ΠῚ ΠΥ ΘΠΪΐ, Θ11ΠῚ 

41] 6ϑῖ, 5θιρϑιιπι ΠΟΙ ΠᾺ Π59 Εἰ σο θπΐμι, Πα], 

5ιεπι φιὶ 5ιηι. Αἴ μὲ ΠΘΠΟ Ποραγθυῖ ἴῃ ροῖ- 

β0ηἃ ΠΟΠΙΪΠὶ ἀϊοία [πι1556 “ΠΟ τα τι6., πἰϑὶ, 

ἄππι Μόβοπ ἰοοῖὶ,, Τπιἀαϊσιηη γϑ]δηηθη ΘΟΡΪ 510 

᾿πηροϑίτιτη Πα θαξ. βου ρ απ δϑὲ ΘηΪηι, {θά νἱ- 

τοῦ ἀϊδίου. Οἱ δὲ, ἐπειδὴ τὸ ἄναρχον τοῦ Πατρὸς 
.24{15 

αιοιον ὀνομάζεται, ταὐτὸν τὸ ἀνάρχῳ τὸ ἀΐδιον 
Ψ 

ἀποφαίνουσι γ χαὶ ἐπειδὴ μὴ ἀγέννητος ὃ Υἱὸς, οὐδὲ 

ἀΐδιον εἶναι ὁμολογοῦσι. Πλεῖστον δὲ διαφέρει χατὰ 

τὴν ἔννοιαν. ᾿Αγέννητον μὲν γὰρ λέγεται, τὸ μηδε- 

μίαν ἀρχὴν ἑαυτοῦ, μηδὲ αἰτίαν ἔχον τοῦ εἶναι" 

ἀΐδιον δὲ, τὸ χρόνου παντὸς χαὶ αἰῶνος χατὰ τὸ 
- 
2 » σ . » 

εἶναι πρεσδύτερον. Ὅθεν καὶ ὃ ΥἹὸς, καὶ οὐχ ἀγέν-- 
ἃ 5. ΕἿΣ “-“ “ 

νητος, χαὶ ἀΐδιος. Ἤδη δὲ χαὶ τοὺς αἰῶνας ἀξιοῦσέ 

Ῥ τινες τῆς τοῦ ἀϊδίου προσηγορίας, ὡς ἐχ τοῦ ἀεὶ 
Ὁ “- ,ὔ “ , «ε - 

εἶναι τῆς χλήσεως ταύτης τετυχηχότας. Ἣμεϊς, δὲ 

τῆς αὐτῆς λογιζόμεθα παρανοίας, χαὶ τῇ χτίσει 
- Ἁ δ -ν Ὶ ᾿ , - 

προσμαρτυρεῖν τὸ ἀΐδιον, χαὶ τὸν Δεσπότην τῆς 
, ωἶ2 ς , ᾽ . γὺ 

χτίσεως τῆς ὁμολογίας ταύτης ἀποστερεῖν. 

« Ὁ δὲ πρὸς τὸ ἀναίσχυντον ἐ λό [π πϑ ς ὃ ἀναίσ σχὺντ ον ἐχφέρων τὸν Ὁγὸν, 

δὲ τοῖς τε ὑπὸ τῶν ἁγίων “ χαὶ πά- 

φ᾽ ἡμῶν ἀποδειχνυμένοις ἐμμένον- 

τες, «ἦτε τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ προσιεμένης γέν-- 

νησιν, μήτε μὴν ἑτέρας τινὸς ὑποχε!μένης εἰς ΥἹοῦ 

γέννησιν, μὴ ὄντα φαμὲν τὸν Υἱὸν ἅ γεγεννῆσθαι. 

ΒΑΣ. Τίς. οὕτως ἐ 

τῷ φιλόχριστος εἶναι τοσοῦτον 

ὗ “ χαὶ ἀτιμίας ῥήμασι, 

π᾿ εὐσεῤεία φι ιλότιμος ; τίς 

ἐπὶ τον ἐχαλλωπίσατο, 

ὅσον οὗτοι τοῖς τῆς ὕ θαγεμς 

καὶ χαθαιρετιχοῖς τῆς δόξης τοῦ πὐνάουν ἐπαγάλ- 

λονται; Οὐ παύση μὴ ὄντα προσαγορεύων, ὦ ἄθεε, 

τὸν ὄντως ὄντα, τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς, τὸν πᾶσι τοῖς 

οὖσι τοῦ εἶναι παρεχτικόν; Ὃς οἰκείαν ἑαυτῷ χαὶ 

πρέπουσαν τῇ ἑαυτοῦ ἀϊδιότητι ἐν τῷ πρὸς τὸν ἴδιον 

θεράποντα Μωσέα χρηματισμῷ προσηγορίαν ἐξεῦ- 

ρεν, ὄντα ἑαυτὸν ὀνομάσας : ̓Εγὼ γάρ εἶμι, φησὶν, 

ὃ ὦν. Καὶ τούτοις οὐδεὶς ἀντερεῖ μὴ οὐχὶ ἐχ ΐ προ-- 

σώπου τοῦ Κυρίου εἰρῆσθαι " οὔχουν ὅστις γε μὴ 
τὸ ᾿Ιουδαϊχὸν χάλυμμα,, ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει: Μωσέως, 

χατὰ τῆς ἑαυτοῦ χαρδίας ἐπικείμενον ἔχει. Γέγρα- 

πται γὰρ, ὅτι ὥφθη τῷ Μωσεῖ ἄγγελος Κυρίου ἐπὶ 
- ΦΙΣΝΣ τα ϑηφι ς ἊΣ ῃ 

5115 δδὲ Δίουϑι Δησθ τ5. ΠΟΠΪΠΙ ἴῃ ΤθῸ ἴῃ Ιθπθ Ε τοῦ βάτου 8 ἐν πυρὶ φλογός. Ἄγγελον τοίνυν προ- 

Ρ ἜΜ τινὲς τῆς ἀϊδίου ΑἹ Νς5. τῆς τοῦ ἀϊδίου. 

“ἘΔ τῶν ἁγίων πατέρων πάλαι. Ἀδσ, βεοιπάιτι5 
- ΄ , Σ , Ζ .-. - 

τῶν ἁγίων πατέρων χαὶ πάλαι. ΑἸῚ ἔτο5. Νἴ55, αὖ ἴῃ δοπ- 

τοχία, Ὑ οσοὰ πατέρων ποῖ βἴπθ δαῖιδα “ο]θίδτη δβ56 

Βῖπο Θομ]1οἱ ροξεβῖ, φαοά πο τερεσϊαΐαν πεζας ἴῃ 

ΟΡεγο ἘθΠΟΠΗ 404] ΡῈ Π65 πο8 δϑῖ, πθάιδ ἀρια Εὰ- 

Ῥυϊοΐατη. 

ἃ Απθφαι ἄπο ΠΥ αεγενῆσθαι, εἰ 1ἴα 4υοάαο ἴῃ 

1050 ΕΠ ΠΟΙ ΟροΓ Ἰοστίατ. 

4 Ἐερ. φυατέι5 ὕόρεως χαὶ ἀσεθείας. ΑἸΙφαδηΐο ροσὲ 

Βερ. ΤΟΥ ΓΠ115 υμονογενοῦς ἐπ ταγάλλοιντο, 

ΜΝ: εἰ ἄπο Μί5 ἐκ προσώπου τοῦ θεοῦ, 6 ρεγδοπα 
. ΑΙΗ φαΐπηπε Μ55. ἐκ προσώπου τοῦ χυρίου, 6 ρμε;- 

δ0πᾶα τ κέ δε 14 εβὲ,  ἐγθὶ, οἱ ἴΐὰ Ἰοσεναῖ ᾿πέογΡΓΟ5. 

ταῦτας Βδὸ βαπί, ποπιο δϑβῖ, ορίπου, 48] ᾿νε δουιρίατα 

Ἰοοὰ ἃ Βαβϑηο ἄς ΕἸ Ὸ ἀοεῖρὶ ποῦ νἱάθαξ, 1 46πὶ 

6111 τῆς αὐτοῦ. Κ᾽ εἴεγο5 φυΐπαφας ΠΡτὶ ἑαυτοῦ, 

8 ἘΔ εἰ ποβίνϊ Μ55, ἐν πυρὶ φλογός, ἐπ 5π6 7απι- 

πῖιρ, εἰ ἴΐα εὐϊίιπη ἱπνεπίπηις ἀραιὰ ΓΧΧ, εἰ 11ὰ 

{πόθ Ιεσετο Τυβεπις Μαγίγυ δά νουβιιβ Τύγρμο- 

πο πι, δὲ ΟΥγΠ]Πι5, αὐ τἱάθγα οϑὲ ἴπ ποῦ ΝΟΡΙΠΙ. 

γυϊραία Πματπὰ Εχοήο 3, 2, ἐλ Μαπιπιώ ἴβ πῖς, εἴ 1ξα 

τιμαῖς μαρς νων στο 

μα λυχωνὰ 



ΑΡΥΕΆΒΟΒ ΕΌΝΟΜΙΌΜ Π1Β8. 

τάξασα τῆς διηγήσεως ἣ Γραφὴ, Θεοῦ ἐπάγει τὴν 

φωνήν. Εἶπε γὰρ, φησὶ, τῷ Μωσεῖ: ᾿Εγώ εἶμι ὃ 

Θεὸς τοῦ πατρός σου ᾿Αὐραάμ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα 
πάλιν - ̓Εγώ εἶμι ὃ ὦν. Τίς οὖν ὃ αὐτὸς ἢ χαὶ 

ἄγγελος χαὶ Θεός; Ἄρα οὐχὶ περὶ οὗ μεμαθήχα- 

μεν, ὅτι καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς 

ἄγγελος; ᾿Εγὼ μὲν οὐχ οἶμαι πλειόνων δεῖν πρὸ ἢ ς Ὁ γὼ με μαι ἱξίονα ει προς 

959 

ΠΑτ 126. 56 ἃ ροβίιδηι ἈΠ σΘΙ απ 'π ΠΑΡΑ ΓΟΠΘ 

1- 

ΡΓΘΡΟϑιΠ βουρίανα, 6] νΟσθῖὴ 510} πηρ]ε. 72 αἰ Εαοι.3. 6. 
Θπΐηι, Ἰπατϊ, 37]ο0γ5ὶ : ἔδο 5τιτι 7) διι5 ραίτῖς { 

Ἵγαΐιαια. Ἐπ᾿ μαιῆο ροϑί γὩγβιι5 : ΕἰΘῸ σέ Ζιὶ 

5τιτη. ΟἿ]5 ᾿σῖταν 146Πὶ δὲ ηροίτ δὲ Πθιι5ῦ ΝΌΠΠΘ 

116, ἀθ χιιο ἀϊἀἸοϊηλι5., {(ποὰ γοσαΐ. ΠΟΙΠΘΠ 

1Ρ51π|5 τη ΔΘ }] ΘΟΠ 511 ΔΏΡΟ] 5 ἢ Ἐρο 4υ!ἄθη ΠΟη 

τὴν ἀπόδειξιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν φιλοχρίστοις ἐξαρ-- 254 Ῥτι0. ΟΡτ15. 6556. θ]ΕἼΡιι5. δ ΘΠ ΠΒ ΓΑ ΟΠ ΘΙ ; 

κεῖν χαὶ τὴν ὑπόμνησιν τοῖς δὲ ἀνιάτως ἔχουσι 

μηδὲν ὄφελος ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἢ λεγομένων ἔσε- 
3 ν α΄ σὰ ον - , 

σθαι. Εἰ γὰρ καὶ ὕστερον ἐγένετο τῆς μεγάλης βου- 

λῆς ἄγγελος, ἀλλ᾽ οὐδὲ πρότερον ἀπηξίου τὴν τοῦ 

ἀγγέλου προσηγορίαν. ἢ Οὐ γὰρ ἐνταῦθα μόνον εὗ- 
7 Ν κΑἱ Α ε -Ὁ ᾿Ὶ " Ἅ Χ Ἁ 

ρήσομεν τὸν Κύριον ἡμῶν, καὶ ἄγγελον καὶ Θεὸν 

ὑπὸ τῆς Γραφῆς ὀνομασθέντα, ἀλλὰ χαὶ ᾿Ιαχὼδ τὴν 

ὀπτασίαν ταῖς γυναιξὶ διηγούμενος, φησί " Καὶ εἰπέ 

μοι ὃ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα “ 

τοῦ αὐτοῦ, ᾿Εγώ εἶμι ὃ Θεὸς ὃ ὀφθείς σοι ἐν τῷ τό- 
παρὰ 

Ὁ ἤλειψά 5. χἴο: λ. Καί δλὶτε οι ΤΆρΣΝ 
πῷ οὔ ἤλειψάς μοι ἐχεῖ στήλην. Καίτοι ἐχεῖ ἐπὶ 

τῆς στήλης τῷ ᾿Ιακὼδ εἴρηται, ᾿Εγὼ Κύριος ὃ Θεὸς 

᾿Αὐραὰμ. τοῦ πατρός σου, χαὶ ὃ ἃ Θεὸς ᾿Ισαάχ. Ὁ 
,ὔ Ε τ “ 3 , τι 5... τ ἌΆᾺ τοίνυν ἐνταῦθα ἄγγελος εἰρημένος, οὗτος ἐχεῖ λέγει 

πεφανερῶσθαι τῷ ᾿Ιαχώδ. Παντὶ οὐν δῆλον, ὅτι 
ΕΝ , δ ὦ ἢ ᾿ ΄- τ ξΞδ. ,, 

ἔνθα καὶ ἄγγελος καὶ Θεὸς ὃ αὐτὸς προσηγόρευται, 
, τ Ἧ 32 ,ὔ τ' ᾿ 

ὃ Μονογενής ἐστι δηλούμενος, ἐμφανίζων ἑαυτὸν 
- ᾽ , ᾿ . "Ξ 

κατὰ γενεὰν τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τὸ θέλημα τοῦ 

Πατρὸς τοῖς ἁγίοις ἑαυτοῦ διαγγέλλων. “Ὥστε χαὶ 
δὰ ΝΥ , “ « Ν 3 ,ὕ - ' 

ἐπὶ τοῦ Ιωσέως ὄντα ἑαυτὸν ὀνομάσας, οὐχ ἄλ- 

λος τις παρὰ τὸν Θεὸν Λόγον, τὸν ἐν ἀρχὴ ὄντα 

πρὸς τὸν Θεὸν, νοηθείη- 

᾿ - 
᾿Αλλ’ οἱ τὴν ἀδιχίαν εἰς τὸ ὕψος λαλοῦντες, μὴ 

ἮΝ - ᾿ ΠΥ » τ᾿ , ΑΝ Ὁ 

ὄντα προσειπεῖν τὸν Υἱὸν οὖκ ἀπώχνησαν. Καὶ Ὃ 
δια ν 3 Ὁ σὉς αχὶ ὅν. δα, ΟΡ ΄, μὲν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ εἰπεν, οὐχ ἔστι Θεός " 

οἵ δὲ οὗ διενοήθησαν μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἐλάλησαν ἐν 

πονηρίᾳ, καὶ γραφῇ παραδοῦναι εἰς τὸν ἔπειτα χρό- 

νον οὐ παρητήσαντο, μὴ ὄντα τολμήσαντες τὸν 
Θεὸν ὀνομάσαι. Καὶ ἐπειδή γε δρῶσιν οὐδὲ τοὺς δαί- 

Ἰεσουαπε τη }}1 οἐχ ἀηεϊαἷ5, πὶ 15, 4πεπὶ τηοάο 41- 

χὶ, Υἱῦ ΟΡ ΙἸββίπητι5 πιοπεῖ, ἷῃὴ Αοἰϊ ἀροβίοϊο- 

ταπι ἴ, 80, Ἰοβιζαν ἐν φλογὶ πυρός, ἐπ Παπιπια ἰ5πῖ8. 

5ε4 ἴῃ Ναϊραία Γιαἰϊϊπα, ἐπὶ ἰϑπὲ Παπιπιί : οαἱ 1ε- 

Οἴομὶ τηπ]ῖος (οάϊοε5 ἔαγοσο, οχ Τεβίαιηθπίο Οχο- 

ΠΐΘΠΒῚ ῬΕΙΒΡΙΟΙ ροΐεβί. Βδσ, ἐθγεϊι ἐπὶ τῆς βάτου, 
μ᾽ Ἄρριι ἄπο ΠΡΡῚ χαὶ ἄγγελος. όοου]α καὶ ἀρεβί ἃ 

συ] σαί!5. 

4. ΑΒτ (αὶ ἄπο 1001 λεγομένων γίνεσθαι. 

»ΈΝΜ οὔτε γάρ. Αἱ Μ88. οὐ γάρ. 

“ ΠΙυά, καὶ μετ᾽ ὀλίγα παρὰ τοῦ αὐτοῦ, 510 νοτίογαΐ 

ἸηἴοΡρΓο5, {1 ροσί ραιοα ἦε δοάϊεπι : {πάτα ᾿πίουρτε- 

564. Δάἀπηοπ! ΠΟ Πθ ΟΠ Υϑαϊ Διηη 115 σα ΓΘ ΡΟ : 

115 ὙΘ1Ὸ , 41 ΟἸΠΡΑΥῚ ΠΟ ΡΟϑϑιιηΐ., Π.Π]τ πὴ 6 π10-- 

[πη θηΐθ πη. ΓΡΙΓΓΟΙ 6Χ λα Πὰ ἀΠΠ 6 ΘΟΥΡΕΙΠῚ ({π|80 

(ἸσοΡ Πα, ΔΟΟΘΒΘΠΓ ΕΠ. ΝΝάΤη οἴϑὶ ροβίθα ἔδοιτιϑ 

δϑ[ ΠΊΆΘΤΪ ΘΟΠ51Π1 ἈΠΘΘΪῈ15., [Δ ΠΠΘΠ ΠΘ ὈΥΪ115. {||-- 

ἄδιη ἀθάϊσπααῖγ ΔΠ5 6} ΔρΡρΟΙ] ΠΟ πθ πη). ΝῸΠ 

ΘΠΙΠῚ ἢὮΤΟ 5011} ΠΥ ΘΠΙΘΉ,1ι5 Γ᾽ ΟΠΊ]Π11ΠῚ ΠΟΒΓΓΈΠΠ . 

οἱ ἀηροίτηι οἱ θη] ἃ βΟ. ΠΡ Γᾶ ΠΟΙΗΪΠᾺΠΠΙΠῚ : 

564. 7]1Δς0}0 Θἔἴδπη., οἴμΠ} γ]ΒΙ ΟΠ ΘΙ ΠΤ ΠΠΘΡῚΡτι5. Π81-- 

γαγοῖ., δἷἢ : δὲ αἰαχὶὲ ταῖδιὶ ἀπισοῖτις 1)εἰ. ἘΠ μοϑβῖὶ 

Ρᾶμποδ ἃ Θοάθπὶ δι] Π}15 : ΕθῸ οιίπι ἤλϑιις φτιῖ 

αρρατιιὶ εἰδὲ ἵπι Ιοσο, τινὶ τιποτῖδιὶ ταϊδὶ {{{{0 οο-- 

ἐμπιτιαπι. Αἴχα! {Π1Ὸ ρΡϑθπίθ οοϊππηπηὰ δά {8600 

ἀϊοῦαμπ οϑὲ : Ερο Ζοηείτιιι5 71) 6ιι5 θταΐατπι ρα 

(τὶς ἐπὶ, δὲ 12) 6ιι5 ἴσααο. Ουἱ ᾿ΐαιιθ πῖσ ΔΉσΟΙτι5 

ἀϊοῖα5 δϑῖ, 15. 1Π16 ἀϊοῖς γηδηϊθϑία πιπη 56. δᾶ 00} 

[τ556. Οἴμᾶγθ ΘΟ ΡΟ [Π1ΠῈ δϑὲ ΟΠ ρτι5 οἱ θχρίο- 

ΡΆΓΠΠ 5 ΠΡΙΟσΠητ|6 Ἰ46Π} δὲ Ἀησοτι5 οἱ ΤΠ θιι5 ἃρ- 

ΡΕΙΙαΐ5. εϑὲ, {{Π|ΡΘ} ΠῚ 515 Π1Π 0 ΔΡῚ 5. ΟἸΠΠῚ 86 

ΠΟΠΉ ΠῚ 115 ΡΘΡ σ᾽ Πρ] ὰ5 ΘΟ ΠΟ ΓΟΠ65 τη Δ η][ἐϑίθε, 

511|56116 58 ΠΟ 15 ῬδίΓῚ5. ππιπ δῖ ψο]ηζαΐθη. [{ἀ-- 
{πὸ 411 οἵ σογᾶπι) δΔίουϑθ 56 1086. 61 {Π| δϑὲ δο- 

ΠΗ ΠΑΥ͂Ε, ΠΟῚ Δ]1π|5 ΡΥδοῖο Ῥθαπ ὙΕΡΡτη, 48] 

οὐ δῖ 1π ΡΡΙΠΟΙρΡΙΟ ἃρια Ῥριμ, 1Π16}ΠΠ151 ΡΟ θυῖε. 

τ9-. 564 1π]|(π|ξαΐθ 1η Θχοαίβιμη {π| ἰοατπιη-- 

ἔπι, ὙΘΥῚΠ ΠΟῚ ϑι1πΐ ΠΟΠ Θχϑιϑίθ ἴθ] ΠΟΠΊΪΠΆΓΘ 

ΕΠΠ. ἘΠ Ππιοίρίθτι5 α] 46 1η ἔσι ΘΟΤ 6 5τπ|0 εἰἰχτξ, 

οπ δεὶ 7165: Ὠϊ νΘΡῸ ΠΟΠ σοΟρ Ἄγ ΘΓ. 50Π|ΠῚ ; 

οϑα Ἰοψαπ 5ιπὲ ΘΔ πη 1Π ΒΡΑΥ αἴθ 5, 1Π10 {Ἐπ Π|0}5 

ΤΟΙ ΡΟΣ 15 5οΡΙρίο ὑρδάθυθ ΠΟῚ σαγθ πη, Π)Θι1 ΠῚ 

1151] ΠΟ Θχϑιϑίθηίθηι γον 6. ΕΓ “ΠΟΠΙΔ ΠῚ ἨΘ 

ταὐϊοπ ΠΣ ΠῸΠ ῬΓΌΡ ἢ (Ομ θοἤβιιιβ, 510. ἱπέουρ γε Δ] 

πὰ εἶδ, ἰρδοπιθὲ Ἰοψιιετιία εἰ α 56. Ὑχ, τ τη] ἀπ]- 

ἄεσια υἱάδίαν, ἀπ ιν! ροΐοβε, φαὶπ Ποὺ ἰοοο γϑυθμ 

ἀχούομιεν ΞαΡΡΙεπάπι εἰ ; Ὁ 1ά4πὸ 18 γϑγεμητιβ : δ Ὲ 

Ροϑβί μάπιοα αὖ εοάεπι αμαίπειι5. Οὐοά τηοχ βεαυμίατγ, 

οὗ ἤλειψάς μοι εἴο,, 11ἃ ΤΠ αἴϊπο τε τά τάεπι οΡε- 

ἢοῖι5 : δὶ τιαϊοίὶ πεῖ] εἰπέτε, 

ἀ ΑπΈζαὶ ἀπο ΠΡ χαὶ ἰσαάχ. 

ς ἘΔ ὥστε καὶ ἐπί. Αἴ ἄπο Μί35. ὥστε καὶ ὁ ἐπί. 

ΑἸ φαδηΐο ροϑὲ δὶ ὅτι οὐχ ἐστί. οχ ὅτι ἄεεβὲ ἴῃ δη- 

ἘΦαΙΟΥΊθτι5 (οαϊοεῖρα. ἃ 

1Πυϊά. ν. τά. 

Εςα. 9. 0. 

Οεη. 3ι:. 

Ὶ- 
ἄξειν ι3. 

ὅεπ. 58. 

1.3 

ῬΦα Υ3. τ. 
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᾿ρ505 {υι θη) 0 Π65 νἹἀθηῖ πΟΟ ΠΟΘΆΓΘ, ΠΟΠῚΡ6 
Τθιιη 6556 : Πὶ δ] 5] ρ ΘΓ 1115 [ΘΠΠΡ115 6 Π16 ΓΘ υθΡ- 

51 2 1ΠΠ1Ὸ πη Ρ᾽Δ ΠῚ διιᾶμη ΟΡ  4ἸΓαΐθιη ὀχ ρ]θηΐ , ΠΟῚ 

[τι1556 Αἰ! φπδηο ΕἸ] απὶ Ὀ] ΑΒ ΡἤΘ πιο οὐ ἈΓΠΡππδη- 
[65, {π|85] 511ὰἃ ᾿ρ5ῖτι5 πᾶία Γᾶ ΠΟΙ 511, 564 ἄοπο 511 

ἃ Ὅθο δ 6556 ργδάποίαβ. θοῖπθ {ππᾶπὶ Ῥαατι5 

(6 140115 ΘὨ}1511 γΟΌ θη}, ἀτ|η} αἷΐ : ϑογνὶρ 55 ἰδ 

φιιὶ παίπισα τιοτὰ διε εἰϊ; οἵ ΤΟΥ ηα5, Ετ Ἴυγα - 

ΡΟ ΡῈ] 605 τὶ εἰϊ ποτὶ διιπιξ : οἵ ΒἈΡΙΘη Π1551- 

τὰ Εβιπον, 6 ἰγαςίας, 1])οπιῖνθ, ΞΟ ρίγιιηι ἐἰ5 ἡιεὶ 

γιοτν διεέτιῖ ; ἤΔΠΟ 511 δὶ Π60 ψνϑῸ ἀἸσαπὶ, ψποηιο- 

ἀὁ μοϑβϑίῃε. δΔῃ}ρ 15. ΟΠ] ΒΕ] ΠΟΥ ἢ 5101 ΔρΡ6}- 

Ἰατοποηι {Ππιρ6 νἱπάϊοανο 9 Ν πὶ ΑΠ1}0} οεαπι ἰάθπι 
116 Αροβίοϊπιϑ, {πὶ ἴῃ ὅρια. Π6ὶ οι αξιιν, 

ΠΟΙ ΘΧϑιϑίθητοϑ ρΡοΠ] αὶ σϑηίθϑ,, 40 (4 οἐβϑθηΐ οὶ 

σΟσ Ϊ ΠΟΠ6 ρυΪναἴδθ, σα αἰΐ : Ομ ποῖ διε οἶδ- 

δ ἤει. Νάμι Φποπίδιη Ποῖ15 Θϑῖ, 48] οϑί, δὲ νϑ- 

Υἰ5., οἵ νΐα, φαϊουμηηιθ 60 41] Θϑῖ, ΘΟ ] Ποῖ 

ΡῈΡ πάθην ποη ϑιιηΐ, 564 ρ6} διτππη ΟἰΓοὰ 51Π}11]8-- 

ΟΥὰ ΘΡΓΟΥΘΩῚ Δ 10] σαηΐ πηθηάδοϊο ΠΟ δχϑιβίθη- 

{1, 76, ΟΡΙ ΠΟΙ , ΡΓΟΡΙΘΡ γου τα ιῖ5. ὈΥΪ Δ ΠΟΠΘΩΙ, 
δ ἃ νἱΐὰα ΘΠ ΠΟΠΘΗῚ., ΠΟῚ Θχϑίβίθη!θϑ ἀρ ρο ]δεὶ 

διιηΐ. 564 οἱ Ἐρἢ.65115 οἵτηὶ 50. ΡΟ, 605 ρθν θχ- 

σΘΙ] ΘΠ ΠἈπν ΠΟΙ Πᾶν ΘΟ βιβίθη 5, ἰδ  Πππᾶτη {π| 

Εἰ, 411| 68ὲ,. γῈῦῸ ϑϑβϑηΐ μοι] ΘΠ  ΠΟΠΘ ΠῚ ΘΟΠ]η- 

ΟἿ : ΖΌΡΡ6 αἷΐ, ϑαποίϊς φιιὶ διιιῖ,, οἱ Πεοίίδιις 

ἐμ ΟἸιυϊσίο 65. 515 δ] η} δὲ {π| ἀηΐθ ΠῸ5. [6 ΡῸ 

{ρα ἀδυτιιηξ, δὲ ΠῸ5 1 ΔΠΠ6 15 ΘΧΘὨΙ  ]ΑνΊθτι5 ἴη-- 

5. 

νϑηΐμητι5. ΤΟ δι θη] Π6 θὰ {πἰ θη, Οἰι]115 5 Υνὶ 

ΟἸΒΡΙΒῈ ρΔΡΠΟΙ͂Ρ65. 51ηΐ ΔρΡΡΘΙ ἤθη Ποῖ πο- 

ΓΙ, εἰς τὸν χατόπιν, Γοίογομπαμὶ οοὲ δα 14 ἴθηι- 

Ῥὰ5, 41ὸ ῬΥΙΠΊιη) σοητει5 Γποταΐ ΕἼΠ1ι5 ἃ Ῥαΐγο. 

8. ἘΠῚ οἱ τοσοπΐοβ {πἰάατα Νῖ558, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 

βλασφημοῦντες. (οα]οο5 Δη 4 α]οΓ8 τὸν υἱὸν βλάσφ. 

᾿ Πα, μὴ παραδῷς εἴο., ποτὶ τορουλιηξατ' «υΐάοπι 

ἴῃ οἀτ!οπ Ἀοπηὰπὰ : 5664 Ἰοσιιπέιν ἴῃ Ν᾽ αἰσαία [,α- 

{πὰ [10. ἘΞΊΠΟΡ 14, 11. 

᾿ αν στ 1 {1|5ϑῖτητι5 ἢ ποτοιι5 πἰς νοποπηθ που ἴῃ Β6- 

λτη ᾿πυθθῖξαν. 77 ον" ἐχιίώεπι, παι, απαϊαοίαπι 

τοδὶ ροίξις ἱπιρταοηίίαπι Β ξοθ, ψιιῖὶ πιεναπι οὲ ἱπαποηι 

αν ίζίαπι 6586 εἰϊοϊί, ψιθ ἃ δαποίοοίπιο ῬαΐῈ ἰὸς 

ἰοοο ργοζεογισίι", εἴς, Ῥὰτ ὁταΐ φαυϊάοιη Ῥοζαπι τὸ- 

γΟγΘμἴΠπ5. ἦα στανισδίπιο Ῥαΐγο αἴθε ἀοριϊββδιιαο ἴὸ- 

41] : 564] 51 88 {15 Πα σβθῖ 1ΠΠ}π|5 56 ΘΠ] ΠΊ ΠΟΙ 

ῬΓΌΡαΓΘ, Ὠ1}1] οϑϑοῖ, ορῖπον, {πο ἑδπίοροτο οΡ]αγ- 

ΒΑΡ ἀοΡυβθοῖ, ἘΠ᾿ γεγο Ηϊοτομυ μητι5 ᾿ρ56. ΒΑΘ Π τὰ 

Ῥοίθγθ υἱάθειν, αἴχιιθ βοπθη απ 6715. σοηζαϊα- 

νὸ. ἘΠῚ5Β. γουρα δαπῦ πὼς 1Π1{10 (ὐομητη ἢ ΑΥ 511 ἴα 

᾿ρΊσι. δα ΕΡοϑῖοβ. (λείααπι οι ἱοσέιι5. “ιιάπε π ΘΟ 556 

Ηκσο “ἴσος 

Ξ Θυϊ δϑ, τι Τη6, δέζαγι 605 ψιιὶ Τ»])εοσὶ 

δίεπι σαι εἰ γα ἰεἰε5, ὁ5ϑοητε αοσανιῖο πιμιοιραίος. 

ἐδ, ρμίαπί δα 60 χιιοεὶ ἤ7]ογ οὶ εἰϊοξιιτη δι : 

115 ἴσυδοὶ : 

ΒΆΒΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΕ ΘΟΑΡΡΑΘΌΟΟΘ. ΔΈΆΘΒΙΕΡ. 

μονας αὐτοὺς ἀπαρνουμένους τὸ εἶναι Θεὸν, οὗτοι 
3 ᾿ ἐν , 2 ΄ - " 

εἷς τὸν “ κατόπιν χρόνον ἐπανελθόντες τῷ ΤΕΣ 

ἐχεῖ τὴν ἀσεδὴ ἑαυτῶν ἐπιθυμίαν ἀποπληροῦσι, μὴ 

εἰναί ποτε ὃ τὸν Υἱὸν βλασφημοῦντες, ὡς τῇ μὲν 

ἑαυτοῦ φύσει: μὴ ὄντα γ χάρισι δὲ εἰς τὸ εἶναι ὑπὸ 

τοῦ Θεοῦ παραχθέντα. Ἐϊτα ἢ ἣν ὃ Παῦλος περὶ τῶν 

εἰδώλων ἀφῆχε φωνὴν, εἰπών " ̓Εδουλεύσατε. τοῖς 
φύσει μὴ οὐσι θεοῖς " χαὶ ὃ Ἱερεμίας, Καὶ ὥμνυσαν 

ἐν τοῖς μὴ οὖσι θεοῖς" χαὶ ἡ σοφωτάτη ᾿Εσθὴρ, " ̓ Νὴ 

παραδῷς, Κύριε, τὸ σχῆπτρόν σου τοῖς μὴ οὖσι" 
, τ - .- .ο- - 

ταύτην οὗτοι περὶ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εἰπόντες, πῶς 

ἂν δικαίως ἔτι τῆς Χριστιανῶν προσηγορίας μετα- 
- ᾿ ΄ δὰ ΣᾺ ἄν, εἵ, κ 

ποιοῖντο; Καὶ γάρ που χαὶ ἑτέρωθι ὃ αὐτὸς οὗτος 

ἀπόστολος, ὃ ἐν Πνεύματ' Θεοῦ λαλῶν, μὴ ὄντα 
5 γν» ν ν͵ ΑΝ  ἶ ως , -ὖ 5 

ὀνομάζει τὰ ἔθνη διὰ τὸ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ ἐστε- 

ρῆσθαι, εἰπὼν, ὅτι Τὰ μὴ ὄντα ἐξελέξατο ὃ Θεός. 

᾿Επεὶ γὰρ ὧν χαὶ ἀλήθεια χαὶ ζωὴ ὃ Θεὸς, οἱ τῷ 

Θεῷ τῷ ὄντι μὴ ἡνωμένοι χατὰ τὴν πίστιν, τῇ δὲ 
ἀκύμαβξίῳ τοῦ ψεύδους οἰχκειωθέντες διὰ τῆς περὶ 

τὰ εἴδωλα πλάνης; εἰπόθῶε, οἶμαι, διὰ τὴν στέρη- 

σιν τῆς ἀληθείας, χαὶ τὴν ἀπὸ τῆς ζωῆς ἀλλοτρί- 
“ ᾿ , ᾿ , ᾿ - 

ὠσιν͵ μὴ ὄντες προσηγορεύθησαν. Ἀλλὰ χαὶ τοῖς 

᾿Ερεσίοις ἐπιστέλλων ὡς γνησίως ἡνωμένοις τῷ 
᾿Ν ΓΚ. ΄ς “ - 3 Ξ-» ΒΝ ἐὰν 
ὄντι δι᾿ ἐπιγνώσεως, ὄντας αὐτοὺς ἰδιαζόντως ὦνό- 

μασεν,, εἰπών - ' Τοῖς ἁγίοις τοῖς οὐσι, χαὶ πιστοῖς 
32 "ἢ Ὁ 2 τ [ λ] Χ . εἾψ᾽- ΄ 
ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, Οὕτω γὰρ χαὶ οἱ πρὸ ἡυῶν πα- 

Η ͵ 
σι σι 

ΔΩ), δ ὦ -» ΕῚ - - -Ὁ- - 

ραδεδώχασι, χαὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς παλαιοῖς τῶν ἀντι- 
γράφων εὑρήκαμεν. Ὃ δὲ ἃ οὐδὲ ἧς οἱ δοῦλοι τοῦ 
Χριστοῦ προσηγορίας μετέχουσιν, οὐδὲ ταύτης ἀξι- 
.- ᾿ ν ς “Ὁ οὺνῇ τὶ ἊΣ 32 ω» ὥσαι τὸν Θεὸν ἡμῶν ἠνέσχετο, ἀλλὰ τὸν ἐχ τοῦ 

{πὶ ψιιοπεοεῖο α δασιοίο δαπείί, κα ἡεδίο ἡδεῖ, α δαρίεπ- 

{ἰα δαρίοηίες : τα αὖν 60ὺ σι 65, }ιὲ ψεὶ δισὲ ἀρρεῖ 

ἐφημίι", οἰ ἡαία εἰπε πι “Γροσίοζιπι οἰοςῖδδθ 7)ειιπι 

εα πε πὸπὶ 6. αγιΐ, πῇ εἶδον» μδ δὲ δα χη ἐγαπί. Βα81- 

Ἰταπὰ 41 Ἰο σους, οαπη ἃ} Η]ΟΡοΠ τηο ἱπηρθϊ ἴδοι]ς 

5101 Ρουβιδθθ1:. δε 14 ἔλοις πποάεβίθ, ργαοπίον, 

οἰγοιπηβροοίο : {πᾶτὲ ΤΟ σι ΠῚ Τα Ομ ΠῚ 1πλ] ΓΑΙ 

ἀοριογαΐ Βοχα, Εαιο θ᾽ πλιν πιο, ὙΠ 6Υ1 ΒΑΒΙ ΠΠππΠ ΤῈΠῚ 

ΠΟ 8.115 αὐτο πε 1556. ΑὙΡΙΓ γα πλπσ τ 4π|, {7556 Πα τὴ 

Βα Ζαπέ!, ῬΑᾺΠ «ὦ ΕΡΠ βιὸς ΕρΊ βίο! πη οἰγοιζα πε 

{ἀ|556,. αἴψιιθ ἐσ πὸ δ] ΟΠΠ65. Αϑι8 ἀγρθὲ5 ρογε- 

πιιῖ556, ΗΠ Θοπ ΣΙ αὖ ΒΡ] 1ΟἸΓΟ Ἰπβονιρία δϊζ, τοῖς 
ἁγίοις τοῖς οὖσι, τ οπιτὰ πα οσθέιι ἃ ]Ία πὶ ΡΟ ΠῚ, 

ἅΠ10 ποιηΐπα ᾿πβουθογοίαν, Ηος 1π σατιϑα {π|ξ, πιὸ νἱ- 

ἀοίαν, ον Μαγοϊο θρΊσι Ια πὶ Θὰπὶ {π|: Δ4 ἘΡἢ65105 

τηϊσδὰ Τπογαΐ, ποπιῖηθ Ερίβίοϊα δα Τιαοάϊοεπος οἰξεξ, 

Τερο Τονί. ᾿ὼ Μαγοίοποπι 110. ὅ, οὰρ. 11, ρᾶσ. 598, 
εὐ ΤΌΙΒ5 οὰρΡ. 17, ρμΡὰρ. 607. Νέἧἕο χτηϊσιμη 51 Ραμ] 1 
δορί βίο ποιηθη ΕΡιβίο! α ἀἡ ΕΡμ6βϑῖοβ γοιππθυῖξ, οἴιτα 

Ἐρ]νοβιιβ, {πω ἐοίτπ5. Ἄβιςθ ΠπΘ ΓΟΡΟΪ 15. ὁ5ξ, βιθαπη οἷ πο- 

πιὸπ Ῥοί 5 {πᾶ πὶ π1}05 ἅΠ1ὰ ἄατο ἀδθιιουιξ. 

4 61 ὁ δὲ, ἧς. ΑπΠ4α 5οχ ΠΡ τὶ ὁ δὲ οὐδὲ ἧς. 



ΑΡΥΕΆΒΌΒ 

5) ΠΥ Ἐς , ᾿ , Ἄ 
μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγόντα τὴν χτίσιν, μὴ 

ὄντα προσεῖπε. Πλέον δ᾽ ἄν τις αὐτοῦ τὴν χατα- 
, ὅκα. ΡῈ" - Ων 

φρονησιν καταμάθοι, ἐξ ὧν προσποιεῖται δῆθεν ἀπο- 

σεμνύνειν τὸν Κύριον. 
ΕΥ̓͂Ν. Οὐ χοινοποιοῦμεν, φησὶ, τοῦ Μονογενοῦς 

Δ , " 
τὴν οὐσίαν πρὸς τὰ ἐχ μὴ ὄντων γενόμενα, ἐπείπερ 
ΕἸ σα πὰ ᾿ ΕἾ - Π , 2 ὦ ΄ὔ 

οὐχ οὐσία τὸ «μὴ ὄν, ἀλλὰ τοσαύτην αὐτῷ νέμομεν 
νὰ ᾿ Υ - ο " 

τὴν ὑπεροχὴν, ὅσην ἔχειν ἀναγκαῖον τῶν ἰδίων 

ποιημάτων τὸν ποιητήν. 
Ἁ - .ὦ ω 

ΒΑΣ. Διὰ τῶν χατασχευῶν εἰς τοῦτο τὸν λόγον 
Ἁ Ὁ 7 -- 

προαγαγὼν, τῷ ῥήματι δῆθεν φιλανθρωπεύεται, 
νΝ ,ὔ - 

χαὶ φησί" μὴ χοινοποιεῖν πρὸς τὰ ἐχ μὴ ὄντων τὴν 

οὐσίαν τοῦ Μονογενοῦς. Καίτοι εἰ ὃ Θεὸς τῶν ὍΣ 

διὰ τὸ ἀρ πῷ εἶναι, τ ττοι γι τὴν πρὸς 

τὰ γεννητὰ παραλλαγὴν, τὰ δὲ γεννητὰ σύμπαντα 
Χ μι, ᾿ 9 ᾽ὔ .- 

χοινὴν ἔχει τὴν ἐχ “ μὴ ὄντων ὑπόστασιν, πῶς οὐχὶ 
, το 

“νωρμ ταῦτ κατὰ τὴν φύσιν στ τθος Ὥς 

Ὑὰρ ἐχεῖ τὸ ἜΠΟΣ διίστησι τὰς φύσεις, οὕτως 

ἐνταῦθα τὸ ὁμότιμον εἰς ταὐτὸν ἀλλήλοις συνάγει. 

Ἔχ μὴ ὄντων δὲ λέγοντες τὸν Υἱὸν, χαὶ τὰ ὕπ᾽ 
αὐτοῦ γενόμενα, χαὶ χοινοποιοῦντες αὐτῶν χατὰ 

-Ὸ» Ἁ -Ὁ 

τοῦτο τὴν φύσιν, οὔ φασιν ὁμοίαν αὐτῷ πρὸς τὰ ἐκ 
ΝῊ  ς ΝΠ ᾿ ς.» κάδον, αν » τ -“ 

υἢ ὄντων διδόνσι τὴν οὐσίαν. Καὶ γὰρ αὖ χαὶ τοῦτο, 
ε Ἡδν , ΕῚ “ ῃ 6 , “- 
ὡς αὐτὸς Κύριος ὧν, ὅσον βούλεται “ παρέχειν τῷ 

Μονογενεῖ τῆς ἀξίας, οὕτω ποιεῖται τοὺς λόγους. 
" Ἀ Ὁ ᾽ὔ Χ Ἅ, ᾿Γοσαύτην γὰρ αὐτῷ νέμομεν, φησὶ, τὴν ὕπερο- 

Δ 

χὴν; 
τῶν τὸν Ἰρεῖξω: Ἰρὺχ εἶπε, χατ τειλήφαμεν ἢ δοξά 

ζομεν, ὡς ἐπὶ Θεοῦ προσῆχον ἦν, ἀλλὰ, νέμομεν, 
Ν οω ὔὕ “ἤτω 5 τω 

ὡς αὐτὸς τοῦ μέτρου τῆς διανομῆς χατάρχων. Π|ό-- 

[ « ἐμ Ξὶ - “- 5 7 ͵ 
οσὸν Ἐπ μεθ πχησθον τῶν τοιῶὼν ὡς ἀν οοθα 

ε ΝΑ ᾿ ΥΩΣ ΕᾺ ς Ξ ΕΟ, Α, “ρ ᾿ « Ἂ» Ξ σὴν δὲ καὶ δίδωσι τὴν ὑπεροχήν : Ὅσον ὑπερέχειν, 

φησὶν, ἀναγκαῖον τῶν ἰδίων ποιημάτων τὸν ποιη- 

τήν. Οὔπω τοῦτο τῆς χατὰ τὴν οὐσίαν διαφορᾶς τὴν 
,ὔ Ν. ε }} ’ Νὴ ε , μαρτυρίαν ἔχει. Ἄνθρωποι γὰρ τέχνη μὲν ὑπερέ- 
Ὁ , "» 

χουσι τῶν οἰκείων ἔργων, δμοούσιοι δὲ ὅμως αὐτοῖς 
χαθεστήχασιν" ὡς ὃ χεραμεὺς τῷ πηλῷ, καὶ ὃ ναυ- 

- ΄ 

πηγὸς τοῖς ξύλοις. Σώματα γὰρ ὁμοίως ἀμφότερα, 

χαὶ αἰσθητὰ ὁμοίως, χαὶ γήϊνα. 

Τοσοῦτον δὲ τῷ Υἱῷ πρὸς τὴν κτίσιν τὸ διάφορον 

συγχωρῶν, ἤδη καὶ περὶ αὐτὴν τὴν 

Μονογενοῦς χαχουργεῖ. 

ἔννοιαν τοῦ 

» (οάοχ τιπὶι8 ἀποσεμνύνειν τὸν υἱόν. 

“ Ἐ4ΠῚ οἵ πππτι5 Μ8. ἐκ ὑνὴ ὄντος. ΑἸ «αϊπάιο Μ35 

ἐχ υνὴ ὄντων. 

ἃ ΠΙᾺ, ὡς γάρ εἴς.» ῬΡᾳΐο ΔΟΟΙ͂ΡῚ 516 ἄοθονο : (τδη- 

δαπηοάτπι Ῥαΐοτ οἱ ογοαΐτπροο τἴδοὸ παίαγα ᾿πίοι 86 

αἸΠοραπΐ, {φποα ῬΑ 15 παΐαγα ΘΟΠΊ 1115 6586 ΠΟῚ ΡΟ8- 

511 οΥθας 115. : ἴα, οχ βοπίθηςα Εαιπ θηη]ποότιιη, ΕῚ- 

115 δὲ ογθαΐασο 60 παΐιγα Τη 61 50 οοπν οππί, {ποῦ 

Θ] βάθη σομ ΠΟ }15 ΡΨ  ΟΙρ65 βιηξ, ΜῸΧχ ΟΠ οἵ {τῸ5 

ΕὔΝΟΜΙΜ Π18. 
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ΒΓ} ν ΟΪ αἰ  ΘΟΠΟπ δῖαν : 564 οί . {|| 6χ πϊ- 

[110 δά 6556 οὐ θαίτι 5 ΡΟ τιχ 1, ΠΟῚ ΘΧϑιϑίθ θη 

ἈΡΡΘΙΙαν":. 564 {αϊν!5. ᾿η46. πὰ 5. 4] ἀἸσου  6]115 
σοΠ θη], πη 8 ἀδθοογα 6 56 ΟΠ Π11ΠῚ 51Π|1π||ὰΐ. 

Ετν. Βα βιαπιδμ) ΤΠ] ΘΠ, ᾿πατξ, ποη ἴα- 

ΟἸΠ.115 ΘΟΠῚΠΊΠΠΘΠῚ 115... {{π|20. ΘΧ ὨΪΠ110 [αοΐα ϑιιπ|. 

ΕΘΗ] ΠῚ 51 518 η11ἃ ΠΟ ἐδ {πο πο εϑί: 564 ἴδπ- 

[Δ 1 ΘΙ δ οϑιδ ἢ 11 {ὙῚ θ1 11 Π}115,) {πὰ Πα ΠῚ] ΠΘΟΘ556 

δϑὲ Οὐ ΘΆΓΟΓΘΙ Ὀ 188 51115 10 5118 οὐθα 15 ΠΆ6ΓΘ. 

ΒΑ5. Ροβίθδαητιδι ἈΡΟΊ ΘΠ [15 51115 ἤτπι6 ΟΥ̓Δ[Ο-- 

πθπὶ ἀδάιιχ] τ, Πυπππ ΠΙΟΥ [δοίτι5, νΘΡθῸ 56 1Π16θὲ, 

αἰΐ 58 {{Π| ΘΠ} 5105[ 018 ΠΔ 115 {π|ὸ ΘΧ ΠΙΠ11Ὸ 

51Π|, ΠΟῚ ἴδοΘ 6 ΘΟΠ ΠΉΠ6Π.. ΑἸ(1π| 51 ΤΠ 6τι5 τ1}1- 

γΘΙΒΟΙΡ ΠῚ, “πιο ἸπσοΠΙτι5 οϑί, ἃ 50 Ή 1115 ΠΘΟΘββᾶ- 
10 Αἰ Πογὲ : σϑηϊζα ιπθ ἢ ΟἸ Π]ὰ ΘΟΠΊΤΉΠΙΠΘΠῚ ἢ ἃ- 

Ι- 

θεὲ δχ ΡΙΤᾺ ΘΧϑιϑίθ Δ}... ΠΟΠῚΘ ἤδθο 161 56 

Παΐτ ἃ ΠΘΟΘΘΘΑΡΙΟ ΘΟΠιΠσηίαν ἢ ΟΠ Π]ΔΠ|ο-- 

ἄτη Θπϊη) 1ΠΠ1|ὸ ᾿παροθϑϑιὴ 4 ἀλη 56} ππρὶϊ 

Πα ΠΙΡᾺ5. : ἃ ἢ1Ὸ ΘΟΠΑ ΙΕ ΟΠΪ5. ΘΠ πᾺ 16 1ΠΊ6᾽ 56 
1π τιπτιπ δὲ ᾿άθπὶ ΘΟἸ]Πστιπίπ. Ἐϊ5ὶ θη] πὶ ΕἼΤΙ ΠῚ 

οἱ δὰ 4118 ἃ0 1ρ50 [ἀοίὰ 5ιιηΐ, “Ἰσα πὶ 56 εχ ΠΙΠ1|0; 
ΘΟΡΙΠ 7116 Παίτ ἈΠ} δθοιπάιτιπι πος [Δοϊαπῦ ΘΟ η1-- 
ὨΜΠΙΠΘΙῚ , Ποσδηΐ [ὩΠΊΘΗ 56 6] 510 518 Π|18}} [Δ 0115 

6Χ Πῖ 110 ΤΟ 115. 5] 6} ΕἸ ΡΊΘΓΘ. ΝᾺΠῚ ΓΠΓΒΤ5.» 

[ἈΙ4τιὰ Π} 51 ᾿056. ΠΟΠΊΠτΙ5 5105. τ {πᾶπίπμι γα]Ὲ 

Πρ ρας αἰσμ α 15. {ΠΠΊΘΘΉΪΟ 5. 510. Ἰοα πα ἔπι : 

Ταπίδηι. , πα π|, ἘΠ] Πλτι5. 61 ΘΧΟΘΙ ΘΠ ΙΔ ΠῚ, 

4΄αδηϊα ὭΘΟ6556 6δ᾽ οὐαί Ὁ 1 ΡΓΟΡΓΪᾺ5 ΟΥΘα τ ΙΓ 5 

ΒΌΡΘΓαΓΘ. ΝΟ ΕἸχτ : ΟΟΠΟΙΡΊμητι5, ἀξ ΟΡῚΠδ Π111, 

δισ ΡΥ ογὰς ἦθ Πρὸ ἀἸοθρα : 564, ΤΥ ] ΠπΙ5 . 

πᾶ8] τηθηϑινα (Ἰ5[} 1] 110 15 ῬΘΠ 65 Ἰρ511Π) 510. 

Οἰιδηΐᾷ 1 Υ6ΓῸ ΘΟΠποράΙ ργω βία πα ἢ Οπιδηΐα, 

1410 ,) Π6Ο6556 681 οὐγδαςοῦο ΡΙΓΟΡΓΙᾺ5 ΟΥ̓ΘαΓΠ1 85 

Δηἴθοθ! ]ογο. Νοπάτηι πος ἀϊνουϑιταΐθιη δι ϑίδη-- 

εἰ ἀφδοϊαγαι. Ἠοιηϊπο5 θη ἃνῖδ ψα]ἄθιη 5προ- 

ΔΤ  δ1ιἃ ᾿ρϑΟ ΠῚ ΟρΟΓἃ 5 οἱ ἈΠ 6 ΘΑ] 611 ΟἸΙΠῚ 

οἷ5. Πα θθπὶ 5105 18 1, τι Πσαμ]τι5. οἵππ} [π|0, τιΐ 

ΗᾶΥ15. (αυἸσαῖου οἵιη ΠΡῊ]15. {Π ΓΔ 116. ΘΠ] διιηΐ 

5ΠῊ]Π ΘΙ’ ΘΟΡΡΟΡἃ 5. 56 Π51}}}Π18 ΡΥ ΙΘΙ οἱ [ΓΘ ἃ. 

20. Ῥοβίςτιαηι ἀτιΐθιη ΕἼ]1Ο ΘΟΠοοϑϑιΐ ἀν θυϑιτὰ- 

ἴδηι ἰαπίδμι ἃ ΟὐΘα τ 5.7. 718Π1 οἱ 1Π Ἰρϑᾶμῃ {Ππ|66- 

ἘΪῚ ΠΟΙΟΠΘΙΙ ΒΔ] 16 ἀϑ10. 

195. τβοθηΐοβ ἀλλήλοις συνάπτει. ΑΠῚ 4παΐποτ Νῖ55. ἅπ- 

{ἸΦΌΙΟΓΟ5 ἀλλήλοις συνάγει. 

ὁ Βορ. «ασγίπι5 παρέχει. ΑΠῚ Μ55. οἴιπὶ ΘΠ 1{|5 πα- 

ρέχειν, τοοῖο. (ὐοπδίμιοϊο ομἶπὶ Ὑ θυ ΒΟΥ τη Πῦς 6888 

ἀεθεῖ : 

λεται τῷ Μονογενεῖ, ψιασὶ οἷξ Π)οπείπειι5 ἐγὶδιεπαῖιὶ {7πῖ- 

Α ᾿ ; 
ὧν χύριος παρέχ τοῦ παρέχειν ὅσον βού- 

5 
εἰν, 5611, 

ϑεπῖϊο ἐαπίιηι εἰ 5. πἰξα 5, σιιαγείπετν νει. 

Ἐ γγιάς Αἀάοπάδ.} 

ΓΕΔ ὅσην ὑπερέχειν. ΑαΠ (αὶ «παΐιον ΠΡυῚ ὅδον. 
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Ευν. Ναιὴ 1ἀοἶνοο,, ἰηαυῖξ, {Πηρϑηϊίι5. δϑὲ, 

τς ΒΑΘΒΙΠΙῚ ΟΕΒΑΒΚΕΞ ΘΛΡΡΑΒΟΟΘ. ΑΒΟΙΠΕΡ. 

ΕΥ̓͂Ν. Διὰ τοῦτο γὰρ, φησὶ, Νιονογενὴς, δ ἐπει- 
«ΠΟΙ ΪΔΠῚ 5015 ἃ 5010. ροΐθη εἶα ᾿ΠΡΘΏΪΙ πΘηΪτι5. Εὶ δὴ μόνος παρὰ μόνου τῇ τοῦ ἀγεννήτου δυνάμει γεν- 
οἱ ογδαίτιθ., ῬΘΡ ΘΟ 551 Π}115 [ἀοἴτι5. Θϑῖ ὨλΪ ἢ5 ἴδ. 

ΒΑ5. ΙΒΠΟΓΙῸ 414] ΘΟΥΙΙΠῚ τι86 αἰχὶ!, ορογίθαϊ 

ΠΟ] ΘΘΕΠ115. [ΡΟ 5. ΤΠ ΡῚΙΠ ὙΘΥΒΕ Δ, Ππιὰ Π} οἰγοὰ ἡ 

ΠΟΠΊΘῺ {ΠΠ]ΘΘΠἾΕ τ] Π6 Θχοορί ταν, ἴδ πὶ ργθ- 
ἴδι᾽ ΠΟΙΪΠτ1Π} ΘΟ Π 5116 {1 Π 6}, πιὰ} ΡΓΘΟΓΟΙ Ρδμ 

ΒΟΡΙΡ ΠΡ ΆΓιμῺ ἐΡ Δ ΠΟ ΠΘΠῚ 56 Π5ιιπὴ {ΠΠ|π|5 ΔΘ ΟΙ ρΊΘἢ5 

(Ὁ πΙβ θη τιι5 Θηΐμ ΠΟἢ ἀπ] ἃ 5010 [Δοίτι5, 566 αεὶ 
5011|5 ΘΗ 15. δϑί, ἴΠ ΘΟ ΠΏ. Ϊ τιϑιι ΔΡΡΕ]ἸδταΡ) ; 
ἈΠ ΟΡΘὰ {ππ088 0] 5016 18}, {πιὰ ἀ[ὰ ΟροΓὰ νοοὶ 
δθπίιι5 ΘΟ πα ΠΧ1Ὲ : πα οσίθη αι σϑη  ἀρρο]]αΠο- 

ΠΘΠ) ΚΓ] Π6 ΠΪΠ110 ρ δοδίδητον Πομηΐπο {ὐ]να], 

ἀαδτὴ ΟΥ̓Δ ΠΓ15 : 566] δἰοιιε {Ππ||, 2 Ἴ1ος5 φϑπιὶ οἱ 

Θχαϊιανὶ : {Ππ4 1Ἰἀθπὶ, Ζ εις. ργὶπιοροπίίιις 

165 ]5γαθῖ; τὰ οἴϊαπη Ποιηϊπιιη {Πα} ΠΟΙ ]-- 

ΠΆΓΠῚ 6556... ΠῸΠ 404. Πᾶθθθαΐ ΠΟΙΘῚ 5ΠΡ06Γ 
ΟΠΊηΘ. ΠΟΠΊΘΗ ; 566] 4τι04 ρα ΓΟΡ ἂς το] τα ἃρ- 
ῬΘΙ] ΠΟΘ σΟΠβθατιαις 51. ΑἹ γοτο πὶ αὐ 88- 
ἸΟΙ ΠΟ Ϊ5 (Ἰο ΠΟ Π Θὰ ΘΟὨ σία η!., ἴα 16 {Π|πῸ ἰᾶπη-- 
{π|8Π} Θχ Ἰ᾿ {πιὰ ἃ’Ὸ6 ἢ ά θη ἱπηρθίιης, Νὰπ 4πο- 
ὨΪΔ ΠΏ ΘΧ ρΘυβ0Πὰ βαρ θη {186 (Ἰοἔτιμ οι : 1) οπιϊταις 
ογθανῖξ ἢϊθ, ἸἸσΘΡΘ 5101 ἀρ ΙΓ ΓΑ σαηξ, ΠΟΠΪ ΠῚ ΠῚ 
ΟΥΘα 1 αἴσοῦθ, Ερο γ6ΓῸ οἵα πλε]ᾷ 46 Πὰς 
γοο6 ἀἴσθνθ Πα] θα), ῬΥΪΏλτ}., Πιι0] 56 η16 1 ἴῃ 
ἴοΐα ΒΟΡΙΡ ρα τιβιιρραίο οϑὲ : ἀθίπθ ᾳποά ἴῃ 11- 
θνὸ Δα θ ϊα δι, οὐ] 8. 56 ηϑι15 ΠΟῚ ρΑΓΙΙΠῚ Γ6- 
ΘΟΠα τι, ΦαϊΖιι6. μον’ Ργονθ θα ρΑγ ΡΟ βάτι 
Θὲ ΒΘΓΙΏΠΟΠ65 ΟἸΒΟΙΙΓῸ5 ἃ 6 ΠΪ πᾶ τὰ ΘΠ 11 ΠΠΉ11ΠῚ 
ΡΙΟΟΘαΙΣ, δάθο0 τι Π1}}}} οΘγ τ, ὩΪΠ1] ροϑϑὶΐ ΡΘβρι- 
ΟἿ] ΘΧ 60 Χορρὶ ; ἐἴθθυθ μδθο Ομ 0, τὰ πὸ ἰοη- 
Β᾽ΟΥΊ τι. αἰ  Θβϑί Ομ 115. ῬΓΟΙΡᾺ ΒΔ ΠῚ ΘΘΓΠΙΟΠΘΙΠΙ, 
Ῥ Δ ΘΘΡ ΕΠ. Οἴμ ᾿ΠΕ 5110 ΘΟΥΙΙΠῚ 4188 Πλα]6 ἃ 
1ρ515. ᾿πιθ!!]θοῖα ϑι1πῈ, ἴῃ Ιοοιιπ ῬΓΟΡΥί αι. ΠΟΙΪ5 
ἀΠαἴα 51, ἴῃ 40 Πᾶο ΖθΟΖτ6 Ρὰγ5., 60 ἰδγ- 
Θ᾽θη δ, ΘΧδι ΠΑ θ᾽ τιν. Α΄ «αϊ θη ἀἸοοηΐ5 ΡΡὸ- 
Ῥοϑὶ 85. «θη δηι 56 πϑῖιη (ποι [ἀγθπίο Ὅρο ἀ1- 

Οἴαη: 511) ται] 0 πᾶσ ἷδ ἰἀοποιιπι, δὲ {τ πΙΠ1] αὔο- 

85 ἈΘρῚ βεοιπάπιβ δὲ ἔδυ ϊαδ ἐπειδὴ μόνος τῇ τοῦ : {πᾶ τὰ 
Ἰδοίοποῖν βοάαιιῖιβ {556 ὙἹ  Θἔτιν ΤταροζΖιιη5, ΘΠ 

510 νψουϊογι : απι ἑάοἴγοο ζ7πιϑομίζις ἐϑΐ, ψιοπίαπε 

δοίμδ ἐπϑοϑηῖεὶ οἱνεμί6 σοηΐίι5 εἰ οὐ δαΐις. ϑεᾷ Πᾶπο 

ἴῃ ουρυθ ΟΠ θ πὶ 115, {πὲ Βα αππί αν, ΒΑΚ} γι ὶδ5 

ἈΘΟΟΙΏΠΟΕΪ ΤΙ ΠΟ Ῥό586, Υ6] οθθο ἀρράγοῦ, ἘΔΙΠῸο 

Ῥαγιβ, ἐπειδὴ παρὰ μιόνου τῇ τοῦ εἰς. ἘΔΙο επ. οἔ 

ἈΘΡῚΙ ῬΥΊΠιτι5, 4 παν 5, Ταϊηἴιι5. οἵ βοχίτι5 ἐπειδὴ μό- 

γος παρὰ μιόνου τῇ τοῦ : {πᾶτπη 5οΙἸρΕπ ΓΔ ΠῚ ὙΟΡΆΠῚ 6586 

οἵ σεπυϊηᾶπ), γ6] 5014 γα [ΠΟ Π15 56.165 ἀρογία οβίθπα τ, 
ΠΠπ 4, παρὰ μόνου, ἱπορία οχηΐβϑαπι δὲ ἔπτη ἴῃ (Ο]ΡοΥ- 

ἐἴπο (οάϊοο, ἔὰπὶ ἴῃ οὸ ΠΡτο, ἀα οα]ι5. Πάοπι ΟΡιι5 

ἘΞ αποΪ1 πηρὸν 6 141| νἱν ὀρ αΠἰφϑί πηι 70. ΑἸΡογίις 

ἘΑΡ τ οῖιι5. ΒαΒΊ τι π) δπΐπὶ τιπῖος ἴῃ γοοο μόνου ἴη51- 

Α 

νηθεὶς χαὶ χτισθεὶς, τελειότατος γέγονεν ὑπουργός. 

ΒΑΣ. Οὐχ οἶδα πρὸς ὅ τι χρὴ πλέον τῶν εἰρημέ- 
νων ἀγαναχτῆσαι " πότερον διὰ τὴν πανουργίαν, ἣν 

περὶ τὸ ὄνομα τοῦ Μονογενοῦς ἐχαχούργησε; παρά 
τε τὴν τῶν ἀνθρώπων συνήθειαν, χαὶ παρὰ τὴν 

εὐσεθὴ τῶν Γραφῶν παράδοσιν ἐχλαμθάνων αὖ-- 
τοῦ τὴν διάνοιαν (Μονογενὴς γὰρ οὖχ ὃ παρὰ μό- 

γου γενόμενος, ἀλλ᾽ ὃ μόνος γεννηθεὶς, ἐν τῇ 
χοινῇ χρήσει προσαγορεύεται)" ἢ ἣ περὶ τῆς τοῦ 

χτίσματος βλασφημίας, ἣν ἐξεπίτηδες συνῆψε τῷ, 

γεννηθείς - ἵνα δείξη ὅτι οὐδὲν διαφερόντως παρὰ: 

τὰ χτίσματα τῆς τοῦ γεγεννῆσθαι προσηγορίας μέ- 
τεστι τῷ Κυρίῳ “ ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ, ΥἹοὺς ἐγέννησα 

χαὶ ὕψωσα" καὶ τὸ, Υἱὸς πρωτότοχός μου ᾿Ισραήλ: 
οὕτω χαὶ τὸν Κύριον υἱὸν ὠνομάσθαι" οὐχὶ ἔχοντα 

τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου τοῖς ἀλ-- 

λοις τῆς προσηγορίας ἀξιωθέντα. Οἱ δὲ πρὸς τὴν τοῦ 

Σολομῶντος χαταφεύγουσι λέξιν" χἀχεῖθεν, ὥσπερ 

ἐξ δρμητηρίου τινὸς, τῆς πίστεως χατατρέχουσι. 

Διὰ γὰρ τὸ ἐχ προσώπου τῆς σοφίας εἰρῆσθαι τὸ, 
Κύριος » ἔχτισέ με, ἐξεῖναι αὐτοῖς χτίσμα λέγειν 

τὸν Κύριον ὑπειλήφασιν. ᾿Εγὼ δὲ πολλὰ ἔχων εἰπεῖν 

περὶ τῆς φωνῆς ταύτης" πρῶτον μὲν, ὅτι ἅπαξ ἐν 

πάσαις ταῖς Γραφαῖς εἴρηται" ἔπειθ᾽, “ὅτι ἐν βίόλῳ 

πολὺ τὸ χεχρυμμένον τῆς διανοίας ἐχούσῃ, καὶ διὰ 

παροιμιῶν τε χαὶ παραδολῶν χαὶ σκοτεινῶν λόγων 

χαὶ αἰνιγμάτων ὡς τὰ πολλὰ προηγμένη, ὥστε 
αλλ ͵ ΜΕ τ ΤΡ ΡΈΉΣ 

μηδὲν ἀναμφισθήτητον μηδὲ τηλαυγὲς ἀπ᾽ αὐτῆς 

εἶναι λαδεῖν - παρίημι λέγειν, ἵνα μὴ μακροτέροις 

ἐπεισοδίοις τὸν λόγον “ ἀπου᾿ηχύναιμι" ἄλλως τε 

χαὶ ἐν ἰδίῳ τόπῳ τῆς περὶ τῶν χαχζῶς αὐτοῖς νοη- 

θέντων ἐξετάσεως ἥμῖν ὑπερτεθείσης, ἐν ᾧ χαὶ τοῦτο 

τὸ μέρος, Θεοῦ διδόντος, διευθυνθήσεται. Καὶ οἷ- 

μαί γε; ὃ τι σὺν Θεῷ δὲ εἰρήσθω, πολλῷ ἀχολου- 

θοτέραν ἔννοιαν τῆς προχειμένης λέξεως, καὶ μη- 

δένα κίνδυνον φέρουσαν ἀναφανήσεσθαι τῇ ἐξετάσει. 

βίεσγα σοηβίδί. 

Ὁ ἢ περὶ τῆς, απ ογδαίμγε8 δἰ αδρ]ιεπιίσηι. Ἠσος εβῖ, 

Δπ 14 «πο Β]ΑΒρΠ πιο οτγα ΔΕ σιπανῖξ, ΕἼ] τὴ 5. Π]σθξ 

οΥΘαϊ σά τη 6556. ἈΘβρίοῦ ΒΑ51|15 δα νόσοι χτισθείς, 
{πὲ Επιποχηῖιι5. ἀξ θα αν. 

"» Μοπῖῖς πη ρυ 6 ΠῚ ΥἹΡ “οο Ἰβδίπη5 ΝΟΡΙΪ5, 

ΑἸηργοβίιμη, ὃ 4 ἢ6, οὰρ. 4, 5ογΊρ581586, 7)οηείχιιδ 

ογδαυϊέ πιο. ῬΊατα {Π1 σαριξ, 6} 15. π{1|1551π|89 ποΐαϑ 

Ἰεραῖ, Ϊ 

ς 51. γϑίοσοβ ψαδίπον ΠΡΡῚ. ὅοχ ὅτι ἴῃ 6115 4651- 

ἀογαίαν. 
ἃ ἘΔ ἀπομιηχύναιμι. ἀλλ᾽ ὥστε χαὶ ἐν ἰδίω. Ατ Μϑ85. 

αἰ ἴῃ σοπίοχίι, γεοίο. 
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, ΝΥ " - ΄ : . ᾿ οἷς φίτο 

Τέως γε μὴν μηδὲ ἐχεῖνο ἀπαρασήμαντον χαταλί-- 5 ταΐ ΡΟΥΘ], ραϊο ΟΧ ἱπα 151 106 ΘΠΊΘ ΒΕΓ 1]. 
τ κξὴ ο. ἀν κν ̓  Ὁ ΄, ε , πωμεν" ὅτι “ ἄλλοι τῶν ἑρμηνέων, οἵ χαιριώτερον 

τ , -Ὁ « “͵Ξ,,ΟὉ , ἊἝ Ἕ 

τῆς σημασίας τῶν ᾿ΕΟραϊκῶν καθιχόμενοι, ᾿Εχτή- 

σατό με, ἀντὶ τοῦ, "ἔχτισεν, ἐχδεδώχασιν. “Ὅπερ 

μέγιστον αὐτοῖς ἐμπόδιον ἔσται πρὸς τὴν βλασφη- 
β ῸὉ 

μίαν τοῦ χτίσματος. Ὃ γὰρ εἰπὼν, ᾿Εχτησάμην 
ἄνθρωπον διὰ τοῦ Θεοῦ, οὐχὶ χτίσας τὸν Κάϊν, 

ἀλλὰ γεννήσας, ταύτῃ φαίνεται χρησάμενος τῷ 
φωνῇ. 

᾿Αλλ’ ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχἣς ἐπανίωμεν. 

ΕΥ̓͂Ν. Διὰ τοῦτο, φησὶ, Μονογενὴς, ἐπειδὴ 
΄, λ Ν Α Ζ ͵ 

παρὰ μόνου γεννηθεὶς χαὶ χτισθεὶς, τελειότατος γέ- 

γονεν ὑπουργός. 
Δ3 “ Ἁ Ἂ: Ν , - 

ΒΑΣ. Εἰ τοίνυν μὴ παρὰ τὸ μόνος γεγεννῆσθαι, 
Ἁ ῃ 

ἀλλὰ διὰ τὸ παρὰ μόνου, Μονογενὴς εἴρηται, 
[ “ἊΝ ἥτις ὦ " ᾿ ΟῚ ,ὔ - - 
ταὐτὸν δέ ἐστι χατὰ σὲ τὸ ἐχτίσθαι τῷ γεγεννῆ- 

σθαι, τί οὐχὶ χαὶ μονόχτιστον αὐτὸν ὀνομάζεις, ὦ 
Ν τὺ 

πάντα σὺ ῥαδίως καὶ διανοούμενος χαὶ ἐχφέρων; 

Μονογενὴς δὲ, ὡς ἔοιχεν, ἀνθρώπων οὐδεὶς, κατά 
Ἂ, Ὥ ,ὔ Α Ἀ 5 ἣΝ τ 

γε τὸν ἡμέτερον λόγον, διὰ τὸ ἐχ συνδυασιμοῦ 

πᾶσιν ὑπάρχειν τὴν γέννησιν. Οὐδὲ ἣ Σάρα μή- 

τὴρ μονογενοὺς ἦν παιδὸς, διότι οὐχὶ μόνη αὐὖ- 
τὸν, ἀλλὰ μετὰ τοῦ ᾿Αὐραὰμ. ἐτεχνώσατο. Καὶ 
Φᾳ-Ἂ Ξ “ ΑΥ « “ ιν ὧν ͵ ΕΣ ὅλ Χ ,ὕ 

ἐᾶν γε χρατῇ τὰ ὑμέτερα, ἅ ἀνάγχη ὅλον τὸν βίον 
" ᾿ ᾿ς 5 - ΕῚ ΓᾺ-} 

μεταμαθεῖν, μὴ μονώσεως ἀδελφῶν, ἀλλ᾽ ἐρη- 

υἱας τῶν συντιχτόντων δηλωτιχὸν εἰναι τοὔνομα. 

Ἤδη δὲ καὶ ἣ χτίσις, παρὰ τὴν αἰτίαν, τοῦ Θεοῦ 

Λόγου πρὸς τὴν ἀξίαν ἠλάττωται, παρὰ τοσοὺ- 

τον τοῦ χαὶ αὐτὴ μονογενὴς εἶναι διαμαρτοῦσα, 
᾽γ,.ὦ ε δεν - ͵ “ ᾿ 

παρ᾽ ὅσον ὃ ὙΥ͵ὸς τῆς δημιουργίας τῷ Πατρὶ συν-- 

εφήψατο᾽ χαίτοιγε οὐδὲ τοῦτο "ἢ παρ᾽ αὐτῶν συγ- 

6 ΤηςοΡργοίοβ 1105, 4πὸ8 ποῦ ποιηϊηαΐς ΒΑ5111ι|8, 

ΑΚ α]αμπι, ϑγτητηδομαπι οἱ ἹΠΘοἀοΙ πο 6556, 6Χχ 

Ἠόχαρ 15 σοσηοβοῖπλιι5, ΦΠΟΤπι Ἰη ογΡρυο α Ἰοποῖῃ ΠΟ 

Δα ΒουΊθογο πὸπ Ρἴβοθηξ. ΑΚ α11α5 Ἰστίαν : Κύριος ἐχτή- 

σατό με κεφάλαιον τῶν ὁδῶν αὐτοῦ ἀρχῆθεν χατεργασμιά- 

τῶν αὐτοῦ, 7)οτηῖγιι5. ροδδθεϊίε πιὸ σαρίζιίιιτιε αἰαγτιηι 

διιαγισ ὦ ρΡΥϊποίρίο ΟΡΘΥ 77} 5:0 777}. ΘΥΙΩΙΠΔΟΠΙΙ8, 

Κύριος ἐχτήσατό με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ πρὸ τῆς ἐργασίας 

αὐτοῦ, 7)οπείνειις ροδδοεῖϊε πιὸ ρυἱποίρίζιινι οἱαγιιηι δια 

γπι απῖ6 ορεναἰίοποπε δμαπι.  ποοάοίιο, Κύριος ἐχτή- 

σατό με ἀρχὴν ὁδοῦ αὐτοῦ πρὸ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἀπὸ 

τότε, 7)οπείμιι5 ροσδθεϊίί πῖθ ρΥἱσιοίρίμητι αἶεθ δια αι 

ορεοναἴϊοπιοπι διιάπι δα ἐμπο. ἸΝοΐαμη οϑ ΓΙ ΧΧ τηΐον- 

ῬΓΘίοβ Ργὸ ἐχτήσατό με, ρμοδδθαϊξ πιδ, βου ρ51556 ἔχτισέ 

μι, ογεξανῖ πὶ : 4αδτη ἰθο ΟΠ 1 [ΑΙ 8 Π| ̓ΠηρΡ1ο 8110 

ἀορπηαί! 5[αΠ] ]ο π 0. ΔΟΘΟΠῚ Π. (1 {1551 πᾶ τη ΒΟ πῈ ΡΔη-- 

ἴὰν Ἐπποτηϊαηϊ. Θά γοτὸ ἔπιβίτα αἀϊχεγαΐ ΒαβΊΠΠ1π5, 

τηΐογργεΐοβ 608, {π| γοσιιπὶ ΗΓ ΔΙΑ ΥαΠ 5ΘΏ5111 Π16- 

118. ψουϊ 546. σΟη ΒΘ απ {ποραπΐ, Ὑ υ 11556. πο ἔχτι- 

σέ με, ογδανϊξ πι6 ; 564 ἐχτήσατό με, ροφδεαϊὲ πιθ. Τα 

οπΐπ Ἠδθγαϊοα ἴθ Ἠρχαρ]5 δα γουθιμπὰ νου ππίαν, 

Ε 

γι 

Α 

Τῆς θυ ἔδηηθη. ΠΘΩῈ6 {ΠΠπ|4| 5:16 110 ΡΥ ΘΟ ΘΔ ΠΊ15, 

ἸΠίθΡΡυοῖθϑ 4|105.,. 4 σοηγθηϊθηῖι5 Ηο γαϊοα- 

ΠῚ ὙΟΟΊΠΠ 56 ΘΠ {18} “ΔΒΘΘΊΙΠ 5ιιηΐ, οσεϑαϊξ 

η16 ῬΓῸ (ὑϑανίΐ, δά 1556 : {ποὰ οἷθ. ΟΡ ΙΓ τη Χ ΠΟ 
1] Ππηθηΐο δα οὐθαίαγϑο Ὁ] 5 Θηλΐαην. Ομ ΘΗ Ϊ ΠῚ 

αἰχιῖ, οςοοαϊ πομιῖτιθηι ΡΩΙ ἴδϑιιπι, οομῃϑῖδϊ Θεν. ἡ. τ. 

Θιἢ] Πὰς νΟΟΘ. {8111} 6586, ΠΟῚ Πτπ|04] ογδαβϑοῖ 
(δλιη., 566 «ιοά σϑηιιίϑϑοῖ. 

21. 564 τιη66 πο ΡΙΠΊ115 ΓΘ ΘΔ Πη115. 

Ετν. Τάοῖροο, ἱπάτῖ, ἘΠΊ ΘΗ  τι5 ; «ΟΠ Δ ΠῚ 

ἃ 5010 σῬΘΗΪπ5. οἷ ογθαΐτιϑ., ΡΥ Γδο δϑίτητιβ ἔλοίιιβ 
Θδὲ τ] 5 θυ. 

ΒΑ5. 51 Θ΄5Ὸ ΠΟΙ {ΟΠ ΠῚ 5015 σΘηΪι5 οϑῖ, 

56 ψιοπίαμη ἃ 5010, {Ππ|ρϑηϊτπι5. ἀἰοίτι5. 6ϑί,, ἱ 
ΕἼΠΓΒ115. 16) 6ϑὲ βθοιη πη (6 ΘΘΗΪ[αΠΠ 6556. οἱ 

ΟΥ̓ 6556; ΟἿ ΠΟῚ ΘἰΔ ΠῚ ΠΠΠΙΟΓΘΑἴΠΠ ΘΙΙΠῚ 

ἈΡΡΘΙΙα5. ἔπ, 41 ΟἸηπ]α ἴδο!]8 οἱ θχοορ ίαβ δὲ 

ΡΓΟίου5 ἢ ΝΘΟ διιΐθῃ ΠΟΙηΟ, τιὶ νἱ4θο, δοχ νϑϑίγβα 

βθηϊθη ἃ δϑὲ ἘΠΊ ΘΗ 15.) ΟἸΠΠ ΘΟ ΠΘΡΔΙΟ Θχ ἦπο- 

Γαμ οΟἰξπι 1η510 ΟἸΏΏΪθθι15. ΝΘ Ο σαν ἃ πΠΊΘΘΠΙΠ ΗΠῚ 

Πηδΐθυ ΟΡ Αἴ 5. ΟἸ1ΠῚ ΠΟ 5018 611Π|, 564 οἴπ ΑΡγὰ-- 

ἢὰπὶ σοππθῦῖῖ, ἘΠ σον 51 Ορίη]ο νϑϑίνα οθεϊποῖ, 

ΠΘΟΘ586 Θ8 ΟΠἼΠ6 ΠΟΙ ΠΙΙΠῚ ΦΘΠ15 56 ΠἰΘ Πἰϊὰ τητι-- 

τὰ τὰ ἀἸ5Ο 6 Γ6, ΠΟῚ ΘΔ ΠῚ 50} 1{π||1Π 61} {π|886 ἔλα υ θιι5 
οαγ Θ᾽, 564 ΘᾺ Πη 41|886 ΘΟ ΘΗ ΟΥ 65 ΠΟῚ Παροῖ, Ποὺ 

50 ΠΟΙΏΪΠ6 5] 51 Π 6 Α}}. 18 Π| γ 6 ΓῸ δὲ ογθαΐαγα Π6Ὸ 

ὙεΡΡο ἀϊρηιίαῖθ ᾿ΠΙΘΓΙΟΥ οϑὲ σδτιθθθ ΠΟΙΏΪΠΘ., 

οαπ] ΟΡ 14 5οϊτπη οἱ 1ρ58 πηϊσθηϊία ΠΟΗ 511: 

«ποά ΕἼΠτι5. πὰ οἴπ] ῬΑΙΓΘ ΟΡΘΑ ΟΠ ΘΙ ΔΕ σ, 

ΦαΔΠΊ Δ ΠῚ π6 μος ἡ π] θη} ἃ} 1ρ515 σοποθαϊειν. 

7)οπιῖπτιδ ρμοδϑθαί πε ργϊποὶρίτιπτε αὐἶεδ 5ιιαρ αγεΐδ Ορνα 

δια δα ἔτιο. Ῥάα]ο Δ} Ρ τῃ Ὑ α]ραΐα Ἰεβιξισ, ποιηρὸ 

μοο τποῦὸ : Ζἤ)οπείσειι5 ρμοσϑδθαϊϊξ τη ἱπίίῖο αϊαντσνι διεα- 

γπι, ἀπίσχιαπε ψαϊάψιαπι [ποθ } δὲ ἃ ρηϊποίριο. 565- 

[απ τὰ πὶ ἔλα Ὑ15 ΟΠ ΑΥΊ5ΒΙ11 ΒΆ5111 σοπἢγιηδίασιιβ ατο- 

δόγῖι5, παπο οαπηήοπι ἰοσαπι ἰγαοίανις ΠΡ. 8 δάνεν- 

55 ΕΠ ΠΟΙ 1 πὶ Ρᾶς. 508. 

Γ ἙΔ1 τ᾽ αὐτὸ δέ. ΓΑΡγῚ νεΐεγοβ ταὐτόν. 
4 Ἠογυτη γουρογαπι, ἀνάγχη ὅλον τὸν εἴο., ᾿ἱπΐεσρτο- 

ἰαϊϊοπεπὶ σϑίουοη πῸπ ΡΤΟΡαπ5 (ἰοἸη θοἤβιι5,, 6]}15 

Ἰοοο μᾶπο βαθβρβειίιξ: ἤεοθϑδε δϑὲ πειιγιαϊτεῖγα ΟἸΤΈΘΊΝ, 

γδἐϊοίο 60, ψιιοαῖ ἱιιπεαπὶς ταϊοηῖδιις δοεἰε δαί, ποντάπτε 

ααἰαίδοονα, πὶ οηϊεὶ ποπῖδηὶ ποι ἰα οἰσπίξεανε, ψιοι 

πιιίίος “ιιὶς [)᾽ αἱγδ5 Ππαῤεαί, 564 φιοεί τὸ δὲ αἰΐαγο 

Ραγεπίε ργοςπαίις πο δε. Ηοο εβὶ, Ἠομηη 68 Ομ π 68, 

81 56116] Επποιμῆῖο πῆ ο5 μπαροαίαν, πα πΐαΐα βεπίοπίϊα 

ἀϊβοαπὶ ορουίοῦ., ἀπὶσθηῖ ποιηῖπθ πὸπ ΠΟΟ 5:5 Ώ1Η .-- 

οατὶ, 4αοα ἀπ5 ΔΙ] 415 510 501π|5 51π6 Τταΐγθ, 566 ψιιοᾷ 

ποη 5ἰπί βϑηϊΐζουοβ, {πὶ 5 πηι! δ ΟἸΙΠΊ ΘΙ ἘΠ την 

σοποιγγουηΐ, 

» Ἑάιο Ραγῖβ. οὐδὲ τοῦτο τὸ συνεφάψασθαι παρ᾽ αὖ- 



Ρεαὶ. τή48. 

ἧς 

904. 5. ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΘΕΒΆΒΕΕ 

ΝΠ ΡΟΥΘ ΟΕ 551 Πλ11} ΤΏ ΒΕΓ. ΘΙ) ΠΟΙ ΠΑ. 

Οποπιοάο ἰσίτν πῸΠ ἃ 5018 οὐθαίιιγα ΘΕ] Δ πὶ [ἀοἰὰ 

δὲ βϑοιηάτπι νο5, {π| γϑϊαῦ ᾿πμδηϊπηδίπηι αιιοά- 

ἄσπι ᾿πϑινιιπιθπίσιη Π θη  οΡθτιη ῬΑΕῚ Δά]πη- 

σ11|5 9 ΝΊΒΙ 415 παν β {πο τι6 [ἀν Ἰοα ον ΘΙ Πθρὰ- 
ΤῈ ΘΟ] πάνθ [ΓΙ οα556., 4ποα 1Π5[ΓἸΠΠΊΘῊ 5 

ἃ Θαπὶ ΘΟΠΒ ΓΙ ΘΠ ΠῚ τι5115 θέ. Οἴμαγθ ἘΠΊ ΘΗ Ϊ ἃ 

δῖ δὲ οὐθδίαρα, ἴππη0 οἵ {ΠΠ|π|5 Ῥᾶγ 65, ΠΟῚ 1Ὡν]51-- 

ὈΠΠ65 ν᾽ ρ τι 65 50111Π}|, 564 ΘοΡρΟΥὰ Θ 1 56 Π51}}1ἃ, 

οἱ Πογῖιη Πιι}}}}Π1π18.. ΟἸΠ1668, ἸΟΟοιιϑίοθ, γΆΠΘ. 

1.56 οηὶμι αἰἰαῖί, οἱ βαοία σιιπῖ. Οὐιο Θηϊηι ἸΏ] ]- 

5[6 110 Πα Ἰσ 6 ΡΟΒϑι 7, {π| ππιῖτι 5010 οὐθαΐ , τππΠὰ 

οἴ νο]ιιπίαϊθ ορθαίτι γα δι} 5]5ίθηῖο ἢ 56 αιπα ἢ 

αοιηο ὁ. δἰϊδπι βθοιιη τη ΠῸ5 ΟΠ Πἶὰ 511η} ΡΥ 

ΕἸΠαπὰ ἢ ΟἸοημΐα πὶ ἀν! ηα νο]Π ἃ5 ἃ ὈΡ]Π1ἃ Οατιδἃ 

τα πᾶ ἃ «ποάδῃ [οπῖθ θΡοίθοία , Ρ 61 5118 Π| 

1] ΊΠο ἢ Πϑιιη  υ τι ἃ Ορου ΠΟ ἤθη ΡΡῸ- 

σρϑάϊει". Ἐπ ΠΟ Π1115 γΘΙῸ τπΠ| ΘΠ Γι) ΕἾ ̓ ππ 1} 1}]-- 

ΠἰΒ ΓΙ ἀΡΡΘΙ]αν τ, πο 6] ΠΙ ΘΠ.) ΔΕ 1658 , 

4ποά δά δογιιηὴ {1|85 ΡΥ ΘΟ Ρ᾿ ἢ πη ΤΏ] Π]5ΓΘΡ ΠῚ 

ἸΦοποιιθ. θϑί. 51 Θῃ]ηὶ ΠΟῚ ἴῃ 6Ὸ ατιοά Ἰ)6ῖι5 ρον- 

[δοῖτι5. 511, τηδ]θϑίαίθηι ροβϑι θὲ, 56 ἴῃ δὸ. «πιο 

56 4π|τ|5. 51 Ὁ τη] ΠἸ 5161, 18 Π| ἃ ΤῊ] ΓΑ ΤΟΥ 5. 50 1- 

ΔἸ ΠΠΡτι5., 4] ἱπου!ραῖθ π}] ΠΙ5 ΓΘ. Ομτι5 ΡΘΡ Ποῖ ηΐ, 

4ὰ ἴῃ γὰ αἰ ονοιῦ ἨΠ5 6 σαιιϑὶθ νΟΟΪ σομ ΐτι5 
νΟοθην ογδαίτι5 ΘΟΠ] ΠΧ ῚΣ ,. ταῦ δ τη πη ΠΕΠ] ΠῚ 

τη ΕΠ. δὲ ογδαϊιγαμη ΕἸ ν ϑι [α [6 Π} 6556 

οϑβίθπαάαϊί. 

22. Τ᾽ ΘΙῸ ΟΡΘΡΘ θυ Θἔμιπη {που} 1}ΠΠ1π|5 4τιο-- 
{π|6 Δ ΠΟ ΠἸΠΟΠΘ ΠῚ Δι 1 γ6. 

Ευν. Νοη ορουῦίοι., ἰμ 481}. οττπὴ Ῥαΐν 5. ἀὸ ΕἾΠΙ 

ΔΡΡΘΙΙΔΕΙΟΠ ἢ Δι ΠΠλτ15.5 6115. ΘΟ ΠΘΡΑ ΠΟ Π ΘΙ [ι-- 

ΠΑ ΠΔΠῚ ᾿ἰπίθ] σον 6 : ποὺ ΠΟΙ Πι ΘΟΠΘΡΑΙΟΠΘ 

«ἀάτοιῖος, δι ΘΟΠΙΠΠ]ΟΠ5. ΠΟΙΏΪ ἢ 11:5. ἀπ 

ῬΑΒ5ΙΟΠΙθ115. 51} }}1ΟΘΡ6. 
Βα5. Μοποὶ ΕἸ] ῬαΓΡῚ δου ηάιιη δι 5ίδη- 

{ἸᾺ 1 51:2116 πὶ 1Π|6}}15 1] ΠΟῚ ΟΡΟΡΙΘΡΘ. ΠΟΟ ΘΠ]1ὴ 51}0] 

τῶν. ΠΙΩ͂, τὸ συνεφάψασθαι, Δ 4141556 56. ἐχ (οἶος 

Ἡρητϊοίαπο, πιοποὶ ποιοῖ. 564 ἄπιθι πο (οἸσο πὶ 

Ἰοσ ον πὶ, ἀπΙ πη Δ Ύ ΟΡ ἴῃ 60 ποῖ Ῥᾶϊιοα ΓΘΡΟΓΙΓΊ, {80 

41 αἴχουῖε δ ἀπτατηθπία 6586. ΠΡ ΡἉΤΊ Γαι, ΠπῸτ ΟΥΓᾺ -- 

νι. ἈΘΠ«α] 56χ Νῖ55. β πη ρ]Ποἱἴον τοῦτο παρ᾽ αὐτῶν. 

ὁ ἘΠῈ5 Ἰοοὶ βοπίθηζια ᾿ερο δὲ : {1 πυιητι5 τῃ τιπὶ- 

ψΟΥΒΤῚ ΟΥῚΓ πη] σ  Πἶττι5., 1[ἃ 51 πσιι]ὸ 6115 Ραγίο5 ὁσιηΐ 
Ζποάπ6 τπιπ] θη. 

ἀ Ψρίογοβ φαϊπ|ιο ΠΡῚῚ εὐ θα 1 χαὶ ἐγεννήθησαν. 

{0π46 ᾿πίονργοβ, δὲ βϑγῖζα διε. ΒΘ 1] [ορ τι5 οἱ {πᾶν- 

ἴπι5 χαὶ ἐγενήθησαν, δὲ Ἴμοία σιιπέ, πιθο Π1ἴον ἸΘρ τιν 

ἀρ ΤΙΧΧ, Τὰ δαϊίοπο ῬΑΥΊ5Ι6Π51 οἵ τη ἀποθιι5 55. 

Ῥοβὲ νόσοι ἐγεννήθησαν ἁἀἀτειπι ᾿ηγθηίαν 1ΠΠπ|4|, αὐὖ- 

τὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν, ρ56 πιαπεανϊ, εἰ ἐγδαία 

ΘΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΚΟΠΙΕΡ. 

χωρεῖται. Ὑ πουργὸν γὰρ τελειότατον αὐτὸν ὀνομά- 

ζουσι. Πῶς οὖν οὐχὶ παρὰ μόνου χαὶ ἣ χτίσις γέ- 
34: Ἰδιεσζῳ, ΣΝ Ε “ ᾿ . 

γονε χαθ᾽ ὑμᾶς, οἷόν τι ὄργανον ἄψυχον τὸν Θεὸν 
, - 

Λόγον τῷ Πατρὶ προστιθέντας; Εἰ μὴ καὶ τὸν ναυ- 
ἐΡΡΡΕ ὌΝ τ ἢ , , , , - πηγὸν ἀφαιοήσεταί τις μόνον πεποιηχέναι τὴν ναῦν, 

Δυν 5, ᾿ 

ὅτι δὴ ὀργάνοις πρὸς τὴν χατασχευὴν συνεχρήσατο. 
“Ὥστε ' παν δ ᾿ ἣ , ᾿ δ Ὁ ΒΕ ιῖι 

στε μονογενὴς καὶ ἣ χτίσις, καὶ τὰ “ μέρη ταύ 

τῆς" οὗ μόνον αἱ ἀόρατοι δυνάμεις, ἀλλὰ χαὶ τὰ 

αἰσθητὰ σώματα, χαὶ τούτων τὰ εὐτελέστατα, σχνῖ- 
Ξ ᾿ "τα ΣΣ ᾿ ΄ ᾿ Αὐ ν" } 5 πες, χαὶ ἀχρίδες, καὶ βάτραχοι. Αὐτὸς γὰρ εἶπε, 

ἃ χαὶ ἐγενήθησαν. Τίνος γὰρ ἂν χαὶ ὑπουργίας δέ- 

οιτο ὃ θελή “ μόνῳ δ. ὧν, δμοῦ τῇ βου- ελήματι “ μόνῳ δημιουργῶν, δμιοῦ τῇ βου 
, , τὰ - 

λήσει συνυφισταμένης τῆς χτίσεως:; ΓΑλλὰ τί; πῶς 
Α ᾽ - ο ΠῚ - [ » 

Ο χαὶ χαθ᾽ ἡμᾶς διὰ τοῦ Υἱοῦ τὰ πάντα; “Ὅτι τὸ θεῖον 
, : τ “ 7 7 

βούλημα, οἷον πηγῆς τινος τῆς πρώτης αἰτίας ἀφορ- 
αγοὲ ΔΝ - δ πιΨ ἘΝ, ὉΘ ὺ ΔΛό ,ὔ 

μηθὲν, διὰ τῆς οἰχείας εἰκόνος τοῦ Θεοῦ Λόγου πρό- 
5» αν Ἃ ΄ δῶν «Ὁ  Ὄἴελ ε 

εἰσιν εἷς ἐνέργειαν. Ο δὲ τὸν μονογενὴ Υἱὸν ὕπουρ- 
ἈΝ , ᾿οτωὴν ᾿οὩοὖὁ 

γὸν προσηγόρευσε ' ὃ τοῦτο αὐτῷ προστιθεὶς μέγα, 
ο “ " φῶ ΄ ὅτι εὔθετος πρὸς τὴν διαχονίαν τῶν ἐπιτασσομένων 

, ν ᾿ - τ ἡ Χ 
ἐστίν. ἰ γὰρ οὐχ ἐν τῷ Θεὸς εἶναι τέλειος τὴν δό-- 

ἕξων ΑΡΡΒΣ ἀλλ᾽ ἐ “-ς ᾿ 5. 6) , 
ξαν χέχτηται, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὑπουργὸς ἀχριδὴς, τί 

, - “τ , ν 

ιοίσει τῶν λειτουργιχῶν πνευμάτων, ἀμέμπτως τὸ 

΄ὶς ο, 
- [δ , τὶ , ΑΥ -Ὸὦ - 

γον τῆς διαχονίας ἐπιτελούντων; Διὰ ταῦτα τῷ 
- γ αν ᾿ , ΩΝ “ ᾽ -ο Ν 

γεννηθεὶς τὸ χτισθεὶς συνῆψεν, ἵνα κἀντεῦθεν μηδε- 

Ὁ μίαν οὖσαν Υἱοῦ καὶ χτίσματος διαφορὰν ἐπιδείξη. 

Η 

χοῦσαι χαὶ τῆς παραινέσεως. 

τ - ᾿ τω τὰ ι τω 
ΕΥ̓͂Ν. Οὐ χρὴ, φησὶ, τῇ τοῦ Πατρὸς " χαὶ τοῦ 

νρ ω ’ -ῸὉνο 

Υἱοῦ προσέχοντας προσηγορίᾳ ἀνθρωπιχὴν αὐτοῦ 
Χ » 7 -» 

τὴν γέννησιν ἐννοεῖν. Καχ τῶν ἐν ἀνθρώποις γενέ- 
- ’ " - 

σξων ἀναγομένους, τοῖς τῆς ' μετουσίας ὀνόμασι χαὶ 
,ὔ « 2 Ν , 

πάθεσιν ὑπάγειν τὸν Θεόν. 
ε Α ,ὔ ᾿Ὶ Ν»ν Ἂ 

ΒΑΣ. Ἢ μὲν παραίνεσις, μὴ δεῖν τὴν κατ᾽ οὐὖ- 
,ὔ ὃς τῳ { Ν ’ 5 - [4 ΩΣ Ἁ 

οαἰαν Υἱοῦ χαὶ Πατρὸς ὁμοιότητα ἐννοεῖν. Τοῦτο γὰρ 

δυιιῖ : ἴάτηθη οἵτὴ πο γοῦθα 1π ΤΟΙ 4115 {πῖπίπο (ὁ- 

ἉἸοῖθι5 ἀοϑπξ, οὐ Πα τ]π ΑΒ. Π1|5 ὈΓΟΥῚ5. 6556 τηᾶχῖ- 

πιθ βίπαθα!. ποῖ να]άς δὐπηοάππῃ «}1αν], {απ ἐχ- 

Ῥαπρὶ δὲ δ] οὶ ἀἘθογεηΐ. 

ὁ (οαϊοοβ ἁἰχιοῦ θελήματι μόνον. 

ΓΈ ἀλλά τοι πῶς. Αἰ Μίς5, ἀλλά τι πῶς. 

8 ἘΔ τοῦτο δὲ αὐτῷ. Νουα δὲ ἀθοεῖ ἃ ποβίγι5 Οὐ- 
ΠἸΟΙΡιι5. ν᾽ 

" ΤΑΡΥὶ νοΐογοβ χαὶ υἱοῦ. ἘΔΠῚ χαὶ τοῦ υἱοῦ. ΠΡΙἄδπα 

πὶ 6115 Ἰοστταν ἀνθρωπίνην : 564 1ῃὴ ποβιτ 5 (ἸοΙθιι5 

βου ρίαη Ἰπ ΘΟ ΠΙπλτ5 ἀνθρωπιχήν. 

1 ΒΑΒΙΠΠπι5 ἀοοοῖ ἁ 4 πδηΐο τη γα, Ἐπ ΟΠ 111} γΟΟΟ ΠῚ 

μετουσία, ποπ 1[ἃ ΔΟΟΙΡοΥΟ,, πὶ 5 στ Πσοῖ σοχημηπῖο- 

ΠΟΤῚ {παν} ]1| 061, 564 ΘΟΙΠ ΠΤ Π] ΟΠ Θἢ Θββθη τ, 



ΑΌΥΕΚΒΌΒ ΕΥΝΟῸΟ 

5. δος ( ἢ Ὁ χε; " ΕΙ , ε 
αὐτῷ βούλεται ἣ τῆς μετουσίας ἀπαγόρευσις, ὡς 

“τῷ - τ τ Ὁ 
ἀχοινωνήτου τῆς τοῦ Πατρὸς οὐσίας πρὸς τὴν τοῦ 

τ : }Ὶ ὦ δὴ - 

Μονογενοὺς ὑπαρχούσης. ΚΔιὰ ταῦτα αἱ σεμναὶ ἐχεῖ- 
-.- 5 7, ν τ ν σῷ ς -,ε ναι τῶν ὀνογμλάτων διαστολαὶ, ὧν τὸν ὄχλον ἡμεῖς ὕπερ- 

, - ΕἸ τ 
ἔθημιεν" ὡς οὐχὶ ὅσων αἱ ἐχφωνήσεις αἱ αὐταὶ, ταῦ- 

“᾽ ’ “ΓΝ ἄς τ Ν ᾽ὔ 

τα χαὶ τῷ σημαινομένῳ ἤδη ταὐτὰ, ἵνα τὸ Πατέρα 
ἢ το προ λ . 

εἰναι τοῦ Υἱοῦ τὸν Θεὸν διὰ τοὺς ἐπὶ γῆς πατέρας 
“ , 4π ἃ ΡΒ 

ὀνομαζομένους ἀφέληται. ᾿Ιγὼ δὲ, πολλῶν ὄντων, 
“Ἁ Χ - ων 

ἃ τὸν Χριστιανισμὸν ἀπὸ τὴς “Ἑλληνικῆς πλάνης 
Ἁ. Ὁ 3 Διο 5 , “Ν" 7 ς“Χ τ 

χαὶ τῆς ᾿Ιουδαϊχῆς ἀγνωσίας διίστησιν, οὐδὲν ἡγοῦ- 
Ιὰ Ὁ,"ὕὔ ῸὖὋο τὶ ᾽ὔ »ἶ ΤΩΣ ,ὔ 

μαι χυριώτερον δόγμα τῆς εἰς Πατέρα χαὶ Υἱὸν πί- 
τὲ ΔῈ. , - ἣν Ἀσικις νς ἡτὼ ἘΠ, 5 , 

στεως τῷ εὐαγγελίῳ τῆς σωτηρίας ἡμῶν “ ἐνυπάρ- 
ὮΝ 2 ᾿ γειν. ᾿Επεὶ τό γε, χτίστην εἰναι καὶ δημιουργὸν τὸν 

Θεὸν, καὶ οἵ χαθ’ ὁποιανδήποτε πλάνην ἀπεσιι- 
7 

σμένοι συντίθενται. Ὃ δὲ Πατέρα ψευδώνυμον, καὶ 
Ἂ, ,ὔ Ὁ 

Υἱὸν μέχρι " προσηγορίας Ψιλῆς καταγγέλλων, καὶ 
Χ ν " 

οὐδὲν ἡγούμενος διαφέρειν, ἢ Πατέρα ὁμολογεῖν ἢ 

χτίστην, χαὶ ἤτοι Υἱὸν λέγειν ἢ ποίημα, ποῦ τετά- 

ἕεται παρ᾽ ἣμῶν; ἢ τῆς ποίας εἶναι μερίδος 

“ἀριθμηθήσεται; τῆς ᾿Ιουδαίων, ἢ τῆς “Ἑλλήνων ; 

Οὐ γὰρ δὴ Χριστιανοῖς ἑαυτὸν εἰσποιήσει, ὃ τὴν 
, - ᾿ - τῪΡ 

δύναμιν τῆς εὐσεθείας, καὶ τὸν οἱονεὶ χαραχτῆρα τῆς 
λ , τν Ὁ ἃ "» ἢ , Οὐ ᾿ Ἂν δ 

ατρείας ἡμῶν ἀρνούμενος. Οὐ γὰρ εἰς δημιουρ-- 
Ν Χ , 5 ,.» βέγν δ 3 7 

γὸν χαὶ ποίημα ἐπιστεύσάμεν ᾿ ἀλλ᾽ εἰς Πατέρα 

καὶ Υἱὸν διὰ τῆς ἐν τῷ βαπτίσματι χάριτος ἐσφρα- 
παῖε ο ΄ “9 Βα, ἊΝ 

γίσθημεν. “Ὥστε ὃ ταύτας τολμῶν ἀθετεῖν τὰς φω- 
Ὰ - - .- Ἁ 

νὰς, πᾶσαν ὁμοῦ “παραγράφει τῶν εὐαγγελίων τὴν 
δύ Π Ξ ΝῚ -- ΜΙ; . γἥὶὺὶ Δ 

ὕναμιν, Πατέρα υμὴ γεννήσαντα, χαὶ Υἱὸν μὴ γεν- 
, οὋ 

γηθέντα χηρύσσων. ᾿Αλλὰ ταῦτα ' λέγω, φησὶ, τὴν 

τοῦ πάθους ἔννοιαν τὴν ἐχ τῆς τοῦ Πατρὸς φωνῆς 

ὲ νην ἐχχλί ῬΠγρὴν δὲ δή ἦν γε εὖ ἐγγινομένην ἐχχλίνων. ᾿Πχρῆν δὲ δήπου τόν γε εὖ- 

σεδεῖν ἐγνωχότα, τὸ ἀπεμφαῖνον τῆς ἐν τοῖς δή- 
’, 3 ΕΙΣ 5» - 

ϑασι τούτοις διανοίας, εἴ τι ἄρα χαὶ ἐνυπῆρχε, 

παραιτησάμενον, μὴ πᾶσαν ἀθρόως τὴν φωνὴν ἀθε- 

τεῖν, μηδὲ τῇ προφάσει τοῦ ἀπρεποῦς χαὶ τὸ ὅσον 
»" τ 39. κὦ 7 , ; 7 Ψ. ᾿ Α 

ἀπ᾽ αὐτῆς χρήσιμον συνεχδάλλειν " ἀλλ᾽ ἀπὸ μὲν 

τῶν ταπεινῶν χαὶ σαρχιχκῶν νοημάτων ἐν τοῖς περὶ ρ Ι᾿ Ζ 
Θ «7 ΄ , ὌΧ κα ’ 

εοῦ δόγμασι καθαρεύειν, γέννησιν δὲ τῇ ἁγιωσύνῃ 

χαὶ τῇ ἀπαθεία τοῦ Θεοῦ πρέπουσαν ἐννοεῖν ᾿ τὸν 
Χ , ᾽ Ἄς ᾿᾿ ὦ ἐπε « ψ 5.6 

μὲν τρόπον, καθ᾽ ὃν ἐγέννησεν ὃ Θεὸς, ὡς ἄῤῥητον 

καὶ ἀπερινόητον ἀφιέντα, πρὸς δὲ τὴν χατ᾽ οὐσίαν 

ὁμοιότητα, ἐχ τῆς τοῦ γεννᾶν πρσηγορίας δδηγού - 

μενον. [Καίτοιγε φανερὸν σχοπουμένῳ, ὅτι οὐ σω- 

κι (οάοχ πππι5. οὐ ο 115 διὰ τοῦτο. ΒΟΙΙΦαὶ 56χ 

Ν35. διὰ ταῦτα. 

Ὁ ἘΜ ΠῚ ἐνυπάρχειν. Ἐδιτο απ. οἱ βερίθμη ποβίυ 

Μ85. ὑπάρχειν. 

»ΉΘρ. ιανίαβ τη οοπίοχία, ψιλῆς φωνῆς : ἴῃ ονὰ [1- 

"γ1, προσηγορίας ψιλῆς. 

ἐ (οἶοχ τππτ|5 6 ΘΠ συναριθυνηθήσεται. ΑΠΠ 56 χ Ν55. 

90 

γα} 1118 ῬΑ Ρ ΕΟ ΠΟ Π5. ΠΟΡΔΙΟ , {{π|85] δ Ὀϑία π ὰ 

ῬδίΡῚ5. ΟΠ 5} 5Γ πὰ ΕἼΠΙῚ ΠῸΠ 4π|6αΐ σΟμΊηλιι- 

ΠΙΟΠΘηι {|| 1 πὰ 6 ν 6. Ῥυορίθρθα ργθοίαγθ 1Π|ώ, 

«ΑΓ. ΠΟῸΒ5 {8 }Π} ̓  ΘΟ ΘΥΤΏΪβ] Πη115., ΠΟΠΉΪΠ111}) 

ἀἰβιιποίίοποϑ, {ποά ν] ἀθ]]οθὲ ποθὴ 4οΥνπηοιιη-- 

46 φεάθῃ ϑι1πηΐ ΘΠ] 0065, Θἃ σΟὨζητι0 ΤῸ 

«πόα 5:5 η Ποαῖα θα θη δἰπὶ : τι ΡΓΟΡΙΟΡ. 605 

4ᾺΙ 1π ἴΟΡΡὰ ῥα "65. ΠΟΠΉΠΑΠίι"; ΠοσΘῚ ΘΙ] 

ΕῚΠῚ ῬαίγθηῚ 6556. Ερο γ6ΓῸ 5 ΟοἴιηῈ τητ1ἃ 51π| {τ|80 

ΟΠ ΙΔ Π᾿5ΠΉ11ΠῚ} ἃ ΘΘΠΠ1 ΘΡΓΟΙῸ ἃς “πιἀαϊοὰ ᾿σπο-- 

ΓΔητα αἰΡ γα πῈ., ΠαΠ]τΠ ΔΥ ὈΙΓΓΟΥ 1 Ποϑίγεθ. 58-- 

1015. Ἐν ΔηΘΘΙΙΟ ᾿Π6556. ροἵϊπ5 ἃ0 πη }1|5 ἀοση]ὰ, 

4πἀτ ἴῃ Ῥαΐροιη οἱ ΕἸΠπιπὶ [6 η}. ΝᾺ ΠῚ γ6] 11 {4τι] 

«ΠΟΟΙΙ 116 ἜΡΓΟΥ 501551 51η{., ΠΘΊΙΩῚ ΟἸ ΘΔΙΟΓΘΠῚ 

80 ΟΡΠ ΠΟΘ μη 6556 σοπἤ θηΐτιν. Ὁ γε ΡῸ [α]50 ἃρ-- 

ΡΘΙΠτιην Ῥαΐρθιη., δὲ ΕἸΠπιπὰ πιιάα ἀΡΡΘ]] ΠΟ Π6 
ΡυΘάϊοαῖ., πἰ πὸ αἰ ουγο ἀν Ιτραῖαν, νοὶ] Ρὰ- 

[Γ6ΠΔ γ6] ογθαουΘ ἢ. ῬΓΟΠΙΘΡΙ ,. δ ἀτΐ ΕἼ πη τι: 

ΜΙΌΜ Ε18. 11- 

[ἀοϊτιγᾶ πὴ ἀϊσογθ, Ὁ01 ἃ πο) ]5. σΟ]]Ο σα παν ἢ ἀπε 

4τ|ὰ ἴῃ ϑθοΐα πιιηθι τιν ὃ Γι ἀδονιηπΠ6 Δ σ6η- 

{πη} ὃ Νεο ϑηΐη ΟΠ ΙΒ 18 15. 856. δἀϊπησοῖ, {πὶ 

ΡΙθέδ 5 ΤΌ Ρτιν δὲ νοὶ αὶ γ ]Ισ] 0115 Ποϑίροθ παν δοῖθ- 

61 ἰηΠοϊαῖτ: ΝῸΠ ΘηΪηι ἴΠ ΟΡ ΠΟΘ ΠῚ Οὐ ΘΠ 1 πη1|5, 

οὐ τη [οϊαναιη : 864 ἴῃ Ῥαίγομη οἱ ΕΠ ῃ ΡΘι 
ῬΑ ἴϑη}1 σνα απ ΟὈ5ΙΣ ΠΑ ΓῚ διιπητι5. ΟἸΙΙ]ΟὈΓ ΘΠ] 
41] ἴνὰϑ γϑ]ϊοθυ νοοθϑ διά θῖ, ουη θη ϑίτηῖ! Εγαπ- 

ΘΟ] ΠΟΥ. ν] πη [Δ ΟΠ} ΡΥ 1, Ο1ΠΔ ἢΘ6Ὸ ῬΑ ΘΠ 56-- 

ΠΟΙ Πΐθιη, Ππθο ΕἸ] πΠΔ σϑηϊίιπὶ Ρ᾽ΘαΙοοῖ. 566 

᾿δθο 4160... πα], τι ρ 5510Π15 1Π 106] 6 Π ΕΔ ΠῚ 6 

ῬαΐγῚ5 νΟ 6. Θπαβοθηΐθη [πσίαπηι. Ὑ γι Π Ορογίο- 

θαι ϑῖυη {|| Ρ16 ἀϑθῦθ βἰαςβδοῖ,, ἀΡβοπιη ΠΟ- 

ΓἼΠΠ ὙΘΥΠΟΡΙΙΠ) 5ΘΠ511Π)., 51 {1 ἰΔΠΊΘΠ Ιπογδΐ, 

ΔΥΘΙ ΒΔΓ. ΠΟ ἰοίδ ΠῚ) 51Π}1}} γΟΟΘῺ ΓΘΡΓΟΒΆΓΟ ; 
ΠΟΙ 6 ̓πάθοουν! οὈΐοπίι, σα! αι] 0 δὰ Δοσθά! 

{ΠῚ [15.5 1(1 51 τη] ΓΘ] ΙΘΘΓΘ : 56 τιξ 80 Πιιῃ}}}1}0τι5 
ΘΑΡ ΠΑ] τιβπ|6 σΟσΊ ΠΟ ΠΊ 15 τη αἸν1Π15 «Οσ Δ Ε5 
Ῥαγιη. 6556... 1ἴὰ σΘΠΘΡΑΙΠΟΠΘΙΠ ΒΔ ΠΟΙ ΓΑΙ ἴθ 
αραϊ]ῖςι Τ)οὶ σον θη θη 6 ΠῚ 1Π 16] ]Π ΘῈ ΓΘ : 60 τι 
ποάτιπ) «π᾿ 6} {10 Τλθιι5 σϑπτῖξ,, [ἈΠ] πᾺ 1 (|| 
1Π6 [ΓᾺ}0}}15 86 ΠΟΙ ΡΥ ΘΠ ΘΠ5101115 511... ῬΡΟΘΘυ ΠΗ11-- 

ἴογθὲ, δά ϑιι δίῃ 186. ΨΘΓῸ 51Π}}}}π|4|Π 01 ΡΘῚ σ6-- 
ΠΟΡΆΠΑΙ ΔρΡΡΘΙ]Δ ΠΟ πὶ «6 πιοογθίπι". ΟἸι  Π  τᾺ 

Ρδυϑρσατιηι δὲ τ ΡαΓΔΠἾ, Πδθο ΠΟΙΏΪΠἃ , ρᾶΐοι 
οἵ ΠΙϊπ5.,. ΘΟ ΡΟΥΑ πα πὶ ἃ ΓΘΟ ΙΟπτιηλ οΟϑΊτα ΠΟΤ ΘΙ 

ἀριθυνεθήσεται. ΝοΧ εἶναι ἀφο: 1ῃ. φααΐαον (ΟΠ ἸΟΙΡιι5, 

ἀ ΑπΕ({ἱ 56χ ΠΡΡῚ οα πὰ οαιίοπο  εη. ἡμῶν ἀρνού- 

μενος. ἘΠΖΙΠο Ῥαγὶβ. οἱ Βερ. βθοιηάι μὴ ἀρνούμενος. 

6 ((οήΠοο5 ποη ῥατιοὶ διαγράφει, Βοηδιῖ1: ΠῚ (551 Π1111. 

ἢ ΤΙηῖ5 απ 4]ὸν Νῖ5, οὰπὴ 6 1{15 λέγων.... ἐχχλίνω. 

ΑἸΗ φαϊπάιο ΝΜ55. λέγω...» ἐχχλίνων. Ν 
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ΡΙΓΟΡΥΙΘ Ὧ6 ΡΥΙΠῚ ΔΙ ἸΟΡΆΓΘΙΘ ΠΟῚ 5016 6: 564 οἵπΠη 
ΡΘΓ 568 5018 ἀἸοιιΠ π}᾽, 50 πὶ ΒΔ πὰ π πητιἔππτιτη 1Π-- 
ἀἸοαγθ. ῬαΙΟΙ ΘΠΪΠῚ 6515, {|| Δ] ΓΘ. οχϑιϑίθ πὶ ρυ1π- 
ΟΡ τ 5ΘΟΙΠ ΠΑ 11} 51Π|1||6 Π} 510 1051 Ππαΐπι "ΠῚ οοη-- 
{01} : ΠΠΠπ|5 γΘΙῸ ,. {π| 6Χ 4110 ρ6 1 σ  ΠΟΡ ΔΓ ΟΠΘ ΠῚ 
ΡΥΪΠΟΙΡί τη τι 518 μαρα]ε. 

5. ΒΑΘΙῚΙ ΟἜΈΒΛΕΕἘἙ 

23. Τίαψαθ οὐππὶ ἁιιά πηι15., ΠΟ ΠΉΪΠΘ ΠῚ Ρ Δ ΠῚ 
6586, ἴππη0 πο} 1: ΠΟ Ϊ5. αἰίθοιπι οοσιίαιο : αἵ 

γΘΓῸ Οἵ Π6ιιηὶ ΡΑΓΡΘΠ]., ἔπιΠῚ ἃ(ἱ ἸΠ}ρ 5510 116 ΠῈ 

Οδιι58 } ΠΊΘΠἴθΘ ΔἰΓΟ] ΠΠπλ11’. Ἐπ ΠΟ Π}Ἶτι5 ἀπιθιη Πα πο 

ΔΡΡΘΙ]Δ Ομ ἐἰ6. 5] οἴα [δου ΟΠ 115. Παΐτνα 
ΔΟΟΙΡΘΙΘ ἈΒ55.16.115, «ποὰ ΓΔΙΟΠΙ5 6185 ΘΑ Ρ 111 511-- 

ΡδΡἂΐ, 14 τι 1 ρΟ 5510 }}6 ρευποσαῖ. ΝῸΠ ΘηΪπῚ ΡΣ 

οὐ αΐ ΘΠ 5. ΘΟΥ ΤΙ ΡΠ 1] 1 ἀἰΓΘο οπθη αἰθ πάθη - 

ἴ6 1, ἃ[4 116. 511 0518 τ] ΠῚ} 1} Πγτι{ 1] 6} ἂὸ Πα] τ6- 
ΓΆΒΙ]Θ ἢ, Παίτι186 ἤπιχ 6 οἱ ᾿Π τ Π16 015 ΠατιΓ ΓΙ ΟΠ 115 

ΟΡΠΟΧΙδ5 ΘΟ ρΑΓ Δ Πἴθη., Πδιὴ ΠῸΠ οἸθήθγο 
ΑΓΓΘΟΠΟΠΙ 115. ἸπΠ6η1. ΝΟ “ΠΟ ΠῚ ΠΠΟΡ [Ά]Τὰ 

ἈΠ ΠΊΔΠ1Δ Ρ 6} [ΘΟ πῚ σοπουδηΐ, [ἃ 4ποήτιθ ἀθ 

Τ)60 56 ΠῈ1}6 Ορογίοθαϊς : 56] πἴπο πλοῖα. ἀθαιιοὶ 
Δ νυ ταΐθιη., «πο αιιοπίαμη. ΘΟΡΡΡΕ Ό1Πὰ πος 

Π]060, 15 4] ᾿ποου ρ ΕΠ 0}}}5 δϑὲ, πη 40 σοπίγανῖο 
ΘΘηΘΓΆΓ. ΝΘΊΠ16 γΘΡῸ ΠΠπ|| ἀἸχθυἔ, ΠΟΠΊΪΠὰ ἢ δρῸ (|88 Α 

ῬΓΟΡΓΙΘ ἃς ΡΥ ΓΟ 46 ΠΟμλ ΠῚ 115 τιδιι μαῖα διιηΐ, 

46 60 ἃ πο ὶϑ5 ἀϊοὶ ρδὺ αστιβιίιηιν. Ἐτοπὶμη ΠΟμ ἢτι5 

Ποϑίθν 165115 ΟΠ Ἰ5επι5., δ Οπη ηἾτ πὴ ΡΥ πο ρίτιπι οἱ 

ΜΟΙ ΠῚ ΓΘΓΙΠΠῚ ΘΟ 1158 Π} ΠΟ5 ΓΘάποΠ5 : 705 αἰιίοηι 
σιοἶἱ6 Ὅοσαγ, Ἰπυτ, ρμαΐτοηι τϑείΓιιτηι ἵπὶ ἰθρτα; 
χιγιι5. Θπῖπι 651 Ραίοτ' ὐδείογ' σι οεἰἰς. Οὐομηοίο 
ἸθΊ ει νΌΟ65 [Ἰὰ5., [ΠῚ τὰ ΠῚ 5ἷ ῬΓΘΟΙριιθ ΟΡ ΠΑ 165 
Αἰ δοίτιθ 5 ἢ] Ποαγθ πη, γριά Ἰθπας οθπβοῖ : {π|ὰ5 
ῬοΙ Ϊητι5 Πποϑίθυ νοΐ Ποῖ αραϊμίαπι ἀδοθπῖος ἃὉ 
ΠΟΙ ΠΙ 115 δ Ἰρϑιιμὴ ἐγαηϑίονι ἢ Οὐοὐ οἱ οἱ ογθα- 

ΓΠΡΆΓ ἢ ΠΟΙ Ῥαΐον, ἃ Πιῖὶς ποϑίγρ 56η-- 

ἴθ η 1185 ποαπδ ιᾶπη ΤΘρισπαῖ. Οὐ ΘΠΪπῚ σϑπαϊ 

5165. ΓΟΡῚ5. 5θοι πη τιπ νεῦρα 10}, ποη δοάθιη 

5 Ἐ4ΠῚ ἐνδείχνυνται. Ὑ δἔεγε5 φαΐηχιο ΠΡτῚ ἐνδείχυυ- 
ται. 

" ἘΜΠΕῚ Ῥαν]5. ἀχούσωμιεν ὅτι ἄνθρωπος. Ἑατο  εη. 

οἴ βεὲχ Νβ5. ἀχούσωμιεν ἄνθρωπος. 564 νοσοιη ὅτι ἱπερίς 

ΟΥ̓ ἰ55α πὶ 6586 ΘΧ 60 ἸηῈ6]]Π19 111, 4ποα] 5[ατίτη Ἰδσαμητι8 
ὅταν δὲ, ὅτι ὁ Θεὸς Πατήρ. 

ἱ γ ρίογοβ {παΐιου. ΠΡῪῚ οαμ 6ΩΠ15 παρατιθέντα. 

ΑΙἸὰ ἄπο Ν55. παρατιθέναι. ΓΡΙ Θτα. 61 μηδὲ ὅτι...»- 

γεννᾷν, ΓΑΡΥῚ ἀπ μηδ᾽ ὅτι... γεννᾷ, 

4 ΒΑ οἱ Μ55. ποῖ ῥδιοὶ ἐπιλέγομεν. Ἀδρ. ογετι5 

ἐπιλέγωμιεν. 

»ἜΈἜ6Μ 1:1 ὁ πατήρ. ΑὐΠου]8 1ῃ Ν958. ποβευῖβ ποπ ἰη- 

γΘΠΙΓΙΓ, 

« Ἐ41Ὸ χύριος ἡμῶν, Ν᾽ οχ α]τῖπηᾶ ἴῃ Νῖ55. ἄθοϑί. 

ἃ Ἐ41Π εἰ ἄτπιο δῖος. πρὸς ἑαυτόν. {Ππῆ6 πίοι : 

ΟΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ, 

Β ματιχῶν παθῶν χυρίως χαὶ πρώτως ἔννοιαν ἐμ.- 

ποιεῖν ταυτὶ πέφυχε τὰ ὀνόματα, ὃ πατὴρ, λέγω, 
χαὶ ὃ υἱός" ἀλλὰ χαθ’ ἑαυτὰ μὲν λεγόμενα, τὴν 
πρὸς ἄλληλα σχέσιν ὅ ἐνδείκνυται μόνην. Πατὴρ 
μὲν γάρ. ἐστιν ὃ ἑτέρῳ τοῦ εἶναι χατὰ τὴν ὁμοίαν 
ἑαυτῷ φύσιν τὴν ἀρχὴν παρασχών᾽ υἱὸς δὲ, δ᾽ ἐξ 
ἑτέρου γεννητῶς τοῦ εἶναι τὴν ἀρχὴν ἐσχηχώς. 

Ὅταν μὲν οὖν ἀκούσωμεν " ὅτι ἄνθρωπος πατὴρ, 

τότε χαὶ τὴν τοῦ πάθους ἔννοιαν προσλαμόάνομεν " 
ὅταν δὲ, ὃ Θεὸς Πατὴρ, ἐπὶ τὴν ἀπαθὴ αἰτίαν τοῖς 

Ε λογισμοῖς ἀνατρέχομεν. Ὃ δὲ ἐπὶ τῆς ἐμπαθοῦς 

φύσεως τῇ προσηγορίᾳ ταύτῃ συνεθισθεὶς, τὸ ὑπὲρ 
τὴν χατάληψιν τῶν ἑαυτοῦ λογισμῶν ὡς ἀδύνατον 

ἀπαρνεῖται. Οὐ γὰρ, τῷ πάθει τῶν φθαρτῶν προσ- 
ἔχοντα, τῇ ἀπαθείᾳ τοῦ Θεοῦ ἀπιστεῖν προσῆχεν, 

οὐδὲ, τῇ δευστῇ φύσει χαὶ μυρίαις ὑποχειμένη με- 

ταῤολαῖς, τὴν ἄτρεπτον χαὶ ἀναλλοίωτον οὐσίαν 

ἱπαρατιθέντα. Μηδ’ ὅτι τὰ θνητὰ ζῶα διὰ πάθους 

γεννᾷ, καὶ τὸν Θεὸν ἐχρῆν οὕτως οἴεσθαι" ἀλλ᾽ 

ἐντεῦθεν μᾶλλον δδηγεῖσθαι πρὸς τὴν ἀλήθειαν " 

ὅτι ἐπειδὴ τὰ φθαρτὰ οὕτως, ὃ ἄφθαρτος ἐναντίως. 

Καὶ μὴν οὐδὲ ἐχεῖνό γε ἂν εἴποι, ὡς χυρίως χαὶ 

259 πρώτως ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων τεταγμένων τῶν ὀνο- 
μάτων τούτων, καταχρηστιχῶς ἡμιεῖς " ἐπιλέγομιεν 

ᾧ. Ὃ γάρ τοι Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, 

πρὸς τὴν πάντων ἀρχὴν χαὶ τὴν ἀληθῇ τῶν ὄντων 

αἰτίαν ἐπανάγων ἡμᾶς, Ὑμεῖς δὲ μὴ χαλέσητε, 
φησὶ, πατέρα ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς" εἷς γάρ ἐστιν 

"Πατὴρ ὑμῶν ὃ οὐῤβάνιος. Πῶς οὖν ὡς σαρχιχῶν 

παθῶν προηγουμένως ἐνδειχτικὰς ταύτας ἡμᾶς 

ἀξιοῖ τὰς φωνὰς ἀποπέμπεσθαι, ἃς ὃ “ Κύριος, ὡς τῇ 

ἀπαθείᾳ τοῦ Θεοῦ πρεπούσας, ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, 

“ πρὸς αὐτὸν μετατίθησιν; Εἰ δὲ χαὶ τῶν χτισμά- 

- 
[Ξ [: τῷ 6 

Π 

Π Ν ΡῚ , “ μηνᾷ Ἂ , - ὐὐρ΄-. Ἕ Β τῶν Πατὴρ ὀνομάζεται, οὕπω τῷ λόγῳ τῷ ἡμετέρῳ 
΄ ε Η͂ ν Ἂν τ Ἂς τ Η κ 

μάχεται. Ὃ γὰρ τετοχὼς βώλους δρόσου, κατὰ τὸν 

τοῦ ᾿Ιὼδ λόγον, οὐχ ὁμοίως τάς τε “ βώλους καὶ τὸν 

αὐ 56 ἔρϑιιτι ἐν απϑζενἐ : «πιο 4αΐπ συτς]οϑιτη 51}, {π|- 

ῬΙΓΑΡῚ π}10 πηοο ροΐεβί. Νοῦς οπὶπὶ Π)ΟΙΏΪπιι5 86 

1ρ36ε γοοσδΐ Ῥαΐγεπι : 564 14 ποπηθη ἐγαπϑίογι δα Ποιὰ 

ΤΠ ΘΙΒΟΓΉΠῚ., 8611 Δ6 δαπτὴ ἰρβῖτς Ραΐσοια, (οάοχ 

(ΩΙΡ. εἰ 4111 ἔγεβ πρὸς αὐτόν, γεσΐα. 

6 Ἠοοΐοοο, πὖ 5:0})}06 41185, γαυϊαηΐ νϑίουοβ ἔπππ οα- 
απο ποία, ἔπτη ἐγ 015 ἀθβουῖρε ΠΡν]. [ἢ Βερ, ἰοριο 

δὲ 1π οἠπἴοπο ῬΑΥΊβΙθμδὶ {ποιηδαπηοάθση οἴ ἁρυά 

ΤΙΧΧ Ἰορῖταν βώλους, “«ἸοΡ ας γοΥῖς. ΑἸΠ φαίη Μ55. 

βύλους, μια 5, 56εῖι δε ας γοΥ 5. (ἰόντ 51 {πᾶπᾶο δχοι- 

58 Π61 5διιηΐ ΠΡΤΑΓΊΙ, ᾿ο ἀἸστιοβ 6058 ΘΧοιιϑα ΟΠ 6 σΘΠ860, 

ΟἾΠῚ ὁ ῬΙῸ ὦ 5ΟΤΊΡΟΓΟ γ6] “ΠΠΠἸσοηἸου θτι5 ΤᾺ Π]]ππτιπ 

511. Πεσα Πασθῦχη. ΠΡΊάοπι δα. [ογεϊα5 χαὶ τὸν υἱὸν 

ὑπεστήσατο : 564 ἴῃ οΥὰ ΠΙΡΥῚ τϑοοη ον πηᾶπι ςογῖ- 

Ῥίαπι πυθηΐειν ἐτεχγήσατο [5167. 



ΑΕΒ ΕὔΝΟΜΙΌΜΝΜ 118. 

ἘΦ] ΕῚ 4 "ἡ 

Υἱὸν ἐτεχνώσατο. Ἢ εἰ τοῦτο λέγειν τολμήσουσιν, 
[4 τι Υ̓́ "Ἔ Ἂ ι Ὁ] τ ἐδ - , [ΦἹ 

ὥστε ἐν ἴσῃ τάξει χαὶ τὴν οὐσίαν τῆς δρόσου υἱὸν 
Ξ , -Ὸὦὦ!͵ ο 

ὀνομάζειν, παντὸς ἡμᾶς τοῦ πρὸς αὐτοὺς ἀπαλλά- 
ἜΣ ξουσι λόγου, εἰς περιφανεστάτην ἀναισχυντίαν τὴν 

Σ : 
βλασφημίαν προαγαγόντες. Οὐδὲ γὰρ ὅταν Πατὴρ 

,ὔ -» 

πάντων ἡμῶν λέγηται ὃ Θεὸς, κατὰ τὸν αὐτὸν τρό- 

πὸν ἡμῶν τε χαὶ τοῦ Μονογενοῦς ἐστι Πατήρ. Εἰ 
ο ν 

δὲ ὅτι πρωτότοχος πάσης χτίσεως, καὶ πρωτότοκος 
9, - - ΄ , 

ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς, ὃ Κύριος ὅ προσηγόρευται, 
Ὁ Ὰ » 

τοῦτο αὐτοὺς παιδοτριδεῖ πρὸς ἀσέδειαν - διδασχέ- 

σθωσαν ἐχ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτι χαὶ "μητέρα ἑαυτοῦ 
᾿ Νν - τ 

καὶ ἀδελφοὺς ὃ Κύριος τοὺς ἐχ τῶν ἔργων τῆς ἀρε- 

τῆς οἰχειωθέντας προσαγορεύει. Τίς γάρ ἐστι, φη- 
" , Η 

σὶν, ἣ μιήτηρ μου, καὶ τίνες οἵ ἀδελφοί μου, Ἶ ἀλλ᾽ ἢ 

οἷ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐ- 
- σ͵ -Ὸ» 

ρανοῖς: “Ὥστε Πατὴρ ἡμῶν ὃ Θεὸς οὐ καταχρηστι- 
- 2 ου 

χῶς οὐδ᾽ ἐκ μεταφορᾶς, ἀλλὰ χυρίως χαὶ πρώτως 
ΜΝ τ .- 5 , ΙΑ - νκὴ χαὶ ἀληθινῶς ὀνομάζεται" διὰ τῶν σωματικῶν γο- 

ὔ ΠᾺ -“ - Ε 
νέων εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἐχ τοῦ μὴ ὄντος παραγαγὼν, 

Α --“ - πν 

καὶ ταῖς χηδεμονίαις προσοιχειούμενος. ἢ Εἰ δὲ 
Ἰξ ΕΥ̓͂, - ͵ “ὡ ε , 5 , ΕἾ - 
ἥμων. τῶν χάριτι τῆς υἵοθεσιας ἠξιωμένων ἀληθῶς 

τ ᾽ὔ ᾿ ἘΣ Ἂ ἿΖ, ,ὔ Φὰ 4 

χεχλῆσθαι Πατέρα τὸν Θεὸν λέγομεν, τίς ἀφαιρή- 
, ὦ ΠῚ - τ 

σεται λόγος τοῦ χατὰ φύσιν Υἱοῦ, χαὶ ἐχ τῆς οὖ-- 

σίας αὐτοῦ προελθόντος, μὴ οὐχὶ πρεπόντως αὐτὸν 
κά 

Πατέρα προσαγορεύεσθαι ; 
ΕΥ̓͂Ν. Οὐ χῤὴ, φησὶ, διὰ ᾿ τὴν Πατρὸς χαὶ 

ἀρ τεν ῃ ΝΥ Δ ᾿ ἩῊΣ το ῇ τς 
Υἱοῦ προσηγορίαν ἀνθρωπιχὴν τὴν τοῦ Κυρίου γέν 

νησιν ἐννοεῖν. : 

ΒΑΣ. Φημὶ χἀγώ. Θείαν μέντοι καὶ ἀπαθῆ τί 

χωλύει πιστεύειν " τοὺς εὐσεύεῖς ; ̓Αλλ᾽, οἶμαι, οὐχ 
ο 2 - ΄ ᾿" δι 2 ΟΌ.ΞΣ . 
ἵνα ἀπαθῶς γεγεννηχότα τὸν Θεὸν ἐπιδείξη, χρῆται 

- ΄ , Ε] 4 9] φΣ ΄ὔ [τὸ 

τοῖς λόγοις τούτοις, ἀλλ᾽ ἵνα μιηδε γεννήσαντα ὅλως. 

ΤΠῶς οὖν ἐν τοῖς ἄνω λόγοις, ὦ βέλτιστε, γέννημα 

εἶναι τὴν οὐσίαν τοῦ Μονογενοῦς ἀπεφαίνου ; Εἰ γὰρ 

μὴ γεγέννηται, πόθεν " αὐτῷ τὸ γέννημα εἰναι χα-- 
Α ᾿ Ν , τω 5} Α ἢ λ Ἁ οτ 

τὰ τὸν σὸν λόγον προσῆν; ᾿Αλλὰ διὰ μὲν τὴν τοῦ 

γεννητοῦ πρὸς τὸ ἀγέννητον ἐναντίωσιν, γέννημα 

οὖσαν δειχνύναι τὴν οὐσίαν ἐφιλονείχει. Νυνὶ δὲ 

ΓΑπεφαὶ ἄπο ΠΡτὶ ἀπαγαγόντες. ΤΟΙ ἄοηὰ 61 οὐδὲ 

γὰρ ὅτε. Αἴ Μ55. ὅταν. 

8 ἘΔΙΠ προσαγορεύεται, [10 γἹ γεΐεγεβ προσηγόρευται. 

Β ἜΜ εὐ Βοος. 

ἰν65 ΝΙ58. μητέρα, πιαί» 6ηι. 

1 Ἐ4ΠῚ μου, ἀλλ᾽ οἷ. Οοάοχ (010. δἰπὶ τιπὸ δς. μου, 
ἀλλ᾽ ἢ οἱ. Νἐο 14 ταυ]ο ροβὲ δα 11 παράγων. Ὗ εἴογο5 

φαδίποι ΠΡῚῚ παραγαγών. 

ΚΈΘΙΕ οἱ Βορ. «αϊπέϊ εἰ δὲ ἡυῶν τῶν χάριτι τῆς 
υἱοθεσίας ἠξιωμένων ἀληθῶς χέκληται πατὴρ ὁ θεῦς. Βο]1- 

41 βὲχ Μ85. τ ἴῃ οοπίοχέι,, πἰσὶ {πο γοοοβ τὸν θεὸν 

501 π|π| ἴῃ ἈΘ5115 ΡΥΊΠιο οἱ βοχίο τορουϊαυέαν. 864, ο1- 

81 ΘΧΡΤΊ 88, Βα θα ΙΔ {111 ΠΟ ΟΟ586 οϑί. 

1 4 τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ τ 

ΒΘΟΠ1ι5 καὶ μητέρας, πιαίνο5. ἈΠ] 

πγορίαν ἀνθρωπί- ." 

Ἐ 

907 

πηοάο φ]εραϑ δὲ ἘΠῚ ΠῚ σόπαϊε. Απξ 51 μΠοο ἀϊσονὸ 
αὐ θθιηΐ, 516 τι ΤΟΥῚ5 δἰ πὶ 5158 Π|18Π} ἢ] Ππ1 ΠῚ 

ῬΑΓῚ ΟΥΡάΪη6. ΠΟΠΠΘΗΐ, ἃ) ΟΠΊΠΪ ΠῸ5 Δ νυ β11ΠῈ 

0505 οὐὔδίιοπθ ΠΠΡΘγαθιιηΐ., οτὰπὴ ὈΓΔΘΡΘπηΐδπη δὰ 

ΓΔ] [Ὁ5 5511} 8} ΠΡ ἀ θη πη ΡΥΟν χουῖηΐ. Νο- 

{π|0ὸ 61} οτπὶ Ῥαΐθυ ΟΠ ΠΙππη ΠΟΒΓ11ΠῚ (ΠΟ ἔπι 

Τ)οῖι5, δοάθῃι τη060 οἱ ποϑίονυ δἰ {ΠΠΊΡΘ 11 Ῥαίον 

δὲ : 81 γϑῦῸ σΖιιοά ΡΥ ΘΠ [115 [ΟΥΠπ15 ΟΡΘΔ 1186, 

οἵ ΡΥ ΠΠΟσΘΠἔτι5. 1Π Π}0|015. ΓΓΔΓΡΙτ15..,. ΤΟΠΊ]Π 15 

ΔΡΡΘΙΙδέιι5. δϑῖ, 14 605 δὰ ᾿πηρὶθίαϊθῃν θυ τ : 41-- 

βοδπΐ οχ ἔνδησοὶο, {πο ΒΟΠΊΪΠτ15 605 4 518] 

6Χ νἱγίπ 5. ΟΡΘΥΙθτ15. ΘΟΠ] ΠΟΙ] ϑπΐ, θδιη πιὰ-- 

{6 πὶ δὲ ἔγαϊγμθθ 51105 ἄρρεῖ]αῦ : Ομ πηι ἐδ, 

᾿παπ|1ξ, πιαΐθτ πιθα 5 οἱ χιιὶ [Γαίγος τπϑὶ, τιϊδὶ σιιὶ 
{ποϊιτιέ οἰκτιίαΐοπι Ῥαίτὶς πιοὶ τι ἐπι οοοἰἰς 65:9 

Οἴιαγο Ῥαίου ποϑίου ΠΘι15.7 ΠΘΩπ6 ἀΡτι511, ΠΘΩΤΙ6 

{ΓΔ ΗΝ] ΔΕ 0Π6., 564 ΡΙΌΡΓΙΘ δ ῬΥΠΠΠΔΓΙΟ δὲ γΕ 16 πο- 

ΠΠ] ἔπ" : ΠΠ]ΡΡΘ 41] ΠΟΒ Ρ61 ΘΟΡΡΟΓΘΟΒ ΡῬᾶΓ Πα 5 

ΘΧ ΠΙΠ1|0 δά 6556 ργοάπχουῖξ, ΠΟΡΙβατ6. δι ἴῃ 

ΠΟ5 ργονϊἀθπίϊα σοπ] πησαῖαν. Οτοα 51 ΠΟΒ[ΓΕΠΠῚ , 

4] Ρὲν σραϊδμηι Δἀορίοηθ εἰσὶ δ ΘΟΕ ϑιμΠ1115 , 
γ6Γ6 νοσδίτμμη 6556 Ῥαΐγομπι ΠΘΙΙΠῚ (ΠΟΙ Πητ|5.. {π|88 
Τα ο ΡΡΟΠ ΘΙ Π6 1ρ056 6]1|5.5, {11 παΐπνα ΕἾΠτι5 

δῖ, δὲ δχ ϑ 5 δη ἃ 1ρ511|5 ρΡγου θη, Ῥαΐριν 1π|16 

86 τηϑ}1ἴ0 γοσθιν ὃ 

1: 

Επυν. Νοῆ οροτγίθι., ᾿παιη ,. ΡΙΌΟΡΙΟΥ Ῥα[15 

δὲ ἘΠΠῚ ἃρρθ᾽!] ΠΟ Π θη ΘΠ ΓΔΕ ΟΠΘΠῚ ΤΟΙΏΪΠΙ δατὶ 

Βα] ΠΤ 1Π|6] ΠσΘγΘ. 

Β.5. Τὰ οσὸ {πόα ἄἰςο. 564 ϑᾶτῃ εἰν ΠᾺΠ| δὲ 

αἰρδοίσπιπι Θχρουίθπι ἀπ νϑίαὶ Ρ]058 ᾿ἰδίοβ ογὸ- 

Οοίοςς. 1. 
ιὃ. 

ἤομι.8.20. 

Ια}. τ2. 

ἡ8.-5ο. 

τ ᾿ . 

ἄδνο ἢ 564, ορί πον, ΠΟῚ τιξ οἰἵρα ἃ[[θοῖπιπι, 566 

τ Πα}10 πιο 40 σϑητ556 Πθῖιη οβίοπ δι, Πἰ5 νϑν-- 

5 απ. ΟἸομηοα ᾿στταν ἔπι, ὁ ΟΡ Π16, 1Π 510Ρ6-- 
τἰουΊθτι5. Θα Ὀϑίδ ἢ πὶ {ΠΠΊσΘ ΠΠῚ ἀἰθοθΡ Π6])ὰ5. 6556 
σΘη  αΓα μὴ ἢ ΝΆ 51 ΘΠ] 5. ΠῸΠ δϑὲ, τιη8 1ρ56 

δχ πᾶ ϑθηίθηϊμα ϑθηϊινα 6556 ροίοραϊὶ ἢ 564 

ΡΓΟΡίσδι σοΟΠ ΓΙ ΘΔ 6 ΠῚ ({π|88 ΘΘΠΪΓΟ ΟἴΠΠῚ ἸΠΘΘ ΠΟ 
ἰπίθγοθάϊι, βιι ϑιδη τ] αι ΘΗ ΓΠΓ ΠῚ 6556 Οβίθη- 

νην. δ᾽ εἴογεβ. {αΐηαιις ΠΡΓΡῚ 14, αὐ ἐΠ ἀἼτητι5. 

τὰ ΒΘ σῚ! ἅτιο οὐτὴ δ ΠΠ10π6 ῬΑΥΊ5. δ οαση (010. τοὺς 
εὐσεβεῖς, θεπ6. ΑΙ1 ἔγοβ Μί88. τοὺς ἀσεύεῖς, πηα]ς, αἱ 

τα} 4αϊάοπι υἱάθίαν. ΜΠΠῚ ΘΠΪΠῚ ΠΟ5610 4 ποπηοίο 

τα 515 μ] σοῦ Ἰθοῖῖο ῬΥΟΓ., ἀΥΡΙΓΓΟΤ 116 5ΟΤΊΡ ΠῚ 6856 

ἀσεθεῖς ἃ «Ἰ14πο, 4πϊ τϑοῖο φαϊάθπι 14 ]οα55εὲ Επιπο- 

γηΐατιοβ, ἦ6 4αΊθιι5. ῃΐο ἀϑιξν, Ὑ6γῈ 10] ΠπῸπ Ῥοββὸ 

Ρίοβ : 568 4] ποη 8815 αἰζεπάθυτε 605. ΡΥ ἱγομϊὰ πη 

Ῥίος νοσαυνὶ ροξιιῖ586. 

υ ἘΜΠΙΠο Ῥατὶβ. αὐτῷ γέννημα. Ἑδηο ἴ6η. εἰ Μ55, 
ΠΟΠΠ1Π}1 αὐτῷ τὸ γέννημα. ΑΙ ἔγτα8 ΝΙ85. τὸ γέννημαά τι, 

ὁ ἘΔ εἶναι δειχνύναι. Ν' εἴογτοβ. φαίη ψαα ΠΡ τὶ ὁ σαν 
δειχνύναι. Μοχ Νί55. ποπηι}}}} φιλονειχεῖ, 

- 



ὁ0ὃ ΒΑΘΙΠΠ ΟἸΒΑΒΕΙ, ΘΟΑΡΡΑΏΌΏΟΟΘ. ἈΚΟΘΗΙΓΡ. 

ἄδγο οοπαραΐίαγ. Νιιπο ἀπ θ ΠῚ ΓΈ Γ5115. 5110 518 {108 ̓ Ν πάλιν τὴν τῆς οὐσίας οἰχείωσιν διὰ τῆς φωνῆς ταύ- 

ΘΟ] πο ΟΠ θη πᾶσ γ006 55: σαν] οἴπ νἹάθαξ, 

σοηϊ πασᾶ σΘΠΙ ΓΔ ΠῚ 6556 ποσαξ. ΑΥ̓ΤῸ 5] ᾿ιος ἴλη- 

«πᾶπ| 4υοά αἰίδοιαμη. δ᾽ σι ῇοοι, γϑριιάϊαϊ, σα! 

ΡΙΌΒΙΡοε οἰβάθμι 46 οατι515 ΘΕ] 4 ΠῈ ΟΥΘΆΙΟΥΘΙῚ ἸΡΘΠῚ 

6556. ΠΟΘΆΡΟ ἢ ΝΆΠῚ ΡΙῸ ΓΔΓΟΠΟ Ὑἱ Ἴ πη} 6718. 41] 

ἔλοῖτ, δὲ ῬγῸ ἀἸβουϊ τη Π6 πη ΘΠ [41 Π|15. ΘΟΥΊΠῚ {186 

ἤπαηΐ πιθ  ϑϑα ]ο ἀπ ΠΙΆ] ΟΣ Δ ΕΠΉΪΠΟΥ Δ ΟΥ ΘΟΥΡΟΡΕΙΒ5 

οπλ ΠἾθτι5 ΟΡΘΡ Δ ΟΠ 115 ΘΟ] πα Πσ τ". ΠΙνΊ ΠΑ ΠῚ τι- 

ἴθ ἃς Ὀϑαΐδηι παΐιναπι ἀϊοοῦο ΠΟΥ. ΡΥΘΠΪ, ΠῸΠ 

Δ Πτ|5 ΤΠ 1 ΠῚ Θϑῖ , {πᾶ} ΘᾺ ΠῚ Δ [ΘΟ] 115. {πΡΡ15- 

5115 5116 66. 515 δια οἰ αἰ Γδοίιηι ογθαξ., 

ΘοΠΘΡ ΑΙ ΟΠ ΘΙ “πο τι6. αἰδοῖ ναοᾶγο [ΓΘ 1]. 

“4. Οποά ᾿ἰρίτιπ ΡΥΟΡΥΪΘ ἀο ΠΙΘΡ Το Ποῖα. ἀ10]- 

τὰν Ῥαΐον, οἵ {πο ποη αἰΐθοιιιβ, 56 σοη]ιηοΠο- 
Πἰβ. ΠΟΠΊΘΗ Θϑὲ., δῖ 6] 115 {τι ΠῚ ΡΘΙ σΥΔ Δ] 5 τ 

ἴπ ΠΟ ΊΪΠ 115... ἅτ} 6715 {16 ΘΘΟΙ Πα τ1η} Π ΔΓ Ὁ ΠῚ 

οϑῖ, τὶ ἴῃ ΤΠ ρθηϊίο., βαι5. ἀἸοῖ πη οϑὶ. 56 ἀ6- 

115 Οἱ ἤᾶπο γΟΟΘΠῚ ἔΡΟΡ ΟΔ} 6556, ΘΠ 116, 516- 

τὶ οἵ ἃ]1ὰ5 βθχοθηΐαθ , 61 ρα Π5] Δ ΠΟ ΠΘ πὶ ΕΟ]. 

Οἰιουηδάιηοάτιη) ᾿ἰστι"..,. απ ΠΟΙ] Δι Ἰητι5 

ἸΡΆ5ΟΙ., ἀουηΘ., ψ Ϊαγο, οἱ 4]1ἃ 14 σϑθητιϑ., {1128 

56 ῆϑι: ΟΌΥΟ 1Π16]Π 6 ἢ [18 ΠῚ ̓Πά ΘΟΟΥ ΠῚ 88 56 ἴθ- 

ΓαΠϊ ,. ΠΟῚ [Δ ΠΊΘΠη γΌΟ65 ϑΡΙΡΙΓ|5. ΘΧΡΙΓΠΘῚ ΠΊΠ5 ν 

Π6Ο ΤἸη040 σΟΡΡΟΥΘΟῸ ἰδοο ἀἸοῖα ΔΟΟΙΡΙ Π}15 ; {Π|8}} 

τἀ Ππἀθη} ΟΡ σατιβαμη , οἴ πος νῸΧχ δάθο [ΓΘ π6η-- 

[6 ἃ ϑΡιγΊτι πϑαγραΐα 511, ΠῚ ΘΕ] 8Π} ΘΟ ΘΠΙ6η- 

[61 Π).60 1η|16]}Π]1σ 6 Π 18} ΠΥ ΘΠ Δ ΠΊ115 ἢ ΠῚ1ΠῚ ΠὰΠῸ 

5018} ΟΧχ βου! ρίαγα ἀ6] 6} 1 1115... ΘΔ ΠῚ ΘΧ ΠιΠΊΔ ΠΟ 

τιϑῖι. ΘΔ] ΙΔ Πἴθ5 ἢ ΑΓ ΓΘ 516. ΘΟΠΘΙ ἀΘΓΘ ΠΏ. 

ἴὍυπι ἀπο 5 5. 1Π ΘΠ [1 ΘΟ ΠΘΡΔ ΠΑ γΟ 06 ΘΧ ΒιιΠ]ὰ - 
ΠΟ ΠΟΙ, ΘΌΠΟΓΔΗ [15 501Π66ὲ αἰ ΓΘοῖπι5., δὲ σοπ]πη-- 

ΟΕ0 οἴπ σϑηϊίο; {πᾶ πο ἃ Ῥαα ἃἀ {ΠΠΙΘΘΏ 1 ΠῚ 

Ρεαἱ. τορ. ἀϊοῖπιν, Εὰ τοῦ ἀπίθ ἱπιοϊ [έγιιπι σϑτιτιὶ ἐδ; εἰ, 
᾿ν Δ 5 πιθῖι5 65 {π, 650 ἰοάϊϊθ σοπιιὶ ἐδ; αὐγὴ 
Ῥοαΐ. 2. ἢ- ἜΤ Β ΞυσΣ τς, - μέεον, ΤἋ 

ΠΑ τ} 515 1}  ΠΟΠτιη πος γ ΡθῸ ᾿Πά]οαν] ἄϊοο- 

ΤῊ115 ἢ σΘΠΘΡΔΠ {Ππ|ΠῚΠ6 αἰ δοΐμ πη, ἃΠ Πα ἔτι86 σ0η-- 

Ἰᾳποιοποϑην Ἐρο ΠΟΟ ΘΘηβ560 ; δ Π6 Ποϑβ 4] 46Π|, 

ΠΪ81] 1Π ΠΗ] Γ[Θϑἰ τη} ἃἰγ85. Π1}15 τπου τη 1Πο]415-- 

56 η, ΘΟΠΓΡΔΟΙΟΓΙΓΟΒ ΤΠ ΖΔ] [τ||556 ΔΓΡΙΓΟΡ. 

Ὁ ΠΙᾺ, ἀφαιρεῖται, αὦ γεγθιιτ 1τπξουργοΐδηβ Ττὰ- 

ῬδΖιαη 115, 510 γ ΓΕ : σογζέἬισι 6556 α δεπῖπεϊπα τό πιο- 

νεί. Ηοο εβῖ, πεϑαἱ βεγὶ ροίειῖεδα, κεὶ σοπίψιυα σεπίζα 

πιονῖς, δ βρεοΐαϊ τοῖα Β451Π1 γαυ]οοϊπαίϊο, αὐ ρτοθεξ 

Ῥαβπαηῖα Ἰοψ1 ΕῸποΙηλιπι. ΕῈ γεγο ρτοῆτοτγιὶ ΕἸἼΠ πὶ 
δοΠΙζ ΤᾺ ΠῚ 65868., οἷ ἴδτηθη ἤθσάτα ΕἼ]τιι τ σοηϊἔτι πη 
ἔαῖ586., {α]α εϑὲ, {{8650, πἶβδὶ ρασπαπίϊα Ἰοφαι, εἴ 536- 

ΟΠ ΠΟ ΘΟΠΒΘ ΠΗ ἾΓῸ 9 

» Οὐάοχ ὑπιι5 οἵ θά ἐκ μεταφορᾷς εἰρῆσθαι. Β611- 
41 56χ ΝΙ55. λέγεσθαι. Μοχ Ἰορῖίατ π΄ σψα]σαῖ5 εἰ τοί- 

γὺν : 866 ρΡγὸ εἰ τοίνυν 5ου τρί πι 1 ΠΟϑ ΓΙ5 βορίοπι (ο- 

τῆς σημαινομένην δρῶν, τὸ γηγεννῆσθαι τοῦ γεννή- 

ματος ἃ ἀφαιρεῖται. Καὶ μὴν εἰ τοῦτο ὡς πάθους 

δηλωτιχὸν παραιτεῖται, τί χωλύει χαὶ τὸ δημιουργὸν 
ΕἾ. εν ᾿ Δ Ν τὶ ΤῊ δ, « ,ὕ ἔ 

αὐτὸν εἶναι διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας μὴ παραδέχεσθαι; 

Διότι πάσαις ταῖς σωματικαῖς ἐνεργείαις ἢ πλείων 

τις πάντως ἢ ἐλάττων χόπος συνέζευχται, κατὰ τὴν 

ἀναλογίαν τῆς τοῦ ποιοῦντος δυνάμεως; χαὶ τῆς 

πρὸς τὰ μεγέθη τῶν ἐνεργουμένων διαφορᾶς. Τήν 

γε μὴν θείαν χαὶ μαχαρίαν φύσιν χαμάτῳ λέγειν 
συνέχεσθαι, οὖχ ἧττον ἀσεδὲς, ἢ τοῖς αἰσχίστοις αὖ- 

τὴν πάθεσιν ὑπούαλλειν. 1ἰ δὲ ἀπαθῶς χτίζει, ἀπα- 

θὴ εἰναι δέξασθε καὶ τὴν γέννησιν. 
« " τ - κι 
Ὡς μὲν οὖν χυρίως χαὶ προσηχόντως Πατὴρ λέ- 

γεται ὃ Θεὸς, καὶ ὡς οὐχὶ πάθους, ἀλλ᾽ οἰχειώσεώς 
2 ΝΜ τω 2 « 3 Ἁ ῳ Ψ ,ὔ 

ἐστιν ὄνομα, ἣ τῆς κατὰ χάριν, ὡς ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, 
-“ Η Ἶ - ΓΝ - 

ἢ τῆς κατὰ φύσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ Μονογενοῦς, ἱκανῶς 
γ΄ ς Δῷ νον ᾿ ἀκ. εἴρηται. Δῶμεν δὲ εἶναι τροπιχὴν, χαὶ ἐχ ἢ μεταφο - 
οὁ , [2 

ρᾶς λέγεσθαι, ὥσπερ καὶ ἄλλας μυρίας, καὶ τὴν 
Ἁ « »Ὸ-ο᾿ 

φωνὴν ταύτην. Ὥς τοίνυν, ὀργιζόμενον, καὶ ὑπνοῦν- 
ὶ ,ὔ ΡῚ , Ν ᾿ ᾿ ' 

τα, χαὶ πετόμενον ἀχούοντες τὸν Θεὸν, καὶ ἄλλων 

τοιούτων ἀπρεπεῖς χατὰ τὸν πρόχειρον νοῦν τὰς 

ἐμφάσεις παρεχομένων, οὔτε τὰς φωνὰς τοῦ Πνεύ- 
͵ὔ "ὋὉΌ ᾿τ-ὮὉ -- 

ματος διαγράφομεν, οὔτε σωματικῶς τῶν λεγομένων 
, Ὁ ΩΣ 

ἀχούομεν" τί δήποτε οὐχὶ χαὶ τῆς φωνῆς ταύτης 

οὕτω συνεχῶς παραληφθείσης “ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, 

τὰς θεοπρεπεῖς αὐτῆ- ἐννοίας διερευνώμεθα; ἢ μό- 
͵ «Ὁ Ὁ Ὁ 

γὴν ταύτην τῆς Γραφῆς “ ἀπαλείψομεν, ἐκ τῆς ἀν- 
,ὔ 7, εὭω 

θρωπίνης χρήσεως συχοφαντοῦντες αὐτήν; Οὑτωσὶ 

δὲ σχοπῶμεν. Δύο σημαινομένων ἐχ τῆς τοῦ γεννᾶν 

προσηγορίας χατὰ τὴν ὧδε συνήθειαν, πάθους τε 

τοῦ γεννῶντος, χαὶ τῆς πρὸς τὸ γεννώμενον οἰχειώ- 

σεως , ὅταν παρὰ τοῦ Πατρὸς τῷ Μονογενεῖ λέγηται 

τὸ, Ἔχ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγγέννησά σε, χαὶ͵ 
τὸ, Υἱός μου εἰ σὺ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηχά σε" πό- 
τερον τούτων παρίστασθαι φῶμεν διὰ τοῦ ῥήματος ; 

τὸ ἐμπαθὲς τῶν γεννώντων, ἢ τὴν τῆς φύσεως οἷ- 
, σα χος ὅν λ ΠΝ τῶν 5 Ά 

χειότητα; ᾿Εγὼ μὲν γὰρ τοῦτό φημι" καὶ οὐδὲ τού- 

τους ἡγοῦμαί ποτε μὴ οὐχὶ εἰς λαμπρὰν μελαγχο- 

λίαν παρενεχθέντας “ἐναντιώσεσθαι. “Ὥστε εἰ μὲν 

᾿ἀΙοῖθιις ἱπυθηΐπη5 ὡς τοίνυν. 

ς (οάϊοθ5 ἃ ψαοῖ παρὰ τοῦ πνεύματος. ὅοχ αὐτῆς, 

48 5ἔατ[π 5θαυταν, πη 4αϊπαπ Νί55, ἀθοβέ. 

ἀ δφς ἀϊνογθε ἴῃ ϊνογβὶβ ἀπ πραππίατν, ἸΝατη 1π 

γα] σαῖ5 εἴ ἴῃ ππὸ Οοαϊος τἴνσι]α ρῬοβίξα εϑί βο]τππι 
Ροϑβί γόοοθῖὴ χρήσεως : αἵ ἴῃ Ἄρρ5 βεοιηο εἴ {πάτο 

σίγρα]α βἰατπι ΡῬοβὲ σευθιιπ ἀπαλείψομιεν ΦΟΙ]οσα αν, 

Ῥυϊπηαπι “Ἰ5Επσιθ Π ται] 6 ΠῚ βθππίιι5 ὁδὶ ᾿πίου- 

ῬΓΕΒ γϑέιιϑ : ΠῸΒ ῬΟβίοΓΟΓ ΠῚ. 

6 Ψείονος Ἁ]]Π!4ποὲ ΠΡΥῚ ἐναντιώσασθαι. 



ΑΡνΕΙδῦδ ΕὔΝΟΜΙΌΝ 148. 11- 909 
, » , ου υ - . . - 

οἰχεία τῷ Θεῷ ἣ φωνὴ, τί ἀτιμάζεις ὡς ἀλλοτο νυ ;  Οὕγ6 51 σοηνθηϊ Πθοὸ πο νΟΧ 5 ΟἿ δου ἃ}16-- 
πὶ δὲ 3. .- τ᾿ , ο - ΠῚ . .' α΄. "0 

ἰ δὲ ἐχ τῶν ἀνθρωπίνων μεταχεχόμισται" τὸ ὕγιὲς ΠᾺΠῚ 5ΡΘΓΠῚ5 51} Δι 6η} ΘΧ ΠΟΠΉΙΠΙ 15 ἐγ ηϑ]αἴα 
ἊΣ αὐτῆς ἐχλεξ ἘΠ Ὁ: τὸ χεῖρον τῶν δηλουμένων. 65[., 58Π0 5Ισηπιποδίι ἀδ]θοῖο, ἴσο ἀθιθυ!οΡ ῊΙ. 

Ἔξεστι γὰρ δήπου ἐν πολυσήμῳ τῇ λέξει πρὸς τὴν Νὰμῃῃι ργοίδοίο ἴῃ (Ἰοιοπ 6 {τι886 ἡ] ὰ ϑἰσηιΠοαΐ., 
ὀρθὴν ἔννοιαν δοηγηθέντα διὰ τοῦ ῥήματος, τὸ τα- ΟἸΠῚ 4 γΘοῖδΠ] ΠΟΙΙΟΠΘῺ 6} ᾿ρϑᾶπη ψΟοθμ ἐ6- 

πεινὸν. χαὶ εἰσχρὸν τῆς ἐμφάσεως ΠΕ  ΠΠγ5ι, Καὶ ἀμποῖίιι5 [πογῖ5., σοὶ Πα] Θ᾽ ἔπ ΡΟ (16 1π|6]}1-- 

μή - λέγε: τίς δὲ ἢ γέννησις; χαὶ ποταπή; χαὶ ΕΒ δΘΠΕ1ΔΠ) ΡὈγϑοίθυγθ. Ναο ΤΏ]Π] ἀἸοα5 : Οτιδ8 γ61Ὸ 

πῶς ἂν γένοιτο αὕτη; Οὐ γὰρ, ἐπειδὴ ὃ τρόπος ἀῤ- δῖ ΘΕΠΟΙΔΠΟ; οἵ 4118}15., δὲ «αοιηο 0 ἢουϊ ρο- 

δητος χαὶ ἀπερινόητος παντελῶς, ἤδη καὶ τὸ πάγιον τα} ἢ ΝΟ ΘΠΪΠ {ΠΟΠΪΔ ΠῚ ΟΠΠΠΙΠῸ 1Π6 {0115 πιοὸ-- 

τῆς εἰς Πατέρα χαὶ ΥἹὸν πίστεως ἐχθαλοῦμεν. Εἰ γὰρ ἄτι εϑὲ δἴψιιθ ᾿ποοι ΡΥ ΘΠ ΘΠ 5101Π15., ΘΟΠΕΠτΟ 

μετρεῖν, καὶ τὸ ἴδ ἢΠγΠΠΔΠ} ἃς βία θη]θηι η΄ Ῥαΐγθιη οἱ ΕἸ ΠτΠ ει 

τ αὐτὸ 
εξ 

μέλλοιμεν πάντα «τῇ καταλή! 
τραπεὶς, παράπαν ἢ 6 ἃ] 1 ΟἸΘ μητι5. ΝᾺ ΠῚ 51 1Π|6]}ΠΠ ΘΠ 11 Ποβίγα γο- 

ὑπολαμθάνειν, οἰχήσ σεται ' μὲν ὃ τῆς πίστεως, οἰχή- Ἰπθυ  Πΐτι5 ΠΊΘ ΕἸ] ΟΠΙηΪἃ 5, οἱ {ποκα πηθηΐθ οαρὶ ΠΟῚ 

σεται δὲ ὃ τῆς ἐλπίδος μισθός. Πῶς δ᾽ ἂν εἴημεν ἔτι Ροίοϑὲ,, 14 ΔΙ ΓΓΑΡῚ ΟΠ ΠΙΠΟ ΠΟῚ 6586., ΡΘΡΙΡΙ 

τῶν μαχαρισμῶν ἄξιοι, τῶν ἐπὶ τῇ πίσ Πάἀ6] , Ῥϑυῖ 1 5Ρ6ὶ πηθροθ5. ΘπΟ η060 ἁιιΐθηῃ [π6-- 

ἀοράτων ἀποειμένων, οἱ μόνοις τοῖς χατὰ λογι- ΤΥἱτηι5. ΔΠΊΡΙΠΙ5. ἀἰσηὶ ΘΕ πἀη]Ρπ15, {πῶ ἴπ 
σμὸν ἐναργέσι πειθόμενοι ; Πόθεν ἐματαιώθη τὰἪ 46 γΟΡΠΏ ΠΟῚ ΔΡΡρΑΓΘΠἰ ΠΏ] ΤΘΡΟϑ ἴθ ϑιηΐ , 5] 

ἔθνη, χαὶ ἐσχοτίσθη ἣ ἀσύνετος αὐτῶν χαρδία ; Οὐχ 961 115 5015 418 ΓΤ ΟΠΙ ον! ἀθηίία διιη!., βάθη Πα }06- 

ἐπειδὴ τοῖς ἐχ τῶν λογισμῶν φαινομένοις ἀχολοῦ- Δ γητι5 9 Τὕπά6 γαπδθ [λοίδ διιπΐ σθηΐοβ., οἵ [ΘΠ ὈΥῚ5 Ποπι.τ.51. 

θοῦντες, τῷ χηρύγματ' τοῦ Πνεύματος ἀπειθοῦσι; οάιπιοίιηι 65: ᾿πϑοῖθηθ. σΟΥ δου π}ῦ ΝΌΠΠΟ, 4πο0- 
Τίνας δὲ ὁ Ἣσαΐας ὡς ἀπολωλότας ὀδύρεται: Οὐαὶ πίδηι ἄτιμ δὰ 56 4πππΠῖτι, 4188 ΓΆΓΙΟΩΪ ψΘυ]511η1-- 

οἵ σοφοὶ " ἐν ἑαυτοῖς, χαὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμο- 11 νἱάεπειν, ργθαϊοαίίοπὶ ϑρι γι 5. πάθη ΠῸΠ 

νες. Οὐ τοὺς τοιούτους : Πολλὰ τοίνυν ὑπερθὰς τῶν δΔάπιροηΐ9 Οἴο5 ἁυΐοπὶ Ἐϑαϊαβ τι ροράϊτος ἄθρο- 

ἐν μέσῳ, ὅσα τε περὶ τοῦ μὴ Ὑπξαροι, τὸν Υδν γα: 7 εαρίοπίίνιις ἵτι Ξοἰρεῖς,, δὲ σογάπι βεῖρδὶς ας αὶ οἱ. 

ἐχ τοῦ ἰὸς κρύο διετ τερεῖος καὶ ὅσα ἐρῆοι τοῦ ςρίεπίίνιι5. ΝΟΠΠ6 Πο5 ὃ ΜΠ 111|5. ἸσΊ αν} ΟΧ 115 {π|28 ' 

ἘΠ Εδ᾽ Χ να αὐτῷ τὸ χτίσμα εἶναι χαὶ ποίημα ἸηΙορηθἶα διιηξ, ῬΙ Θ ΘΓ ΠΏ 15515, [1 115... ΠῈΠ1}0 15 

τὸν οὐρ νὴ ἐτεχνάσατο, ἐπὶ τὰ ἘΠ τα τῆς δρϑιίθ δἰηνιηανιε ΕἸ Π πὰ σοηἰτπΠ| ΠΟῊ ἔτ|1556. 

ἀσεύείας τρέψομαι, τοσοῦτον μόνον “ τοῖς παρεθεῖσι {πὴ 115, {π|26 ΡΠ ΠοΙοβ θχοοσιΐανις., πος αἰ οὉ- 

ἐπισημηνάμενος" ὅτι ἣν ΤΕΥ τῷ ἔργῳ χατε- Β {{ποαΐ, {ΠΠ|σοπί τη] 50 ]Π|οθὲ οὐθαϊπγαιη ἂς [ὰ- 

σχεύασε βλασφημίαν, ταύτην βουληθεὶς ἐπισχιάσαι ΟἴμΓΑΠῚ 6556, δΔ4 ΡγδΟΙΡραἃ Πρ] ἴδ. 15 σὰρξ Π1Θ 

- Ξ ΝΞ: , Ὁ 
τοῖς λογισμοῖς ΠΣ ΠΥΤΟΝ υτηὃὸ 

ς 

- εἡ 
ο᾽ ̓- «ὶ [51] -« 

τῷ ῥήματι, χαὶ τὸ ἀναιδὲς τοῦ λόγου χαταπραῦναι, ΠσΟΠγΟΓΔΏ], 51 ΡΥ]ῈΠ5 (6 115 {1188 ΟΠ Ϊ55ἃ 511η, ΠΟῸ 

ἔφη χοινοποιεῖν τὸν Νίονογενῃ πρὸς τὴν χτίσιν, 501} ποίᾶγοιο,, Πποα Πιιδτη 1Π Δ ΘΟΘ5511 γ6- 

“ἐπιλαθόμενος αὐτὸς τῶν ἑαυτοῦ δογμάτων, ἃ ἐν ἰρθ8 σοποίπηπαν!ς Ὀ] ΘΡΠΘΠΉΪ Δ ΠῚ, πᾶ πο σ ῦρο ΟΡ-- 

τοῖς χατόπιν λόγοις γυμνὴ χαὶ ἀπαραχαλύπτῳ τῇὀ ἴθδρεῦα., ϑθῃ ΠΟ ΠΙσ6 ἱπηρι θη ατη (6]1Π106., 
φωνὴ ἐξετίθετο. ὁ Ὑφ᾽ ὧν πρὸς ἀναίσχυντον πάλιν οἴη] γε]ϊοῖ , ΠΟ ΘΟΠΙΠΙΠΠΘΠ [οοΙΘ 56. Εἰχιξ 

χαὶ περιφαγεστάτην ἐναντιολογίαν ἐξέπεσε. Τρά- ογοαίατί5. ΤΠ σΘΠΙ [1 ΠῚ, 5 1ΟΥτιΠ ᾿ρϑθπιθὲ ἀορπηᾶ- 

φει δὲ οὕτως" ἀπ ΟΠ Ι[π|5., {π|28 ἴπ ΘῈ ΡΘΓΙΟΥΊ 15 ΟΙα ἃ ἃ0 Δρ6}- 

ἴα γοο6 βχροπεραΐῖ. ἃ ψυῖθιι5 Γι 5115 1 ἸΠηρ τ 6 - 

θη ἃς ΠΊΔΠ [65 0155] 18 }} ΤΘΡΌΡΠΔΠ Δ ΠῚ ΙΠΟΙΩ ΠΕ. 

510 ἀππίθιη 50 Ὁ101} : 
ι ι - 7, Ξ «[. 

ΕΥ̓͂Ν, Μηδεὶς δὲ τὸν Υἱὸν ἀκούων ποίημα, δυσ- ΕἘπυπ. ΝόπιΟ δτίθπι αὐτὴ ΕἸ] ΠῚ} [δοίη 6586 

ἴ (οάϊοο5 ἄπο μὲν ἡμῖν. ἃ ἘΔΗ εἴ ἄπο Νῖ55. μόνον τοῖς παρατεθεῖσιν : Ζιδτηι 

4 (οάοχ (0]}. τῷ λογισμῷ, Πατια τη816. ἘΔ οἱ Δ55, ΘΟ ΠΟ π ΘΠ 56 απ {π|85 (ἸοΥπανῖαβ, τὰ νορΐ : δὶ πος 

ΠΟΙ ῬᾶτιοΙ ἐχ τῶν λογισμῶν. δοίπιπι αρροϑὶιὶς αἀεἰϊάεγο, ας ἱπάϊοανενο. ΑἸ αιπη- 

» ἘΔ εἰ Πες. «φυϊπίι5 ἐν ἑαυτοῖς, ἐπ 56 ἐρεῖς, εἴ ἴἴἰα 46 Μ58. μόνον τοῖς παρεθεῖσιν, 6: ἴξα Ἰορι Ὑταροζαη - 

ἀν οαπίαπη ἱπυθπίίαν ἀρι ΓΙ ΧΧ. ΑἸ 8εὲχ Ν55. {ἴπ5, οαπὰ 1 Ἱπίογργοΐα[αϑ 910 : ἔρὶ ἰὰ δοίμπι 6 ργω- 

παρ᾽ ἑαυτοῖς, ἀρτιε 56 ἰρ505. 16) πιϊςοῖς οοἴΐεπενο. ΓΝ άς Αἀάεπάα. 1 

ς ἘΜΠῚ παραδεχθῆναι αὐτό. Απεχα ΠΡ οπλη 65 ὁ (οἀϊοεβ ποὸπ ραικοὶ ἐπιλαθόμενος αὐτός. ὅοχ αὐτὸς 

αὐτῷ. ες ομηϊεοπάππι, Ἰοσὶ ρᾶϊο ἀπία ἴῃ ΑΙ τ] ιι5 ἴῃ δχοιιβὶς ἀθϑ! ἀογααίαν. ᾿ 

Ν55.διετείνετο, Γ ΑΒΕ Γαΐ βορίοπι ΠΡΥῚ ὅφ᾽ ὧν. ἘΔ ἀφ᾽ ὧν. 

Τὸν, τ΄ 21 



οτῦ 5. ΒΑΡ ΘΟΕΒΑΒΕΕ 

ἁὐιά1τ, τηο]θϑῖθ ἔδγαϊ,, {τιαϑὶ που πηι ΘΟΠΊΠΠΠΠ]-- 

[αΐθ σΟΠ ΠΉ11Π15 Παξ σι οί ητία. 
Βκ5. ΟἸιοιηο 0 στα", Ὁ ΘΔ ΡΙ ΘΠ ]551Π16, 51 510-- 

οἰαηῖο ἀἰνουόιταϑ. αν υϑι αἴθ ΠΟΙΠΪ ΠῚ ΠῚ ΠΘΟΘ5-- 

58 710 56 Π{π|0 ( ΓΘΟΟΥ Δ ΠΊ1| ΘΠ1ΠῚ ἴθ Πδθο ἴῃ 51|- 
ῬΘΓΙοΥΊτι5. ΡογΡοἴαθ56 }. ΠῸΠ ΠῚΠῸ 510518 1128 
ΘΟΠΊΠ.ΙΠΙἴἃ5. ΘΟΠΊΠΠ ΠῚ αἴ ΘΠ] ΠΟΠΊΪΠτ ΠῚ 5661|6- 
τὰν ἢ ΝΘΩαθ. οηΐμη 56Π16 1, ποίπθ ΟΡ θυ 15 νου 
ὈῚ5 τιϑ115 [1556 σοπη ρου τιν, Ποῖ πΠ 46 δὲ ππιης, 4πᾶϑὶ 
1Πππὶ εουῖη 488. αἾΧῚῈ Ροα πἰἐ55θὲ, πο πο- 

ΠῚ ΠῚ1ΠῚ ΟΠ. Π]Ο [Ὁ ΠΟῚ ΘΟΙΠΙΠΠΠ65 ΘΠ [ὰ- 

οἰαΐ 5 5 1185... ΓΈ 5115 ράτ]0 ροϑὲ,, Δ νυ υβαΓΊ Ὁ 5 

5105 ΟΡ] προ Π5, 1Π1Πὰ Ἰπάτιοῖε. 

Ευπ. Ορονίοθαϊ, ᾿παιῖξ., 51 {π| οἷ5 δϑϑϑῖ γϑυὶ- 
ἴατ5. σα. ΟΠ ΠΟΙΉΪΠἃ αϊγοῦϑθα δἱηΐ, αἰ νουβαϑ 

ΟΙΠΔ ΠῚ 515 Π|1ὰ5 ΟΠ ΠΟΥ]. 

Βα5. Οπομηοο «(|5 [Δ 1}Ππ||5. γ ΡΥ ]5. α{ Ρο5- 

5113 {| 56 Π1οϑὲ ὈΓΟΥΪ δα σΟΠ γαυἃ ΘΟΠΥΘΙΘΙ5.; 

πππο «πάρι ἀἸσαΐ,, ΠΟΠΊΪΠτιπ ἀϊν θυ βιταῖθ πη πὸ- 

ΟΘΒ5ΑΡΙΟ 5Π 5 Δ ἢ [᾿ΥΠπ πὶ αἰ ν δια [6 ΠῚ οϑίθ ῖθγ : 

ΠΙΠΟ γΘΙῸ εἴ σΟΠΙΡΆΡΙΟ., ΘΟΓΕΠῚ ΘΟΠΊΠ}ΠΙσα10-- 

ΠΟΠῚ ΠΟῚ ΘΟΠΊΠΙΠ65 5} 5ἰα 5. ἴασονο ἢ 564, 

ΟΡΙΠΟΙ, Ῥϑυῖπ 6 (Δοϊπητ5 αἴθ πϊ, {πὶ ΠΟΠΊΙοΙ- 

ἄαπὶ σΟΠΨΊ, δι γα] 6 }15.. ἃπ| Ππ]} 5] 0 1 θ6ο- 
ΟΔΠΠ δοσιιϑαηΐ, 

5. Αἀ σαρια 1σῚ [πΠ| ΤΠ] ΟΥ ΤΙ ΠῚ 6115 ὑΓὰ ΠΒΘΑΠΉΤΙ5. 
Ηϊς 116 σπὶ ν᾽ ῖϑϑθὲ πίοι ραΐαπη. ΟΡΙ ΠΙΟΠΘΙῚ 

ΟΠΊΠΙΡιι5. ῬαΥ ΟΡ ΟΠ ΙΒ 18 Π|5., 4Π| γοῦθ πὰς ἀρ- 
ΡοΙ]αοπο ἀἰσπὶ 5ππῆ, ΘΟΠῚΠΊΠΠΟΠῚ 6556, ΕἼ ΠῚ 

γἹ 6] 1οθὲ ᾿πσθι σΘ ΠΙᾺ ΠῚ 6556, ΘΧ ἱπσθηϊία [πιο 6 

ΤΕΒΡΙ ΘΠ Θπἕθπ,, οἱ 6556 ᾿ρ58 1) Ρ6Ὶ 56 νἱϊᾶ πὶ, 1ρ- 

5ἘΠΊΠΠΘ ΡΘΓ 856 ΒΟΠιΙΠῚ, ΘΧχ υἱν Ποαπίο [οπίθ ραίθυ- 

Πδ5 ΠΟΙ α 15 ΡΓΟΥ ΘΠ Θπίθπι : ἀθἰπάθ οὐ 1Ππ|6]-- 

Ἰοχιβδθῖ, ἢὰ5 ποβίγαὰϑ ΠΟΙΟΠΘ5. ΠΙδῚ σΟΠποιιδϑιϑϑθέ, 

ἔογθ, τι ἢ Π1Π1] ΟΠΊΠΙΠΟ 510] 51 ρ  51} ρ οἴου ΟΡ ϊ- 

βηιαῖα ( 4] 6πὶπὶ Ῥαίγοτη. ΘΟΠΙ ΓΘ παν [ΠΟ 6 ΠῚ 6556; 

οἱ ΕἼ] ΖΘ 16 6556 [πΟΘ1η, ΟΠ [πι015 511 τιπὰ εἴ 

ΕΔ θη] ποῖῖο., παϊπιρα ἴοι" δὸ ἀδαπιορίμν, πὶ σ0η- 

Τα ποῖ ΘΠ, βθοη τη} σα Ὀϑίδἢ ].Π| σΟΠ ἢ δα ίτι : 

ΠΔ ΠῚ ἰππ06}} 1Π 6} δὲ Ππιοθη., 5θοι Πα πιπ ΤΡ 58ΠῚ ἤἰτι-- 

5 Ῥοβῖ νοςεπὶ λόγοις ἁἀ ἀἸξατμη Ἰηνθπῖταγ ᾿π ΘΠ ΠΟ πὸ 

ῬατΊβίθηϑὶ οἱ ἴῃ Ἀδρ. βθοιπαο ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ παρόντος 
λόγου. 564 1άδπ βθπίϊο {πο Ὑὴν «ΟΕ Ἰϑβίπητι5 Πιιοδοιι5, 

Βοος υἱἀο] θεῖ ᾿πίευ σ᾽] οββουηδία ΓΘΟΘΠΞΟΤῚ τη ΟΠ ἴο ῬΟ556. 
Ναπι ργαίουαατα «πο ᾿ξ ψεῦρθὰ ἴῃ το] {115 56χ 

Μ55. ἀδβαμπῖ, ἀΡΡΙ ΤΟΥ σεδοατγο {π| πο υἱοὶ δ ἃ 

Θὰ 6586. 60. ΘΟΙΒ1Π10 τιῦ ΠΠΟΠΘΓΘΠΙΙ:, Ἰρϑιπὶ ἢ α}115 ΠΡΡῚ 

1η1ππππ Π15 ψ ΓΌ15, ἐν τοῖς ἄνω λόγοις, ᾿πε ΠΟ ΔΓ], 

Β ΑΒΠΔαΙ ἀπὸ ΠΡΡῚ ἀπολάμψαν. Α11 Δ55. οἵ δά 1 
ΝΣ 

ἀπολάμιψαντα. δίαιππη Ἀδρ. 5θοαπάτι5 Ρευιη ἦς αἴτιος 

ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΙΠΕΡ. 

Ὁ , “-- 

Ο γεραινέτω, ὡς χοινοποιουμένης τῆς οὐσίας ὑπὸ τῆς 

τῶν ὀνομάτων χοινωνίας. 
- με “ “ὦ 

ΒΑΣ. Πῶς οὖν, ὦ σοφώτατε, εἰ τῇ διαφορδὶ τῶν 

ὀνομάτων τὸ παρηλλαγμένον τῆς οὐσίας ἐξ ἀνάγχης 
σ - ἕπεται ( μεμνήμεθα γὰρ δήπου ἐν τοῖς ἄνω ὅ λόγοις 

ταῦτα διεξιόντος ), οὐχὶ νῦν τῇ χοινωνία τῶν ὀνε-- ᾿ 
μάτων τὸ χοινὸν τῆς οὐσίας ἀχολουθήσει ; Οὐδὲ 

γὰρ ἅπαξ, οὐδὲ ἐκ παρέργου τοῦτον τὸν λόγον 

παραφθεγξάμενος φαίνεται. ᾿Επεὶ χαὶ νῦν εὐθὺς, 

ὥσπερ μεταμεληθεὶς ἐφ᾽ οἷς εἴρηχεν, ὅτι ἣ τῶν ὄνο-- 
μάτων χοινωνία οὐ χοινοποιήσει χαὶ τὰς οὐσίας, 
πάλιν ἐπάγει μετὰ μιχρὸν, τῶν ἀντιδιατιθεμένων 

Ὁ αὐτῷ καθαπτόμενος. 

ΕΥ̓͂Ν. Ὅτι ἐχρῆν, εἴπερ αὐτοῖς ἦν τῆς ἀλη- 

θείας φροντὶς, παρηλλαγμένων τῶν ὀνομάτων, πα- 

ρηλλαγμένας διμολογεῖν καὶ τὰς οὐσίας. 
ΡΑΣ. Πῶς ἀν τις εὐκολώτερον χρήσαιτο λόγοις: 

ὅς γε δι᾽ ὀλίγου πρὸς τὰ ἐναντία περιτρεπόμενος, 
νῦν μέν φησι τὴν διαφορὰν τῶν ὀνομάτων ἀναγ- 

χαίως τῶν οὐσιῶν τὴν παραλλαγὴν ὑποφαίνειν " νῦν 

δὲ πάλιν τὴν χοινωνίαν μὴ χοινοποιεῖν τὰς οὐσίας : 

Ἂλλ᾽, οἶμαι, προσόμοιόν τι ποιοῦμεν τοῖς τὸν ἀν- 
᾿Ν , » " , ΕῪ -“ ΕΝ “ ΄ 
δροφόνον ἐχ λοιδορίας, ἢ πληγῆς, ἤ τινος τῶν τοιού- 

Ἑ τῶν ἁμαρτημάτων χρίνουσιν. 

3 ᾿ Ξ ᾿ » - “ “. ο 
Ἐπὶ οὖν τὸ χεφάλαιον τῶν χαχῶν αὐτοῦ μετα- 

τω , - [ »" 
ῥῶμεν. Θεασάμενος οὗτος, ὅτι χοινὴ ἥ πρόληψις 

πᾶσιν ὁμοίως Χριστιανοῖς ἐνυπάρχει ( τοῖς γε ὡς 
ἊΝ - ΩΣ Ζ 7 οτωυ 

ληθῶς τῆς προσηγορίας ταύτης ἀξίοις ) περὶ τοῦ, 
- ΣΙ ᾿ 

3 ἃ 
“ει Α 5» 5 , 

φῶς εἰναι τὸν Υἱὸν, γεννητὸν, ἐχ τοῦ ἀγεννήτου 
Α 7 ἢ 

φωτὸς " ἀπολάχψαντα,, χαὶ αὐτοζωὴν, χαὶ αὐτοά- 

γᾶθον ἐχ τῆς ζωοποιοῦ πηγῆς τῆς πατριχῆς ἀγαθό- 
τ λ0 γι δνῚ 3 .-λ [τ »Ὄ να , 

τητος προελθόντα. εἰτα ἐνθυμηθεῖς,, ὅτι εἰ μὴ ταύ- 
969 .“ εὐξε ἘΞ 5 ’ μ᾿ , 51 2 τ 

τας ἡμῶν τὰς ἐννοιᾶς διασαλεύσειεν )2 Οὔόεν αὐτῷ 
Α, ΄ -“- , - “- 

Γ᾿ πλέον τῶν ἢ σοφισμάτων γενήσεται, ὡς τοῦ γε φῶς 

ὁμολογοῦντος τὸν Πατέρα, φῶς δὲ χαὶ τὸν Υἱὸν, 
“ “« κ , ἐπε τ - 

τῆς τοῦ φωτὸς ἐννοίας μιᾶς χαὶ τῆς αὐτῆς ὕπαρ- 
Ν ,ὔ - 

χούσης , αὐτομάτως εἷς τὴν διμολογίαν τῆς χατὰ 
᾿ τὴν οὐσίαν οἰκειότητος ὑπαχθησομένου " φωτὶ γὰρ 
᾿ Ἔ τὉὉὩὧ᾽ ΕῚ ιν, ᾿: -ῸὟ' Ἁ , »)} 

πρὸς φῶς, κατ᾽ αὐτὸν τὸν τοῦ φωτὸς λόγον, οὐδε- 
ι 

61 πηγῆς τῆς, δα ξοπίε ρμαίενπο Ῥοπί(αιίς. Βι6}1-- 

41 Μδβ5. πηγῆς καὶ τῆς, 6: υἱνίοαπίς ΓὈπέδ, ἐαψιο 

Ραίενπα Ῥοηπίίαίε ρ»οβγεαϊίεπίεπι. 

τ Γνῖάε Αἀάδεπάα. 

4. ἘΠῚ οἱ Βὸρ. φαϊπέι σοφισμάτων ἔσται. γὰρ φῶς 

ὁμολογῶν τὸν πατέρα... οἰχειότητος ὑπαχθήσεται. Αἴ 

αΐπάιο Δῖβα, πξ ἴῃ οοπίοχέιι, πἰϑὶ φαοα Ἀδρ. [ογτι5 

ῬΓῸ γε μαβρϑαΐ τε, οἱ τὴ Βδρ. φααγίο ῥγὸ οἰχειότητος 16- 

ϑαίαν ταυτότητος. Ῥάγιπη τοΐογε πἰτὸ πιοάο Ἰορᾶς, 

Θαπι πΐγοάιο πηοο δα οπι 56 θη τα οἤοϊαξιιν, 



ΑΠΥΕΆΒΌΒ ΕὔΝΟΜΙΌΜ 118. 

“ λ κ᾿ μία, οὔτε κατὰ τὴν προφορὰν, ἣἥ οὔτε κατ᾽ αὐτὴν 
“ Ξ: .ν ς -- 

τὴν ἔννοιαν, ἐστὶ παραλλαγή᾽ ἵνα οὖν τοῦτο ἡμῶν 

ἀφέληται, τοῖς τῶν τεχνασμάτων διχτύοις τὸν τῆς 
’ ΄ ὦ 

πίστεως λόγον περιστοιχίζεται, ἀσύμθλητα ταῦτα 
Ἷ ᾿ “ -- “ 

χαὶ ἀχοινώνητα παντελῶς ἀλλήλλοις εἶναι διδά- 
5 κι τ 

σχων, καὶ τὴν τοῦ ἀγεννήτου πρὸς τὸ γεννητὸν 
, , - ᾿ - : 

ἀντίθεσιν, ταύτην καὶ τῷ φωτὶ πρὸς τὸ φῶς εἶναι 
,ὔ “Ἁ τω , ἘΞ ᾿ 

λέγων, ἢ τοῦτο φεύγοντας “ ἡμᾶς, σύνθετον εἶναι τὸν 
Ἀ »" ωυ .- 

Θεὸν δμολογεῖν ἀναγκάζων. Μᾶλλον δὲ αὐτῆς αὖ- 

τοῦ τῆς λέξεως ἀχούσωμεν.. 
ω Ὑτ' ; ! ΑῚ ἈΝ Ὁὸὺὦ 

ΕΥ̓͂Ν. Πότερον ἄλλο τι σημαίνει, φησὶ, τὸ φῶς 
- , Ἀν 

ἐπ᾽ ἀγεννήτου " παρὰ τὸ γεννητὸν, ἢ ταὐτὸν ἑχάτε- 
εἶ ΄ [Ὰ "ἡ “ ἢ ᾿Ν 

ρον. “ ἘΠ μὲν γάρ ἕτερόν τι καὶ ἕτερον, εὔδηλον ὅτι 
Α , Ν 5 «ς ΄, Ἄγχῷ ΄ “ χῃνλ 

καὶ σύνθετον τὸ ἐξ ἑτέρου χαὶ ἑτέρου συγχείμενον. 1 ὃ 
, οἱ δὲ σύνθετον, οὐκ ἀγέννητον. Εἰ δὲ ταὐτὸν, ὅσον πα-- 

Ἂς ἥ, οω 

ρήλλακται τὸ γεννητὸν πρὸς τὸ ἀγέννητον, τοσοῦτον 
, , Ἃ, - - 

ἀνάγχη παρηλλάχθαι τὸ φῶς πρὸς τὸ φῶς, καὶ τὴν 
ᾺἋ ᾿ ᾿ ᾿ δὴ Α ΄ ᾿ ᾿ δ 

ζωὴν πρὸς τὴν ζωὴν, χαὶ τὴν δύναμιν πρὸς τὴν δύ- 
γαμιν. 

ε το τ ,ὔ 

ΒΑΣ. Ὁρᾶτε χαὶ συνίετε τὸ τὴς ἀσεόείας φρι-- 

χτόν. Ὅσον. φησὶ, τὸ ἀγέννητον τοῦ γεννητοῦ δι- ὄν. Ὅσον, φησὶ, τὸ ἀγέννη Ὁ γεννητοῦ 
- - Ὁ - 

ἐνήνοχε, τοσοῦτον διοίσει τὸ φῶς πρὸς τὸ φῶς, 
λ ἌΣΝ ᾿ ᾿ ᾿ ΓΟ, ᾿ ΑῚ καὶ ἣ ζωὴ πρὸς τὴν ζωὴν, καὶ ἣ δύναμις πρὸς τὴν 

δύναμιν. ᾿Ερωτήσωμεν τοίνυν αὐτὸν, τὸ δὲ ἀγέν- 
.- ΩΝ , ,ὔ , Ὁ 

νητον τοῦ γεννητοῦ, πόσῳ μέτρῳ διώρισται; ἀρα 
.-- ᾿, σ“ ΄ 

μικρῷ τινι, καὶ “ τοσούτῳ, ὥστε δύνασθαί ποτε 
ΩΣ ΕΥ τω 

χαὶ εἰς ταὐτὸν ἀλλήλοις συμόῆναι; ἢ τοῦτο παν- 

τελῶς ἀμήχανον, καὶ πλέον ἀδυνατώτερον, τοῦ τὸν 

αὐτὸν ζῆν ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ τεθνάναι, χαὶ ὑγιαίνειν 
- ’ το 

χατὰ ταὐτὸν χαὶ νοσεῖν, χαὶ ἐγρηγορέναι διιοῦ χαὶ 
ἿΝ γ -ὉὉ ΑΥ [-] }Ὶ ᾿ “ ᾽ ,ὔ χαθεύδειν; 'Γοιαῦτα γὰρ ὅσα κατὰ τὴν ἄχραν ἀντί- 

“ τω 

θεσιν ἀλλήλοις ἀντικαθέστηχεν, ὥστε παρόντος τοῦ 
- [ο 

ἑτέρου ἀναγχαίως ἀπεῖναι θάτερον, ἃ καὶ ἀσυνύ- 
[ - , τ 4 

παρχταὰ παντελῶς χαὶ ' ἀσύμθδατα εἶναι πέφυχε. 
ΠΟΥ - , Ν Χ ᾿ 

Κατὰ δὴ οὖν τοῦτον τὸν τρόπον πρὸς τὸ γεννητὸν 
-ὐ ,ὔ τ 5" ὕ ο “ ς ᾿ Ῥ 

τῷ ἀγεννήτῳ τῆς ἀντιθέσεως οὐσης, ὃ τὸν Πατέρα 
- . ,ὔ --- ἊΧΛ Ἁ Χ εχ τω κι 

φῶς ὀνομάζων, φῶς δὲ χαὶ τὸν Υἱὸν, τοσοῦτον δὲ 
ον - τ Ν ͵ὕ 

τοῦτο τὸ φῶς ἐχείνου τοῦ φωτὸς διωρίσθαι λέγων, 
, - 7 

ὅσον τὸ γεννητὸν ἀπὸ τοῦ ἀγεννήτου διώρισται, 
ἌΝ δῆλα - ΕΣ ΝΟ α . . 

οὐχὶ δῆλός ἐστι, χὰν τῷ ῥήματι προσποιῆται φιλ-- 
ὰ Ὁ 5 γ» μων ᾿Ὶ ᾿ εχ 

ανθρωπεύεσθαι,; φῶς ὀνομάζων δῆθεν καὶ τὸν Υἱὸν, 

ὃ ἀλλὰ τῇ γε δυνάμει τῶν λεγομένων πρὸς τὸ ἐναν-- 
, 7 ᾿ ΕῚ - 

τίον ἀπάγων τὴν ἔννοιαν; Σχοπεῖτε γὰρ τί ἀντί- 

» ἘΔ χατὰ τὴν ἔννοιαν. Απέϊζαὶ ἔγο5 ΠΡνὶ κατ᾽ αὖ- 

τὴν τὴν ἔννοιαν. Μοχ Ἀδρ. βεουπάιμβ τοῦτο ἡμᾶς. ΑΤΜΙ 

ἦτο Μβ85. τούτου ἡμᾶς. ΕΔῚΠ εἰ Ἀδρ. «υϊπέτβ τ ἴῃ 

σοπίοσχίιι. 

ς ΠΙμα, ἡμᾷς, εχ 4παΐπον Νῖ55. ΔἸ Ἰπλ15. 

ἔν τάς Αἀάεηάα.1 

ἃ (665 ἔτο5 μὲν γάρ. δ΄ οοια γὰρ 1Π Θχοιιβὶς ἐ651- 

91] 

εἶδ ΓΆΠΟΠΘΗῚ, Πα} ΠΘΩπ6 ἴῃ Ργοϊαῖοπθ., πθήτια 

ἴῃ ᾿ρ8ἃ 5 σπ! Ποδ ΟΠ 6 αἸνθυϑιῖαϑ 651) ταῦ ᾿ἰσῖταν πος 

ΠΟΡῚ5. δαϊπηαΐ, ἀρ ΠοΙου. γϑέθιι5. πο ἀοοιν- 

ΠᾺΠῚ ΟἸΡΟΙΠγ Α}1ὰ , ἰπδδο 1ΠΙ6Ὶ 56. ΠΘήπ6. ἘΠ] Ἁγ 

ΟΠ ΑΓΔ ΠΌΠΟΙ, ΠΟ΄Ὸ6. ἘΠῚ ΠΔ ΘΟΠΙΠΠΠΙ ΟΠ ΘΙ 

ἀοοθηβ Πα 6Γ : δὲ (85 ὁϑὲ σϑηί ᾿ΠΙ6Υ δὲ ἰησο- 
Π]ΓΠΠ}] ΟΡΡΟΒ ΠΟ, ἤᾶποὸ ἀἸσθη5. θυ] ΠῚ 6556. [ΠΟΘ ΠῚ 
ἴπῖου οἱ ΠΟΘ ΠῚ 59 ἃΐ 51 ΠΟ ἈΥΘΥΒΆΠΊΠ., σΟμροϑβὶ- 

πὴ 6588 Τϑιιη ΘΟΠΠΓΘΡῚ οΟσ6η5. 564 ροίϊιβ ἱρ- 

58 ΠῚ 6115. ἀἸΟΓΠΟΠ 6 ΠῚ Δι ΙΔ Πη1Ι5. 

ΕτΌνπ. Τῦιγιπι αἰπιὰ 416 5] η]Ποαξ,, ᾿η{α]ξ, Ππιχ 
1Π ἸΠΡΘΠΙΪΟ ΡΓροίθυ ΘΠ 1ΠῈ 7) ΔΠ 1661 τ [ΓἸ1ΠΊ 116 ἢ 

Νμη 51 ἃἰτὰἀ δἴζιιθ αἰππι, Ῥ] 8 Π} οϑὲ θεϊα ΘΟ 1-- 

Ῥοβιξπμη 1ἃ 6556, Ζιοα Θχ 110 αἴθ ἅ}10 σοηϑίδι. 

Οτιοά δπίθη) ΘΟΙΏΡρΟΒΙπΠῚ δϑὲ 7, ΠΟ ἢ ΠΟῚ 

αϑί. 51 γθῦῸ Ἰάθπη, “πδπαμ εἰν υβιι οϑὲ σϑηϊ- 

ἔπΠ0 40 ᾿πϑθηϊο., ἰδπίμπη ΠΘΟΘ556. δϑὲ ΠΟΘ ἃ 
Ἰποο ἀν θυβ} } 6556, οἱ νἹἕΐδμη ἃ νἱΐα., οἱ Ροίθη- 

{8 Δ ἃ ρΡοϊθηίϊαἃ. 

ΒΑ5. ψιάθιθ οἱ Ἰη 16] }Πσ]θ Πουγθη δὴ Ἰπηρ]οία- 

Π. 

[6 η1. Οπαπίμμη 5, ᾿Π4ῈΠ}., ἸπΠσϑη] πὴ ἃ σϑηϊίο ἀἰ{- 
ἔεγε,, ἰαππιτη ἀπ δγοῖ ᾿τιχ ἃ ἰπο6., οἱ νἱΐα ἃ νἱία., 

δὲ ροϊθηξα ἃ ρΡοϊθηϊα. Τη ΘΟ θηλι5. 1σἹππ} 1Ρ-- 

511Π1, Οταπῖο ᾿πίθρνα!]οὺ ΠΟ ηΙ τη ἃ ΘΘΠΙΐΟ 56- 
Ἰαπποΐατη 651} τἰγιτη ΡᾶΓνΟ ΙΠ4πὸ., δὲ ἴα]},. τὶ 

ἀποαπὲ ἴα πάθην ΔΙ πᾶπο 1π 1461} 1πΊθΡ 56 ο0η-- 
γ ΘΗ 6 ἢ ἃἢ ΠΟσ ΟΠΠΠΙΠΟ ΠΠΏΡΟΒ510116, δὲ ΠηΔΡῚ5 . 
{πᾶτὴ ΘΕ 161 ΠΊΟΥ ΓῺ 6558. 51Π}1] δὲ Ὑἱνογθ. 

({8Π| 58: ΠῚΠῚ 51Π|1}} 6556 δὲ ξθΟ ΟΥ̓ 5 {πᾶ ν]ρ]- 

Ἰᾶγ6 δἰπηπ] οἱ ἀουΠη16 ἢ ΤᾺ] ΠΑΙΠΊΠ16 5πηΐ {4τι|:- 
ΟἸΠΊΠῈΠ6. 5101] ΤΠ ]ΟΘΠῚ ΒΌΠΏΤηἃ ΟΡΡΟΒΙΠΟΠΟ ἃ νου- 

58 ΠἰΠΓ., 8660 τιῖ ΡΓΘΘΘΘΠἴ6 ΔΙΊΘΓῸ Δ] ΓΘ ΠΏ 6556 

ΏΘΟΘ586 51} : {π|85 1[ὰ ΘΟΠηραγ ἴα 5Πΐ. ταξ ΟἸΠΠΪΠΟ 

ΠΘῸ 51Π|11] 6556... ΠΘΟ 1Πῖ6Γ 868 ΘΟ ΠΟΙΠΙΑΙῚ ροϑϑὶηΐ. Ὁ 

26. Τίααιιθ σαπὶ δ πππο τηοάτπη σϑηϊίο 1Π- 

ϑϑηϊξι πη ΟΡΡΟΠαΐαΡ, 411 ῬαιΡοπα [ΠΟΘ 1 ΠΟΙΊΪ- 

παῖ, [πιοϑπὶ 1146 πὶ ΕἸ] πὴ. ., Τα π6 ἢ πο [τι 6 ΠῚ 

40 114 πο6 [ὰπίπμη ἀἰἸβῖαγθ 4101Ὁ, “Δ ἔπ σ6- 
Πἰ ππτὴ 80 Ἰησθ πο αἰβίαϊ, 116 {πδηη τπιᾶπη Πιιπηἃ-- 

ΠΪΟΓΕΠῚ 856 ΘΓ Ὸ δι πητ αἴ. ΠΟΘ οι ]Ποθὲ ΕἼ] ΠῚ 

4ῸΟ4τ|6 ΠΟΠΙΠΔΠ5., ΠΟΠΠΘ 58 {6Π0 ὙἹ ψϑγΒΟΥ ΠῚ 

ΒΘ ῃ ΓΘ ΠΓΠ8Π1 π ΘΟΠ ΓΆΓ ΡΟΥΘ ἀρ ππιοῖ ἢ (οη- 
5: Φοραῖθ δηϊμ 414 ΟρΡΡοπαῖαν ᾿ηΠσϑηϊίο., δἰ πὸ 

ἀογαῖΐαν. 
εὟοχ τοσοῦτος τιδιαἴο φαυϊάθπι «Ἰοϊέπν" ΡΥῸ ἐαριίο, 

861 ῬΓῸ ἕαηὶ πιάϑπο : 564] Βῖο διπηὶ ἤοθοὲ ργὸ ἕαηι 
ὑν»ενὶ, 56 ῬΤῸ ἑαπι ἐαῖϑο. 

ΓΈΔΗΙ καὶ ἀσύμθαντα. ΓᾺΡ νεΐογεβ ἀσύμθατα. 
Ξ ἘΔΦΙΗ ἀλλὰ τῇ δυνάμει. Ἀδρ. βοοππάιις ἀλλ᾽ αὐτῇ 

γε τῇ δὸν. ΑἸῖι5 Μ5. ἀλλὰ τῇ γε δυν, -Ξ 

24, « 



Θ.Ω 5. ΒΑΒΙΠ ΟΥἸΒΑΒΕΙ͂, ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑἈΠΟΘΟΗΙΕΡ. 

᾿πσθη 1}, 8Π σοπϊίπμ ἢ Οϑηϊταπ) αἰᾳπθ. Θὰ χεῖται τῷ ἀγεννήτῳ, ἄλλο ἀγέννητον, ἢ τὸ γεννητόν; 

νΘΙῸ Ορρομίταν Ποῖ  ἸΧΠ6 118, ἃΠ θη θνῈ ἢ Τὸ γεννητὸν δηλονότι" Τί δὲ ἀντίχειται τῷ φωτί; 
ΤόποΡγθ ργοίδοϊο. ΤΠ 4116 δὶ {πδπίμηι ΑἸ Πογὲ σ6- φῶς ἕτερον, ἢ τὸ σχότος; Τὸ σχότος πάντως. Εἰ 

Πα Π}. ἃ}0 ἸΠΘ ΘΟ, [Δ ΠέιπΠΊ ΠΘΟΘ556 6ϑ. ᾿Ἰσθη] ἃ τοίνυν ὅσον παρήλλαχται τὸ γεννητὸν πρὸς τὸ ἀγέν- 

Τὰ ΠΟ ΡΡΘ, οα] 6χ ΟΠ ΠΙΠ115 Ἰπη Ρ᾽οἴα5. ΘΟ ΒοΡ Ια. νητον, τοσοῦτον ἀνάγκη παρηλλάχθαι τὸ φῶς πρὸς" 

ΠΟ 6δί, 4π04 ἴῃ Δρρθι] 6. [τ|ο15 ἱπθυβουθηθ τὸ φῶς, τίνι τῶν ἁπάντων ἄδηλος ἣ ἀσέδεια, ὅτι 
4ποὰ Ἰτιοὶ ΟΡ ροϑι ἔπη) 6ϑ[. ἘΠΠΊ ΘΗ Π 58 5 απ 8 1] ἐν προσηγορίᾳ φωτὸς τὸ ἀντιχείμενον τῷ φωτὶ πα-- 

ΠΑΓΕΡδΡ. [ππο]δ ΘΟΠΕΓΑΙΙΔΠῚ 6556. 51 Πη0Π6ὲ ἢ Αι ρεισάγων, ἐναντίαν εἶναι τῇ τοῦ φωτὸς φύσει τὴν 

οϑβιθη δὲ ΠΟ 15 ̓ Π 6 1 {π|88 [πο] ΟΡΡΟΠΑ 1", ατι88ὁ- οὐσίαν τοῦ Μονογενοῦς ὑποδάλλει; Ἢ δεικνύτω 
4π|6. Θἴππη ΟΡΡΟϑ᾽ ΠΟ Π]5. ποτ) ᾿ο]οατ,, {αὶ 56- ἡμὶν φῶς ἀντιχείμενον τῷ φωτὶ, χἀχεῖνο τὸ μέτρον 
ΠἰτΟ. οὐμ Πρ Πῖτο ᾿πίθυοθ ει. Θαοα οἱ πθθο περ τῆς ἀντιθέσεως ἔχον, ὃ τῷ γεννητῷ πρὸς τὸ ἀγέν- 
651, Π60 ἴρ56. ππατιᾶηι) ΘΧΘΟσΊΓαΓ6 ΡΟΙΘΥΙΓ : ΠΟ 508 νητόν ἐστιν. Εἰ δὲ " τοῦτο οὔτε ἐστὶν, οὔτ᾽ ἂν αὐτὸς 
Ἰβπουθῖπι 5, {πὰ Ὀ] ΘΠ ΘΠ πὰ 4116 ἁἀονπαι. ἃ ἐπινοήσειε, μὰ ἀγνοείσθω ἣ τέχνη μεῦ᾽ ἧς βαθέως 

ΝᾺΠ1 “αοΠΐδη Ρυΐαι ᾿ΠΘ ΘΠ 1} ΘΗ οχ δάνοιθο χατασχευάζει τὸ βλάσφημον. ᾿᾿πειδὴ γὰρ οἴεται 
ΟΡΡΟηΪ, Θαῃη θη} [πο] οἴμ [ποθ ΟΡ ρΟϑ ΟΠ Ιὴ τῷ ἀγεννήτῳ τὸ γεννητὸν χατ᾽ ἐναντίωσιν ἀντι- 

ἀὐαρίαϊ : αὐ Ῥαῖρ5. δ 5 πη οϑίθαι. 5.}-- 
[Δ η1185 ΤΠΠΙΘΘΉΙΙ ΡῸΡ ΟΠ ηΐα ΘΟΠΕΡΑΡΙΔ ΠῚ 6556 
αἴσιιθ δνθγβαμ. Ρυορἴονθα πονὰ ἤδοο 65: ἀορηηα- 

{πη} 58 ΠΟΓ10., {π|π 411 : Οἰαη ἔπη ἀν θυβιιη δϑὶ 

ΘΘΠΙΠΙΠῚ ἃ ἸΠσΘΠΙ[Ο., [Π 11Π} ΠΘΟΘ556 Θϑὶ [ΠΟΘ ΠῚ 
ἃ ἴτοθ αἰ νου β8 ΠῚ 6556. Αἴ ΤΠΘ ΘΗ] 1} ΟἴἸ ΠῚ ΘΟ ΠΟ 
Ππαρθοὲ «πιαπηαηη, ροϑιτοηθ ψϑΡθΟγι ΠῚ, ΠΟῚ 

ΠΑ ΠΡ ΓΘΡΠΠ 5. ΟΡΡΟΒΙ ΠΟΠΘΙῚ., “πο δτηθη Πὶ 

αἰΠυτηδηΐ : [ττο]5. ΔΘ} οἴμπ ἰπῸ6 ΘΟ Θθοι τ 

ΡΡΟΪα ΠΟ ΠΘ ἢ ΠΘῸ ϑθοιπάπηη ἰΠ 16] θη πὶ ο0Π-- 

ραν] θίαϑ 1}}ὰ Θχοοσια}Ἱ ροίοϑι. 564 υἱάδιίιιν 

[ἀσδ1158. σαν ΠΑ ΓΟ Π 115. 56. Ἰρϑῖιη ἀθοῖ ρου. Ριταΐ 

ΘΠΪΠῚ., {τὸ ΘΧ ΘΟΠΙΡΆΓΠ5. 564] 1π|η{1π||, ΘΑΙ 61 
ἸΠΈΘΡ 56 ΡυσΠ Δ}. Πα 6 ΡῸ., 4πᾶπὶ Πα 6 ΠῚ οἱ ρεῖη- 

- ᾿οτὌ Ἁ Ι -» » , 

χεῖσθαι, τὴν αὐτὴν τῷ φωτὶ πρὸς τὸ φῶς ἀντίθεσιν 
3 ἥν . πεν ῇ ἡ Δ - Π ΞΘ" ΓΆΨ,.) ἐφαρμόζει, ἵνα διὰ πάντων τὴν τοῦ Πατρὸς οὐσίαν 
-» , ᾿ , -“Ὕ ω δε δ ιςΣ 
ἀντίπαλον χαὶ πολεμίαν τῇ τοῦ Μονογενοῦς ἐπι- 
ΛΝ 4 εὖ “"» ς΄ Α τ πεν Ν , 
δείζη. Διὰ ταῦτα ἣ “ χαινὴ αὕτη τῶν δογμάτων 

Α ι σ΄’ 

νουοθεσία" ὅσον παρήλλαχται τὸ γεννητὸν τοῦ 
οὔ Ἃ ’ ᾿} “᾿ 

ἀγεννήτου, τοσοῦτον ἀνάγχη παρηλλάχθαι τὸ φῶς 
᾿ -“- ᾿, ΡΝ ᾿ ΕἸ ,ὔ ᾿ . 

πρὸς τὸ φῶς. Καίτοι τῷ μὲν ἀγεννήτῳ πρὸς τὸ γεν- 
, - ΄ Ὡ 3 λ 

γητόν ἐστί τις, χατὰ τὴν θέσιν τῶν ῥημάτων, εἰ καὶ 
“» ΄ ,ὔ ῳ 

Β μὴ χατὰ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων, ἀντίθεσις, ὅπερ 
-“- ν ν - Υ̓ 

οὗτοι χατασχευάζουσι᾽" φωτὶ δὲ πρὸς τὸ φῶς, οὔτε 
“, 

χατὰ τὴν προφορὰν, οὔτε κατὰ τὴν ἔννοιαν, ἐπινο- 
- . ͵ 3 Ἁ, λ᾿ » - 
σαί τινα δυνατὸν ἐναντίωσιν. ᾿Αλλὰ γὰρ ἔοιχε 

᾿ 5 κα  ὙΣ ᾿ ͵ 0 » οἱ 
σοοίσμασιν ἀπατηλοῖς ἑαυτὸν παραχρούεσθαι." Οἵ- 

ΡΞ , Α ΚΑ, 

Εν : Σ ; ᾿ς εται γὰρ, ὅτι τὰ τοῖς ἐναντίοις ἑπύμενα τὴν αὐτὴν 
ΟἸΡαΠἃ ΟΠ ΓΔΡΙἃ 5. δ᾽ ΟΠ] ΓΟἢ ΓΆΡ ΠῚ ποῖ ἰ 6 Ὶ 3 

ΘΟΠΙΕΓΆΡΙΟΥΙΠῚ, ΘΧ Αἰΐοῦο δα πὶ ΘΟ ΓΆΡ) ΠΟ- 

ΟΘ55Ά}10 ϑϑεαπίαγιιηι. {{{, 51 Θχ νἶϑιι ᾿πιχ ϑθα|- 

[ΠΡ 7. ΘΧ οϑβοϊ αἴθ [ΠΟ : 5] 6Χχ νἱΐα 56 ηβι15., ΘΧ 

"ΠΟΥ ῬΥναΙΟ 5 ηϑβιπιη]. ἤφθο ἀπίθιη οὔβοῦνα- 

10 4αδπὴ 46 }0}}}15 511, φιιδηητι6 να πα, σα ΠΠ θὲ 

γ6] ραυ]α!ιηι αἰ πάθητ θυ Βρ᾽οππι ΠῚ οί. Νοο 
ΘΠΪΠ] ΠΟΙΆ ΠῚ ΟΧ νἱσ 5. νἱτα ϑοααϊταν., πὸ- Ο : γον ἶ ἐν ἀμνυόῥενιόου 
ΟΟΒΘΑΙΟ ΘΧ ΒΟΠΊΠΟ ΠΊΟΙ5. 5ϑαυῖἝιν. 561 πρὸ χα' μιλρὸν ἐπιστήσαντι. Οὐ γὰρ ἐπειδὴ τῷ ἡ νὼ χ 
ΘΟΠΕΓΑΓΙΟ πο 0 56 παῖδ βθη πὶ οἴμπ ἰπσοπῖίο. ρέναι τὸ ζῆν ἕπεται, τῷ καθεύδειν ἀχολουθεῖ πάντως 

" ᾿ ψ Ὁ. 5 , " Ξῶν κολρ ἈΝΕ ΑῚ 
ἔχει πρὸς ἄλληλα μάχην, ἥνπερ ἂν ἔχει χαὶ τὰ 

ἡγούμενα: χαὶ ὅταν τῷ ἑτέρῳ τῶν ἐναντίων τὸ 

ἐναντίον ὑπάρχη. χαὶ τῷ ἑτέρῳ πάντως τὸ ἐναν- 

ἶ ράσει τὸ φῶς ἕπεται, 

τῇ τυφλότητι τὸ σχότος᾽ εἶ 
“- » - Δι ε » ᾿ 

τῷ “ τεθνηχέναι τὸ ἀναισθητεῖν. Γοῦτο ὃὲ ὡς ἄσθενες 
Π 

““ὰ ψ, " 2 

) ζῆν τὸ αἰσθάνεσθαι, 

- Ζ κ , -“ 

χαὶ διαπῖπτον τὸ παρατήρημα, παντὶ γνώριμον τῷ 

Ξ- - . - - “ “ , ν μι -- ψ' ᾿: 

ἘΤΘΠΙΠ 51 σΟΠ ΓΑ ]ὰ 511ηξ, 18Π}Ὲ ΠΏ Ὸ 56 46- τὸ τεθνάναι. ᾿Αλλ᾽ οὔτε ἐναντίως ἔγχει τὸ γέννητον 

μ Ἐΐ δὲ τοῦτο οὔτε ἐστὶν, πος οϑὲ, εἰ δὲ φῶς εἴς., ἔμ πιοῦ5. Ηοο εβῖ, 81 415 γσ]αῦ,, Πῖπιο 4αϊάοπι 

χιιοεῖ δὲ ποτὶ δϑί ἐμαὶ παισὶ [μι τι5. ορἕϊπηο οοΠ Π στ τατσ θα Τη ψγορο : 5606] 51 {π|βρίατῃ 4οτγ- 

4. ΑπΠΖα ἄπο ἩΡΥΡῚ ἡ χενή, πιάϊο. ΑἸῖ5 σοάοχ ἡ τηΐϊΐ, Βἷπο φοθοϊ α] ποῖ ροΐοϑί οὐῖπὶ τον πὶ 6886. 

χοινὴ, ρ6]05. ΑἸΠ ἄπο οἱ δ 1| χαινὴ, Βαμα. Οὐ} 5 τοὶ μὰς οϑί σάπια, {πο6], τοί ΒΑΚ: νου Ὶ5 αἴαν, 

»ΝΊΠΙΙ παῖ γιιπη 51 μ1ο Ἰοοιιβ, 41 ΡΠΠ]ΟΞΟΡΒΙοῖβ 5α0-. τηοῦ5 οἷ ΟΠ, Πτ|5 ΠῸῚ 5᾽ηξ σοπ ΓΤ] ἡγούμενα, Πο6 6δ, 

{Ππ|α Ὲ 1015 1 γα ίτ5 51}, ἘΠῚ 1115. Τπ τ] ῖα αἴψαθ οΡ- ρμηϊποείραϊία. (ἰίον πα. ἱ φαϊα ἴῃ Η15. Βα θο5ὲ ΟΡ βοιτ- 

ΒΟΌΓΤΙ5 6586 γἹ Πθαίατ. ΒΆ51]Π1|5 ἱπηριστιαῖ ΕἸ ο 1] 5οθ-.͵ [αἰῖ5, ΠΟ [ας τη 6}115 Ὑ1Ὶ ἀσοιπβαϊατη γο10 Βαβι Πππτη : 

τη τη, ὁχ {πᾶ ἀρϑγῖθ δῇ οι οθαΐτι σοπίγανία ρυϊποῖ- 6 ροίτι5 ΕἸΠοΙη απ, οϊ Οθβοισα ΡΤΟΡΟΠΘΗΠ ποῖ 

Ῥά]Π1α, οἵ θὰ 415 πο 5πηΐ ῬΓΙποῖρα]τα, δΘ[π|6 5101 Ἰην1- ροίιηξ ΒΆΞη]15 ΤοΟροη όσα, 4πππ εἰ 1ρ56 ΟὈΒΟσΤ 5 

ΘΟ ΔΕ ΟΙΒΑΤῚ : {πος [α]βιιμ 6556 Ῥαΐον ΘυδνΊββίτητ5 6556 ὙἹ]Πογοίαν, 

οβίομτς, μοο Θχθηρ]ο, ἴδο οπίπι, 1η{1{, ψημοηίατ ς ΑπΕζα ἄπο ΠΠΡΥῚ τῷ τεθνηκέναι τὸ ἀναίσθητον. 

ἐὰ υἱαι ιδ υὐία δο ει", πιδοοσϑανο δὰ σοπιηο δοηιῖ- 



ΑΌΥΕΒΘΌΒ5 ΕὔΥΝΟΜΙΟΝ ΠΕ}. 

πρὲ ὃ ἀνγέ ἃ Εἰ ᾿ ΕΝ ΠῚ ὶ φῳθ ᾿ 
ρος το ἵξεννητον. ι γὰρ - ναντια χαι φ προ οι 

ἀλλήλλων, ὅπερ εἰς χεφαλὴν τοῖς βλασῷ τοῦτος τρέ- 
2 3 “ ως Ἷ ποιτο, ἀλλ᾽ οὔτε τῇ φύσει πολέμια, οὔτε μὴν τὰ 

ε , ’, λ ἃ 9 ΄, [7 «ὦ δι. ΧᾺ 

ἑπόμενα τούτοις τὴν αὐτὴν ἀναγκαίως ἕξει διά- 
Η Ν , ,ὔ τασιν, ἣν ἐδείκνυτο ἔχειν χαὶ τὰ ἡγούμενα. 

“ἡ 

Ἢ τοίνυν ἀπάλευψόν σου τὰ ῥήματα, ἢ υἢ ἀρ- 
Ἄ- 

γοῦ τὴν ἀσέόειαν. Σὴ γάρ ἐστιν 1 ἣ βλασφημία τοῦ 

δι ἿΩ 

βνιιθ τ (φαος ἴῃ οαραε Π] ΑΘ ΡΙκεπα ῃτίτμλι γ θυ τα αν) 
Πο4π6 41 

[Π- 

ἴῆ]0 πθάι παίπιρα δάἀνοιδα ϑδηΐ, 

ΘΟΠΒΟ αι Πίτ", Θαμη 46 ΠῚ ΠΘΟΘϑϑαο Προ τη ὶ 
ἀἰϊδια πα, «απ δὲ ΡΥΙΠοΟΙρα Πα ἀειηοηθϑίνα- 

Ραπίι: ΠΡ ΘΓΘ. 

27. ΑἸτΐλ ἰρίταν ἔππὰ ᾿ρϑῖ 5. γοῦθα ΘΧρθησθ : πὶ 

ΠΟΙ ᾿πηρ]εἰαΐθη πορᾶγο. Ἐβιὲ θπῖπὶ Ὀ] ΑΘ ΡΠ ΘμηΪὰ 

εἰπόντος " ὅσον παρήλλαχται τοῦ γεννητοῦ τὸ ἀγέν- ο ἴὰ, 4] αἸχΙ511 : ΘΔ Π ΠῚ ἀἸΠονε σθηξίιπη ἃ 
.-» , Ὁ 

νητον,, τοσοῦτον ἀνάγχη παρηλλάχθαι τὸ φῶς πρὸς 
ἈΝΑ ἃς ΠΕ. δοῦλε, ς ο ἌΕΞ ἜΤ απ τὸ φῶς. Οὐχοῦν ὡς οὐδέποτε μεθέξει τῆς “ ἀγεννη- 

αὐτῷ τοῦ φωτὸς 
(ς ᾿Υ̓ [ ΕΣ 

“Ὁ ὃ τρρέρος , οὕτως οὐδέποτε 
Ἁ τ 

τοὺ Μο- 
κ᾿ ς 3 ΄, 

“ μεταδώσεις. Καὶ ἔ εσται, χατὰ σε; ἢ ουσια 

νογενοῦς ἴσον ἀπέχουσα τοῦ γε ἀγέννητος εἰναι, καὶ 
-» -Ὁ » ΑῚ 

τοῦ φῶς νοεῖσθαι χαὶ ὀνομάζεσθαι. ᾿Αλλὰ ᾿Ιωάννης 
Η τ ͵ Ξ; ͵ 5. τ κω , 

μὲν τῇ μεγαλοφωνία τοῦ Πνεύματος ἐμιόοξὶ σοι λέ- 
Ὡς: κ᾿ -“- ν 55 , ιν 2:15 ΕἾ "» 

ων ἢν το Ὁὐὴ)ς τὸ ἀληθινὸν "σοῖ οςξ οὐχ ἐστὶν οταὰ τ Ὶ 
“-.» ΄, Εν ΟΣ - ᾽, 53. ν 

τοῦ ἀχούειν, οὐδὲ χαρδία τοῦ συνιέναι" ἀλλὰ πρὸς 
λ " ΄ " , - 

τὴν ἀντίπαλον φύσιν, χαὶ ἀσυνύπαρχτον τῷ φωτὶ 
3 ἣν ον ὦ - 

τὴν οὐσίαν τοῦ Μονογενοῦς, τοῖς σοφίσμασιν ἀπε-- 

Ἰησθηϊίο,, [ἀπίτ πη ΠΘΟΘ556 δϑὲ [ποθὴ ἃ πιο εἰ{{- 

[ευγθ. Οἴαγα αοπηδἀπιοάπη {|| ΘΘΠΙ 5 658. 
ΠῚ {18 Δ} ̓ ΠΘΘ ΠΟΙ ΙΠΟΠΙ5 ΘΥῚΓ ΡΔΡΕΟΘΌΒ : 516 ΘΠ] 

[ποῖ ῬΑΡ ΠΟΙ ΡΘΩ. Πιιηη πᾶ πὶ [Δ 0165. Αἴαπθ ΤΠ ηἰ- 

ΘΘΏΪΕ 5 δία πίϊα Οχ ἴπιὰ βθη ΘΠ Τὰ Ὁθπι6 ἈΡΘΥ. ἃ} 

60 τι Ἰησϑηϊία 511, δίατιθ Ἀθ 658 ἃ 60 πιὲ [Χ 6558 
1πτ16]Π| σάτα, δὲ ποιηϊηθίι. ΑἹ Το, Πη65. πιασηὰ 

ϑρ να. νόος ἱποίδμηδι ΠῚ, ἀἸσθη5: ἔγαὶ {τ 

φοία. ΤΙΌῚ ἔα ΠΟ ἅτ 65 ΠΟ 5πη} δ] δι] 6 Π 11}, 

ποήπι6. οοΡ ἃ} 1π|6}Π5 6 η άπ. ΤΠ10 [{|5. ον ]ὰ- 
ΠΟΠΙθτι5. {ΠπΊΡΘ 1 5 5 Δ τη ἃ ΘΟΠΓΑΓ ΙΔ ΠῚ 

λαύνεις. Οὐ γὰρ δὴ ἐχεῖνο ᾿ ἰσχυρὸν ἐρεῖς, ὅτι καὶ Ε ΠαΙΈΡΔΠΙ 5 Οἱ {188 ΟἸΙΠῚ [ττοθ 6556 ΠΟ ροϑϑιὶξ, ἀ6- 

ἐπὶ τοῦ Μονογενοῦς τὴν προσηγορίαν τοῦ φωτὸς οὐχ 
, Ἁ - -- 

ἀφείλου. Οὐ γὰρ ἐν ψόφῳ ἀέρος; ἀλλ᾽ ἐν τῇ δυνά- 
Χ “- Ξ εὸ 6: « ἊΝ - Ξ 

ει τῶν σηυναινομένων, τὸ εὐσεόίς. Ὁ δὲ οὐχ ἐπὶ 
ἥξ “Υ͂ “Ἂ " 

τούτων ὅ ἔστη ; ἀλλὰ ἀρὰ τὴν ζωὴν χαὶ τὴν δύνα-- 

ὑιν τῷ αὐτῷ μέτρῳ τῆς " εἰς ἐναντίον ἀποστάσεως 
Ἁ 

συνεπάγει. εἰπών" ὅσον παρήλλοαχται τὸ γεννητὸν 
᾿ Ν 5 ΄ - - Α 

πρὸς τὸ ἀγέννητον, τοσοῦτον ἀνάγχη παρηλλάχθαι 
ε -Ὁ ἐν ι: “Ὁ ν Α Ἁ ἈΝ Χ ᾿ 

τὸ φῶς πρὸς τὸ φῶς, χαὶ τὴν ζωὴν πρὸς τὴν ζωὴν, 
λ , " τῇ ᾿Ν 7 ν «ὧι - 

χαὶ τὴν δύναμιν μρρον τὴν δύναμιν. Οὐχοῦν οὔτε 

ζωὴ, κατὰ σὲ, οὔτε δύναμις ὃ Μονούενής. 

παραγράφη μὲν αὐτὸν τὸν Κύριον πεγραξ ἀξ το 

εἶσι ἣ ζωή παραγράφη ὃξ Παῦλον τὸν εἰπόντα εἶ! ἡ παραγράφη ὃξ Παὺ ἰπόντα, 
. -ψς.νΝ7 ΕῚ Η ΕῚ τ» , οΝ 7 

Χριστὸς Θεοῦ δύναμις. Ἃ γὰρ ἐν τοῖς κατόπιν ἐδε!- 
-- -» Ὁ ᾿ 

χγυτο, ταῦτα χαὶ τοῖς νῦν ἐφαρμόσει. Οὔτε γὰρ 
δ. ,ὔ - - -μ 

ζωὴν, οὔτε δύναμιν τῇ ζωῇ χαὶ τῇ δυνάμει ἀντι- 
- ΔΛ “ ΕῚ Ὅ, ᾿ δ τς ,ὔ 

χεῖσθαι φαίη τις ἄν ἀλλὰ θάνατον χαὶ ἀδυναμίαν 
Ἁ , , -- “" 

τὴν “ τελεωτάτην ἀντίθεσιν ἐκπληροῦν. Ἅπερ οὕ-- 
ἊΣ 9... «Ὦ , Ὁ ΖᾺ -Ξ λό" κθ σιν, ΑΕ ΄ 
τος, ἐν " πανουργίᾳ δόλον τὸν λόγων ἀποχρυψά- 

ἤ κ 7 Σ Χ 

μένος, βαθέως χαὶ περιχεχαλυμμένως τὸ φριχτὸν 

ἃ Τῆς ἀγεννησίας, ἐπϑαποραίίοηδ, ος 65, ρΓΟρΥίο- 

αιἰὶ5 ἐἼιι5, ψ μα ψιϊε ἐπιϑοπίιπι ἐ5ξ. ϑαμΐ 41 γοσῸ 

ἐππαδοὶδεἠεαιὶ5 ααἰὶ τααἸϊηξ : 564, πὶ ἀϊοαμ 4αοα 56η- 

ἰἴο, 14 γνοσαθ!απ νηὶ υοοὶβ το ΠΟ 5815 ΘΧΡΙῚ- 

τποτὸ γυἱάθξαν. 

6 ἘΔΕῚ οὐ Οοάϊοος 4α!απιὶ τοοθπίίογοβ μεταδώσει. 

ΑἙ ἀπεϊᾳαίογοβ οἱ πη 6] 1015 ποῖο μεταδώσεις. δ 

ἐα1 ὡς ἰσχυρόν. Υ᾽ Θοι]α ὡς π᾿ γε αβι τον θιι5. Ν55. 

ἀεεβι. Μοχ Βδρ. φαϊηξιιβ οἢ Θ 1 οὐχ ἀφείλου. ΑἸΗ «αῖη- 

4ὰς Μί85. οὐχ ἀφείλω. 

8 ἘΜτ ἔστη μόνον. Κοχ μόνον ἴῃ ποϑβίυῖβ ΝΙ58, πὸῃ 

Ἰοϑιίαγ. 

Ἀχλὰ τ Εγρο {ΠΡ Π1τ|5 ὁϑοππάπιπ) ἰ6 ποὸ υἱΐὰ εϑί, 

{415. Νϑο δηΐπ ρυοΐθοίο να! άτιηι {Ππ|4 ἀϊσο5., 
«ποά ἃ» {πΙβϑηῖτ0 ΔρΡροΠ]αιϊοποῖι [πιοῖ5 ΠῸΠ ἃ}05- 

τ]ορῖς. ΝΟῸΠ ΘΠΙΠῚ ἴῃ 50Π0Ὸ 8615, 564 1 Υἱ τὸ- 

ΓἸΠΠῚ δ᾽ στ Ἰ ΠΟΙ ρα Ῥ οἴα5. οϑὲ. Ἡΐο νοῸ ΠῸΠ ἴῃ 

15 φαίενῖ, 564 βἴπηι! δὲ νἱτατη εἰ ροϊθπεῖδηη 1η.-- 

[6 56 δαάοθιη ἀϊϑίδη το. ΠΏ ΘΏ5ΠΓὰ ΘΟΠ ΡΑΡΙἃ5 1Π-- 

ἀτιοῖς, σαπ αἷξ : Οτιαππιπη αἰ {{6ὺῈ σθη πη} 4} [-- 

σοηϊῖο,, [ἈΠ ΠΠΠπῈ ΠΘΟΘ556. Θδὲ [ΠΟΘΙ ἃ Ιὰ6 αἰ[[6γ-- 

γ6, δὲ υἱίαπι ἃ νἱΐα., οἵ ροιθηϊδηι ἃ ροϊθηια. 
ΠΟ 

Ροϊεπεῖα. ΑἹ βρθνπίβ Πομη  ΠτιΠ ἸρΡΒΊΠῊ ; 4] ἀὐαει 

ἔδο στη υἷέα; ΒΡΘΥ 5 πάθη ῬαιἝη., 41 ΑἰΧῚΕ: 

ΟἸιγίϑιτις οἱ ροϊοπίϊα. ΝΑ αιιδθ ΟΠ π16 ἢ βαρ 6- 

εἰονῖθιι5 ἀδιποηϑίγαϊα σηὉ, δὰ Π|5 “ΠΠΟ΄ 1:6 ΠΠΠῸ 

δοοοιηπιοάαθιπηίαιν. Νὰπι ποάτιθ νι}, ΠΘΩΤΘ 

ΡοΓΘ ΠΕ ΠῚ γηΐδο ἃ0 ΡΟ θηΙς ΟΡΡΟΙΙ (5 π|ᾺΠ| εἰι- 

χουῖὶ : 564 πηουΐθῃ δὲ ᾿ΠΠρΡΟ ΓΘ (18 1} ΟΡΡΟΒΙΓΟΠΘΠῚ 

ΤΠ ΓΘσουτππδπὴ ΘΟ ΡΙθγο. Οὐ θιι5. Π]ο ἰδῖθ, ΡῈ Ρ γον- 

Ῥογιηι γουϑι ἀπὸ ἀο]τιη ΟΟΟΪ 8115.) [16 ἃ0 ἰθοῖο 

" ΠΙπά, εἰς ἐναντίον, ἴῃ {τἸθῖι5 Δ͵55. ἀθοβί, 

Δ ἜΔΙΠΙ τελειοτάτην. ΠΡ νεΐογεβ τελεωτάτην. 

Ρ» ἢ «αϊπία5. εἴ δα ἐν πανουργίᾳ τὸν δόλον λόγων 

ποχρυψάυινος, ἐπ φογσιίία εἰοίιιχε αεν ϑογισε σοπίθ-- 

86η5. οάοχ (ΙΒ. οαπὶ 4110 Ἀερῖο ἐν πανουργίᾳ δόλων 

τὸν λόγον ἀποχρ. ΡῈ} τογοιίαπε εἰοίονιπι σοέαπϑο εἰο- 

εἰγίπαπι. ᾿Αἰδοαὸ ἈΕῚ [5031] ἐν πανουργία δολῶν τὸν λέ- 

γον, 110, ἀποχρ υψαάμινος, Ομ550, αὐἰίίογαπε «ἰοοι- 

πάᾶπὶ ΡῈ 1 πυϑνδιίίαπι. ΑΙΠ ἴτο9 Νῖ55. ἐν πανουργίᾳ λύγων 

τὸν δόλον ἀποκρυψάμενος, ρΡ6)} νὲ Ῥογισι αδ σείίαπε εἴο- 

ἔμπι οσομίίαπς : ἀπο γουῖτ5 Ππάϊοο, δταιπι ἤςρ. ἴον- 
. ᾿ ᾿ ἊΡ 5.8 Ὁ ᾿ 

εἶπ5 οεἱ (010. τὸ κρυπτὸν τῆς ἀσεοε!ας. 

“οαπ. 

7οαπ. τά.6. 

ι, 

5ή. 

ΙΕ 9. 

(ον. τ 
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πονιοπάδιη ἰπηρἰθίαίθπη οοποίηπαῖ, δἰγιθ εἰο- 

4πϑπεῖδο ἀΡΈΠιι5. ΤΠ σϑηΐεὶ παίπαναιυ δ οοῃίνᾶ- 

ΥἶαΠ} ραίου Πδὸ ΠΑΓα 86 ἀν ΟΟΔΠ5, 5014] ΠΟΙΏΪΠΊΙΠ 

φΟΠιπι Πἀδιοπθια. γο]παπῖς. Οὐ ἰριταν ΠΟ5 ἢ 

«ποιμηοάο δὲ ἱπρθηΐϊσαπι ῬαιΡοπι δὲ βϑπίτζιη ΕἸ- 

᾿ππιπὶ ΟΠ ΘΠ 65. ΘΟ ἀπ Π} Ἰρϑι1Πὶ 6556 οΟΠ νὰ - 

γἰθέδίθι δ βι σθυϊπατι53 φαΐ ἀϊοίτιν! ϑαμηιιϑ ἢ Οποά 
τὶ Βομὶ Ῥαιβ θοπῖι5 ΕἸ πι5., 11 ὁχ ᾿ησοηῖία 166 

Ἰυιχ φἴθγπα οἰ [α]ϑὶῖ., θά γοργὰ νἱΐα Ὑἱν!ΠοΔ ἢ 5 

[ὉΠ5 ΡγΟΑ, οἵ οχ ᾿ἰρϑὰ ρϑὺ 88 ροϊθμια, θεοὶ ρο- 

το π ϊὰ ΘΠ 51} : [ΠΟΘ ΌΓ86 γΕΙῸ 5, ΠΠ0γ5 δὲ 1 }0661}}1-- 

τᾶ5 τιπἃ οἴππη Ππ|}115 ΤΠ ΠῚ ΡΡΊΠΟΙΡ6 ΓΟ ΠΟΥ ἃγττη- 

{πὸ ρυϊποῖριθι5., δὲ βρὶγ πα] 15. Ῥγαν δ ε15. τηΪ- 

ῃἰϑίν5 δὲ Ομ ηὶ ροϊθϑίαϊθ ἀἰνι πο Παῖτιδο ἸΠΪ ΠΟ 

ΘΟἸ]οοαἴφο ϑιιπὲ : «πα πᾶπὶ π6 4] ἀθπι βθοιη- 

ἄστη ᾿ρϑ8πηῃ 5. 5:8 ΠΕ] 8 ΠῚ 50Ρ ΕΠ διιηΐ σοη γαγ]οΐα-- 

ἴθ 84 Ῥοπιιπ 1]8π| ( 515. ΘηΪπὴ ΤΘΡΡΘΠΘηβῖο δ 

Ογθαΐογθιη γϑάϊρθι )}, 564 51ἃ ᾿ρβοόῦιπι νοΪπἴαϊθ 

ΡΘῚ Ροπὶ ρυϊναι!!οπθιὴ π᾿ ψἹτπιπὶ ἱποϊάθνιηξ. Τὰ- 

Π6η ᾿ϊηστιᾶ {τ|6 Ποῖ ΟρΡυσπαΐ, Ππαῖπιγαπι [1Π]- 

ΘΠ δὰ ππιπς ογάϊποιη ἐθάμποογο οοπαΐα οϑβῖ. 
Νοο ϑηΐμὴ {Ππ ἀἴοογο ρμοίθϑε, ψιοά οατὴ ῬΑ ΡΙ5 

5518 Π 18 [ΠΟΘ ἢ 6556 σθηβθαΐ ἔππὴ σίονα {π|Πὶ 

5ΡΙ ΘΠ ΟΓ6 ργοϑία πίθπι 5, ᾿ρϑᾶμη ΠΟ τ|6 {ΠΠ|5 6 η 1) 
5 5 ΓΔ ΠΈ]ὰ πὲ ΟχΙϑετηθι ᾿π106ΠῚ 6556, 564 {ποάδτη- 

πιοάο οΟὈβοιΟΓΘ., δὲ να τη [πἰϑοαΐατη. ΝΑ 

Π6 δοὸ {1461 ἃ ΠΙΠη Ρ1 απ, {006 «πὰ ᾿πηὰ- 

σ᾽ Π15. 5111 {π|4ὸ ΡῈ’ ΟΡ βουγιταΐθπιὶ [ΟΠ] Ἰπν. 564 

ἴἁτηθη ΟΡ[ΔΠάτιπὶ 6556} 5 τὶ θαιηὶ (6 Π]5. ῬΟΘ5ΘΠΊ1Ι5 

ΔΟΟΙΙΒαΓΘ. ΝῸΠ ΘηΪπ οϑϑοῖ ΠΟΡΪ5. ΟρΡι5. πᾶσ ΠῸ 

ΘΘΡΓ ΠΏ Π6. δα 1Π1π|5 Θπηθ πα δ! 61. 

28, Νίιπο γϑιῸ ϑϑηϊαμη [ηΐθι οἱ ᾿πσθηϊί τη 

5Θοα Ππτὴ ΟΪτι5. οἱ τηΐητι5. αἰ γουϑ 8 ΠΟ δϑί, τὶ 

ἱπίθν ᾿ππσθηὶ ΠΊΪΠΟΥΘΠῚ δὲ ΤΠΔ]ΟΡΘΠῚ ; 564 (πα ηία 

οϑ Θου) 41ι86. Π111}0 Ῥοῖο 51 πη1} 6556. ροϑβϑιιηΐ, 

ἀἰβίαπια. ΕἸΘΡῚ Θπϊμη ΠΟ ροΐοϑε, τὶ 1ἀ σα] αἰτο-- 

πῃ ἰποϑὲ., ἐΓαπϑθαΐὶ πη] δπ δα ΟΡΡοϑβιζαη) ΡΕΡ 

ΤΡΆΠ5ΠῚ Δ ΠΟΠΘΠῚ., 8660 τι τι 6Χ ᾿πσϑηῖίο σϑηΐ- 

τα ἢαϊ, 1 νἱο8 γϑῦϑα, ἃ σϑηϊο Δ ᾿Π ΘΠ] ΠῚ 

τα ηϑιητίθιαν. ΟἿ 1ἰὰ 116 5616] δἕαξι ΠΘΟθ556 

6556, ἰδηΐιιπι Πισθῖη ἃ ποθ αἰΠορΓο, «αδηξιιηι 

ς είογοβ αἰ χαοῦ ΠΡτὶ διαφεύγομιεν. 
4 (σάοχ (ο]Ρ. οὑπὶ Ἀδρτῖβ βεοσπο δ [ογίϊο ἡ τοῦ 

υἱοῦ δύναμις, ΕἸ ροϊεπεία. ΑἸ Μ55. δὲ δά 1 ἡ τοῦ 

θεοῦ δύναμις, Πεὶ ροϊεπέϊα. 

6 ἘΔ οὐ γὰρ δήπου ἐκεῖνο. Αἴ Μ85. φυΐπαμε οὐ γὰρ 
δὴ ἐχεῖνο. 

ΓΟ οάοχ ἀπι5 Βορίτ5 δῦ ΘΠ καὶ ὥσπερ τεθολωμιένα 

οἴεται. ΑἸῚ 56ὸχ 85. τὰ αὐ δάοπά τη οἰραν ηλ115. 

8 ΕΜΠΙ τῷ τῆς εἰκόνος, ΠΙᾺ, τῷ, ἴῃ ποϑίνϊ5. Δῖςε, 

ἄφοβί φυϊάοιη " 564 τη ἥποθιι5 Ἰορίξαν οὐδὲ ταῦτα τὰ 

ςι ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΛΒΕΕῈ ΟΔΡΡΑΏΟΟΘΟ. ΛἈΒΚΟΗΙΕΡ. 

- ΕῚ , , ᾿Ὶ - ΩΣ 

τῆς ἀσεζείας χατασχευάζει, χαὶ τοῖς τῶν λόγων τε- 

χνάσμασι πρὸς τὸ ἐναντίον τῷ Πατρὶ τὴν φύσιν τοῦ 

Μονογενοῦς ἀποστήσας, μόνην χαταλείπει τὴν εὖ- 

φημίαν τῶν ὀνομάτων. 'Γί οὖν ἡμεῖς ; πῶς χαὶ ἀγέν- 
᾿ , ᾿ ᾿ ᾿ εχ 

γητον τὸν Πατέρα χαὶ γεννητὸν τὸν Υἱὸν ὅμολο-- 
γοῦντες, τὴν χατ᾽ αὐτὸ τὸ εἶναι “ διαφύγοιμεν ἐναν- 

τίωσιν; τί λέγοντες; Ὅτι ἀγαθοῦ μὲν Πατρὸς ἀγα- 

θὸς ὃ Υἱός: φωτὸς δὲ τοῦ ἀγεννήτου φῶς ἐξέλαμψε 
τὸ ἀΐδιον, χαὶ ἐχ τῆς ὄντως ζωῆς ἣ ζωποιὸς προῆλθε 

πηγὴν χαὶ ἐχ τῆς αὐτοδυνάμεως ἣ τοῦ ἃ Θεοῦ δύ-- 
“ΜΡ ,ὔ ,ὔ μι. δ , ᾿ ΕῚ ᾽ 4 γαμις ἐξεφάνη" σχότος δὲ, καὶ θάνατος, χαὶ ἀσθέ-- 

νεια τῷ ἄρχοντι τοῦ χόσμου τούτου, χαὶ τοῖς χο-- 
σμοχράτορσι τοῦ σχότους, χαὶ τοῖς πνευματιχοῖς 
τῆς πονηρίας, χαὶ πάσῃ τῇ ἐχθρᾷ τῆς θείας φύσεως 

δυνάμει συντέταχται, οὐδὲ τούτοις χατ᾽ αὐτὴν τὴν 
4 υΚ "  ἀο Ν .Ὡ ᾿ 3 ,ὔ [2 

οὐσίαν πρὸς τὸ ἀγαθὸν λαχοῦσι τὴν ἐναντίωσιν (οῦ-- 
μ᾿ 7 ΕΠ εν ᾿ ᾿ 5 , τῷ γὰρ ἂν ἣ μέμψις ἐπὶ τὸν δημιουργὸν ἐπανίοι), 

ἀλλ᾽ ἐχ τῆς οἰχείας προχιρέσεως ἐν τῇ τοῦ καλοῦ 

στερήσει πρὸς τὴν κακίαν ἀποῤῥυεῖσιν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως 

εἰς ταύτην τὴν τάξιν ἣ θεομάχος γλῶσσα τὴν φύσιν 
τοῦ Μονογενοῦς περιαγαγεῖν ἐπεχείρησεν. “ Οὐ γὰρ 

δὴ ἐχεῖνο εἰπεῖν ἔχει, ὅτι τὴν τοῦ Πατρὸς οὐσίαν φῶς 

εἶναι τιθέμενος, ὑπερόάλλον δόξη τε χαὶ λαμπρό- 

τητι, τὴν τοῦ Μονογενοῦς φῶς χαὶ αὐτὴν, ἀμαυρό- 
.2 ξ ᾿ εξ “ἢ ΤΩΝ , ὡ 1 

τερον δέ πως ἦ χαὶ οἱονεὶ τεθολωμένον ὑπέλαδεν. 
Εὺ 6 - αὐ δ ὃ , ] ΨΥ - Ε - - 

ἱὐσεδοῦς μὲν γὰρ διανοίας, οὐδὲ ταῦτα͵, ὅ τῷ τῆς 
Ὁ ,ὔ - 

εἰκόνος ἐν τῇ ἀμαυρότητι παραιρεῖσθαι τὴν διλοιό-- 

τητα. Πλὴν ἀλλ᾽ εὐχῆς ἦν ἄξιον ταῦτα αὐτὸν ἔχειν 

1) αἰτιᾶσθαι. Οὐ πολλοῦ γὰρ ἂν ἔδει τοῦ ἀγῶνος ἡμῖν 
εἰς διόρθωσιν. 

ἈΝ 8 Ν τῶν ἜΞ Ψ, Α δ ᾿" 5 Α 

Νυνὶ δὲ τῷ ἀγεννήτῳ πρὸς τὸ γεννητὸν οὐχὶ χα- 
ἜΝ δλλ Ν ςιπια νὰ λας τὰ τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον ἣ διαφορὰ, ὡς τῷ ἐλάττονι 

φωτὶ πρὸς τὸ πλεῖον, ἀλλ᾽ ὅση ἣ τῶν πάντη ἀλλή-- 
- - .«» 

λοις ἀσυνυπάρχτων διάστασις. Ἀμήχανον ἢ γὰρ ᾧ 

θάτερον συνυπάρχει, ἐκ μεταδολῆς ἄν ποτε πρὸς τὸ 

ἀντιχείμενον μεταδῆναι, ὥστε ἢ ἐξ ἀγεννήτου γεν-- 

γητὸν γενέσθαι, ἢ ἀνάπαλιν, ἀπὸ τοῦ γεννητοῦ με- 
- ᾿ ΑΚ ἢ ἡμς , « 2 Ε 

ταδαλεῖν πρὸς τὸ ἀγέννητον. Τῷ τοίνυν ἅπαξ ἀπο- 

ΕΒ φηναμένῳ, ὅτι ὅσον παρήλλαχται τὸ γεννητὸν πρὸς 

τὸ ἀγέννητον, τοσοῦτον ἀνάγχη παρηλλάχθαι τὸ φῶς 
᾿ κ᾿ - ιν ὦ, , ΠΝ. 

πρὸς τὸ φῶς, οὐδ᾽ ἡ οὗτος ὃ λόγος πρὸς ἀποφυγὴν 

τῆς : απο ραΐο ὙΠ 11 ΠῈ 6556 ΠΙΡΥΆΤΙ ΟΣ ΠΏ, 41] τὸ τῷ 

Βουρβοσππΐ τά, 

Β Τὴ τηᾶυσῖπο ΠΕΡῚ 4πᾺ ΤῈ βουιρίππι ᾿πυθη]ειΓ γὰρ 

τὸν θατέρῳ συγαληρωθέντα, Οοάόχ (οτηθεῖ, ὃ θατέρω. 

᾿Ν οἴατο Π|Ρεξ, ψαοα 7.πὶ ποίαν!ς υἷι 4 ΟΕ ββῖτατιϑ 

Ομ ἤβιιι5, ἴῃ τα σῖηθ ΒΘΡΘῚ [6 ΡΕ]1 τϑρου τ 14 56 Πο- 

11, τὸ εἶναι τὸν υἱὸν φῶς ἄμυδρον, 60 αγισιιδίία γεσαοίὲ 

διε, τι πιθ εἰἰσον 6 ψείάεηι ρμοδοὶπέ {{{{πἰπῖὶ ἰμισοη ἐ556 
οὔ οι αι οἰ [6 πτι :. 

Ν᾽ 
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- 7 τ -“τ ἀπολείπεται. Φῶς ὑὲν γὰρ τὸ ἀχραιφνὲς, τοῦ οἷον 
3 ΄, 

ἐξιτήλου χαὶ 
ον" - , 
ὑπάρχον, τῇ 

, Χ .Ὁ 

ἀμιαυροτέρου φωτὸς, τῷ γένει ταὐτὸν 
32 , Ν 7 Σ ᾿ Ἂν αν ταν ον 

ἐπιτάσει διενήνοχε μόνῃ" τὸ ὃὲε ἀγεέν-- 
Ὧν. ΔΥΡΟΝ . (Κ Ζ - τ -- 5 Κ ᾿ 

νῆτον ουχ! επιτασιῖς εστι τοὺυ γεννητου" οὐόε ᾿πἱὴν 

200 
« Α , δον ͵ ϑιςι ε - ᾿ Α 

οἴονει χαταὰα οιάμετρον τουτῶν ἐστιν ἡ ἀποστασις: : 

᾿ ᾿ Ω͂ ,ὕὔ 3 ᾿ πὰ τὰ ΄ ΡῚ 3 

τὸ γεννητὸν ὕφεσις τις ἐστὶ τοῦ ἀγεννήτου: ἀλλ 

- ᾿ 5» - ῆ Ὡ᾿ῚῪ 7 ᾿ τ ὙΕΙ͂Σ 
Τοῖς μὲν οὖν οὐσίαν τιθεμένοις τὸ γεννητὸν καὶ ἀγέν- 

τω Α ͵ 

νῆτον ταῦτα χαὶ ἔτι πλείω τούτων ἀχολουθήσει τὰ 
“Ἱ Υ̓͂ Ἁ 32 ὩῷοῊῖῖ 5 , ΄ς τ ᾽ὔ 

ἄτοπα. ᾿ἕσται γὰρ ἐχ τοῦ ἐναντίου τὸ ἐναντίον γε- 
’, Α .-» Ὁ 

γεννημένον - χαὶ ἀντὶ τῆς φυσιχῆς οἰκειώσεως, ἀναγ- 
7, - ᾿ » 

χαία τις αὐτοῖς χαὶ ἃ χατ᾽ αὐτὴν τὴν οὐσίαν ἣ στά- 
5) , γ᾿ . ἊΑ , τὸν ΡῚ δ’; 

σις ἀναφανήσεται. ᾿Γοῦτο δὲ πλείω τῆς ἀσεδείας 
᾿ τι ,ὔ ϑν Α ΨΥ, ΄, ἌΡ - 

τὴν ἀμαθίαν ἔχει, τὴν οὐσίαν λέγειν καὶ ᾧτινιοῦν 

τῶν ἁπάντων ἐναντίαν εἰναι " τὴ οὐσία, πάλαι διω- 
, Η τον 5 - Ἁ 

μολογημένου καὶ παρὰ τοῖς ἔξω σοφοῖς (οὖς ὅταν 
λ “ ΥΞ 7 - “ μὴ εὕρωσιν οὗτοι συναγωνιζομένους ταῖς βλασφη- 
΄ ἂν ὩΣ - ΡΟΣ, ᾿ 5 : ἣχ “2 ἐς μίαις αὐτῶν, ὡς οὐδενὸς ἀξίους παραλογίζονται), 

3 ΄ ε “ 3 ΄- 2Α ᾿ ῃ ,7ὔ 3 Ὁ ἀμήχανον ὑπάρχειν ἐν οὐσίᾳ τὴν ἐναντίωσιν. Εἰ ὃ 
Ἵ ν " , 

ὅπερ ἐστὶν ἀληθὲς, γνωριστιχάς τινας ἰδιότητας 
3 ,ὕ τὰν γεν οὖ ΓΑ , 5» κ ». 
ἐπιθεωρουμένας τῇ οὐσία δέχοιτό τις εἰναι τὸ γεν 

᾿ Αὐδν , ᾿ ῃ ι 
νητὸν καὶ τὸ ἀγέννητον, πρὸς τὴν τρανὴν χαὶ ἀσύγ- 

Ἁ ᾿ το 

χυτον Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ χειραγωγούσας ἔννοιαν, 
,ὔ -Ὡ ᾿ ιπ 

τόν τε τῆς ἀσεύδείας διαφεύξεται κίνδυνον, χάϊ τὸ 
μι - » αν, μυ ΄ «ς , 

ἐν τοῖς λογισμοῖς ἀχόλουθον διασώσε!. Αἴ γάρ τοι 
ς πὺ « κ ᾿ φ» Ἷ ἘΞ Α - Ν 

ἰοιοτητες, οΟἴονει αραχτήρες τίνες χαι μοόρφαι 

οἰ ,ὔ τἫ τ᾽ Α Χ Ἁ 

ἐπιθεωρούμεναι τῇ οὐσία, διαιροῦσι μὲν τὸ χοινὸν 
᾿ 

ν ποτ δ - ς Εδι δος ἘΣ ἘΠ ΠΡ τοῖς ἰδιάζουσι χαραχτῆρσι᾽ τὸ δὲ δμοφυὲς τῆς οὐσίας 
, ὙΣ ᾿ κ , 

οὗ διαχόπτουσιν. Οἷον, ὅ χοινὴ μὲν ἣ θεότης. ἰδιώ- 
ἣν ο ᾿ 

ματα δέ τινα πατρότης χαὶ υἱότης" ἐχ δὲ 
υ Ὁ οὋἊ τ ἣ τ 

τέρου συυπλοχῆς, τοῦ τε χοινοῦ χαὶ τοῦ 

ἄληψις ἡμῖν τῆς ἀληθείας ἐγγίνεται: ὥστε ἀγέν- κατάληψις ἡμῖν τῆς ἀληθείας ἐγγίνε τε ἀἡ 
Η͂ - ΄, κ , Ε- 

νητον μὲν φῶς ἀχούσαντας, τὸν Πατέρα νοεῖν, γεν- 
ς Ξ: πρὸ τὰ κι 

νητὸν δὲ φῶς, τὴν τοῦ Υἱοῦ λαμόάνειν ἔννοιαν. Καθὸ 
- τ 5 ἐς ἘΞ ΄ 

μὲν φῶς χαὶ φῶς, οὐδεμιδῖς ἐν αὐτοῖς ἐναντιότητος 
}Ὶ ,ὔ 

ϑπαρχούσης" χαθὸ δὲ γεννητὸν καὶ ἀγέννητον, ἐπι- 
΄ Ὁ εἰ ᾿ -- 

θεωρουμένης τῆς ἀντιθέσεως. Αὕτη γὰρ τῶν ἰδιω- 
τ ΩΣ ’ Ὁ 

μάτων ἣ φύσις, ἐν τῇ τῆς οὐσίας ταυτότητι δει- 
δὴ ᾿ ᾿ χνύναι τὴν “ ἑτερότητα" χαὶ αὐτὰ μὲν πρὸς ἄλληλα 

5 ,ὔ ΄ ΑἿ ἥτις τ νι Ἀ 

ἀντιδιαιρούμενα πολλάχις τὰ ἰδιώματα, πρὸς τὸ 
΄ ᾿ ,ὔ τ 7 

ἐναντίον διίστασθαι, τήν γε μὴν ἑνότητα τῆς οὐσίας 
φ. ἃ Ἁ Χ Ἁ ἢ 

μὴ διασπᾶν" ὡς τὸ πτηνὸν χαὶ τὸ πεζὸν, καὶ τὸ 
- Ἁ Ἁ 

ἔνυδρον χαὶ τὸ χερσαῖον, χαὶ τὸ λογικὸν χαὶ τὸ 
ο7ὦ - ῸὦὋο3 Ψ' 

ἄλογον. Νιᾶς γὰρ οὐσίας τοῖς πᾶσιν ὑποχειμένης; 

ἘΈΔΕΙ οὐδὲ ἀνάπαλιν τό. Ν' εἴεγτοβ φυίηχιιο ΠΡτὶ οὐδὲ 

μὴν τό, 

ἃ (οὔοχ (Ο]Ρ. οἱ εὔπι χατὰ ταύτην τήν. ΑΠΙ ἅτ 

Μ85 Περὶ χατ᾽ αὐτὴν τήν. ΑἸΙΦαδηΐο ρΡοβὲ 11 τοῦτο 

δὲ καὶ πλείω. Ν᾽ οοι]α χαὶ ἴῃ φαπαθ Ν55., ἀθεβί, 

»Π]α, τῇ οὐσία, Ἰοσίταν φαϊάοτα. ἴθ ἀποθι5. Μῆ55. 

Ρουθ. αἴάαθ 'π συ σαςβ - 564 τὴ ἅ11|5. (ΘΠ ΠοΙθιι5 
ἀπὸ ἄδοϑι οαμπῖπο, απἰ ἃ Π πιτὰ δϑὲ βοοιιη ἃ τηᾶπιι. 

ϑτῦ 

αἰ ον ε σϑηϊτιιη ἃ} ἰησθηΐτο, οἱ πθ ἰβία ψυϊάε μι 
γα ἃ [πρᾶτῃ ΓΕ] Ιοῖὰ οϑῖ. Νὰμ πἰχ {τ|8 Ραμα 

δϑί, οἵη “ποάδη τη0 610 51} σΌ που αἴθ θά εμ 
ἴὰχ Το πα ον Οὔ ΒΟΟΣ 116, ᾿π! ΘΠ ΠΟ Π6 5018 4} δὰ 
αἰ ονε : ᾿πσθηϊτιην γῈΡῸ ΠΟῚ οϑὲ ϑῸΠ 1 ἰπἰθηβίο, 

ΠΘάῖ6. ϑοηϊἕππη ἸΠΡΘΏΪΠ δϑὲ ὙΘΙΏΪ5510 «πιδθδμ, 

564] γϑϊαξ οὁχ ἀϊαμηθῖνο Πουῖιπὶ (ἰδέα πα δϑί. Εδ5 

ἸθΊταν, {π| σοπῖπιμη δὲ ᾿η σ᾿ Ἰ πιτὴ 55 ἴδηι ἐ- 
οὐπξ, ᾿χ86 οἱ δέάδιιο [15 ΡΠ τιγ65 ΠΟ ρ 88 ΒΘ ἢ ἔπ. 
Νὰ) ΘΟὨ ΡΑΡΠ ΠῚ ΘΧ ΘΟΠ ΓΆΡ σϑηϊίιμ οαΐξ, αἵ-- 

Τ. 

{Ππ|6 ΡΡῸ ΠΕΡ] ΘΟΠ ΠΟ ΠΟΙ 6, προρϑϑανία {τ|86- 

ἄδηι βάτο οεΐαηι βθοιιηάτιπλ ᾿ρϑδη} 5115 Π Δ πὶ 

0515 ᾿πθῦῖῖ. Ηοο ἀπ ΐθηὶ ΠὩΔ]ΟΡΘ ΠῚ ̓ Π50] Δ ΠῚ (18 Π} 
ΠΡ ᾽ Θἰαΐθμη ᾿Γδ 56 [ον ἔ, 51 {1|5 4Ἰοδξ 51} 58 ΠΕ] 8 1 

ῬΕΙ͂ 5} 5. η 18 Π} Οὔ ν 15 ΟἸΠΠΪ ΠῚ ΓΟΓΊΙΠῚ 6586 Θ0Π-- 

{ΓΆΡΙ Δ ΠῚ 5. ΟἿἹΠῚ ἸΔ Τὴ ΟΪ]ΠῚ 165 ΘΟἢ [6588 51 νῈ] ἀριά 

Θχίθυ ΠΟ5 5 ΡΙΘΠἴ65 (1105 στ ΠΟῚ ᾿ΠνΘΠΘΥΙΠΕ Πι] 

ῬΙῸ 51115 Ὀ] ΒΡ ἢ Θ 115 ἀθοθυα πη θβ, τι ΠῈ]ΠἾτι5 ρν6- 

ἘΠ ΠΟΙΏΪΠ65. ἀδβριοίπιηϊ ), ΠΟΡῚ ΠΟῚ ρΌ856, αἰ ἴῃ 

5 Ὀ5 ΓΔ Τὰ 511 σΟΠ ΓΡΙοἴα5. Οπιοα 51 «τἰϑρίαμι, [ἃ 

404 γΘΡ ΠΏ οϑΐ, θη ἔτι οἱ ᾿Π ΘΏΪΠ1ΠῚ γὙ1} 6556 

ἸΠ6 1665 {πᾶϑ6ὯΠ| ρΡΟΡΥΙοἴαίθβ, {τ|26 ἴῃ βίη ἃ 

σΟΠϑ θυ  πίπ, {ιϑοπὸ ἃ Οἰαγαμ ἃ6 ΠΟΘ [ἸϑὰΠ 
Ῥαι5. οἱ ΕἼΠΠ ΠΟΙΟΠΘΠῚ “1151 τηᾶπτ ἀπιοαηξ, 

15 οἱ ᾿πρ] ἴδ! 5. ρου ου πη} οἴ πρσιθεὲ, δὲ σα ]οοῖπδ-- 
10 Π|5 σΟηΒΘ τ ΠΟΠΘι. {π6  τπ’. ΝΑ. ΡΓΟρΥΙ6- 

ἴαΐο5., 418 γϑ αι (α]ἀαπη ΟΠΓ οἴου 5. ἃς [ὉΠ]: 

ἴῃ δ ϑίδ ἃ ΘΟΠ5Ι ἀθραπιτ, [ὦ «ποῖ ΘΟ 

εδι ἀἰβειησιπιηΐ 4] 461 ΡΓΟΡΓ 5 ΟΠ οίθυ θι5 : δὲ 
5109 ΓΔ} {126 ΘΟΠ 1 6 Π. ΠΟΙ ΕἸ πητιηΐ. ΕΧΘΠ,- 

ΡΠ οδιιϑα., ἀδἰἴαθ ΘΟ ΠΉη15 Θϑὲ, ΡΙΟρΡΙθίδίο5 

ὙΘΓῸ διιηΐ ρϑῖθγηϊΐαϑ δὲ Β]Π1δ 10. Ἐπ ΠΡ Π54116 ἀτι- 

6} ΘΟΙΡΙΘΧτι, {11} ΘΟΠ ΠΊ1115, {Π|Π} ΡΡΟΡΗΙΙ, 1η-- 

ΠΑ ΒΟ ἰππ ΠΟΡῚ5. ΘΟΠΙΡΓΘΠΘΉ510 γϑριϊα 5. Ργοϊπθ 

οἴη ΠΟΘ ΓΔ} [ΠΟ 61} Δι Ἰτητι5., Ῥαίγθιη ΤΠ {6 }ΠΠσὶ- 

ὨΠ115. : ΟΠ] ὙΘΙῸ ΘΘΠΪΔ ΠῚ ἰποθτὴ., ΕἾ] ΔΟΟΙΡΙΠ,τι5 

ΠΟ ΠΟΠ6ΠῚ. ΝᾺΠῚ 4 ιιαίοπι5. 4] ἀθ [πχ δὲ [πχ 

51Π|, ΠᾺΠ} 65} 1Π 65 ΟΠ ΡΑ Θὰ 5 : {Ππαΐθητι5 γΕΓῸ 
σϑηϊταμη δὲ Προ ΠΙ αἢ, ἃρρᾶγοθὲ ορροβιίῆο. Ηθο 

δϑὶ Θη]η} ΡγΟρυΙ θα απ Πδέπι ἃ 9. τιΐ 1Π 505 Δ Π {188 

ἸΙΔἀοπηταΐθ ἁἸππὰ σα! 48: οβιθηήδηξ, πΐάτι6 ᾿ρ80 

υϊάθηι ῬΙΟΡΥΙΘἴατθϑ. Π1Π}3) ΟἿΠΠῚ 568 06 ᾿πΠίδι"' 56 ΘΧχ 

αὔνουθο αἰνιἀπιπέτ., δ σΟΠ ΓΑ τ ἀἰἸδοθήδηςξ, 

ς Απῇφαϊ ἔγεβ ΠΡΥῚ οἱονεὶ χαρακτῆρες. ΥΟΧ οἱονεὶ ἴῃ 
Θὔ11|5 ἀοϑιϑγα θαΐατν. 

ἃ Βὸσ, τΟΡΕτ5 χοινὸν μέν, 651 αἰϊφιεῖεῖ σοπητπιιπο. 

ε ΤταροΖιιμετι5 γοσοπὶ ἑτερότητα τὰ το 1610, εἰ - 
“ἐἰποιίοπεηι. (οὐ παγι5, εἰἰυδν 5ἰταίοηε : πος] ἃ Ρ5οπιτα 

6856, γ6]} δχ ἁυτίθιι5. 4150] ροΐοϑε. Ῥοπαγία Πη σις ἴ.ἃ- Ε 
ἀπε ἰαοῖξ, αἴ οα νὸχ ΘΧΡΓΊΠΩΙ Υἱχ μοϑββιῖ, 

4 
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-υ Π6Ο ἔδπιθη 50 5ἴαπ 186 τη! αἴθ ἀἰνθ]απὶ : αιοά τὰ ἰδιώματα ταῦτα οὖχ ἀλλοτριοῖ τὴν οὐσίαν, οὐδὲ 
Θ6Πιι5 5πη} γ δ τ6 οἱ ρϑάθβίρο, Δ Ὲ}16 δὲ ἰοσ- ὁ 

ῬΟϑίΓΘ, γαϊοπαὶθ οἱ ᾿ργα!οπα]6. Οὐπη ΘΠ]Π} 5110-- τῶν γνωρισμάτων, ὥσπερ τι φῶς ταῖς Ψυχαῖς 

5[ΔΠΈἃ τιΠἃ ΟΠΊΠΙΠΡτι5 510] 6οίὰ 51}. ΠΡ ΡῬγογγιοῖα- ἡμῶν ἐντιθέντα, πρὸς τὴν ἐφιχκτὴν ταῖς διανοίαις 
[65 5: 5 Δ ΠΠ|8Π| ΠῸΠ [δοίη ἀνθ ύϑα πη, πε 6 σύνεσιν ὁδηγεῖ. ᾿Αλλ᾽ οὗτος τὴν τῶν ἰδιωμάτων 

4αδϑὶ 84 πητιίτια (5518 ᾿ηπιοιιη : 566 πα ϊοϊονιη ἀντίθεσιν πρὸς τὴν οὐσίαν μεταχοιμίσας, ἐντεῦθεν 
νἱ νϑπῦ ΠΟΘ ἢ αι  Π] 8} ΠΟ5Γ 115 ΔΠΙΠΏ5 ᾿ΠσοΡθη- τὴν ἀφοομὴν τῆς ἀσεδείας ἐφέλχεται, ὥσπερ παῖ-- 

165, 84 116] Π|5 6} ΕἸ] 1 “1181 ΠΠΘΠ5 556 11] ρΟ551} Ἑ δας ἣμᾶς μορμολυττόμενος τοῖς σοφίσιμασιν" ὅτι 
ἀδάποιπε. Ηΐς ἀαΐθη ῬγΟργΙ ἴα τι πη ΟΡ οϑιτοπθ εἴπερ ἕτερόν τι εἴη τὸ φῶς παρὰ τὸ ἀγέννητον, ἀναγ- 

δ 5 5 ἢ ΔΤ ΓΔ ηϑ]ατα, μη ἸπηρΙ ἰδ 5 ἀηϑαη] χαίως 5 ἥμιῖν σύνθετος ὃ Θεὸς ἀποδειχθήσεται. 

ΘΔΡΡΙΓ, ΠΟ5 σαν] Δ ΓΙΟ ΠῚ} “1851 ἰαυν 15 ΡΟΓΓΘΓΓΌΠ5 
ΤΠ {1ΔΠ} ῬτΙΘῸ5:; 404 51 αἰ πιὰ 414 [πΘΡῚς Ππιχ 
ῬΥΓΘΘΙΟΡ ΠΟ ΠΙΓ1Π), ΠΘΟΘΘ5ΘΥ10 Π)6 115. ΘΟΠΙΡΟΒ1[1π|5 

6556 ΠΟΡ5 ἀΘ ΠΟ ΠΕΡ ΕΓ} 

ο ῶσ ὩΝ ΒΞ: ΑΕ « 4 5 , δὼ 05 , 
ονει συσ τασιάζειν εαυτοιῖς ἀναπειθει" τη ἐνεργεια 

οΟ᾽ τ“ 

- . -. ᾿ οὗ κ« 351; ᾿Ὶ Α , ͵ὔ σ μῚ Η 7 ΕῚ “- 

29. ἔρο ψεῖοὸ 4π|4 ἄϊοο 9 ΝΙ ΠΗ πὰ ΗΪϑὶ αἰπιὰ “γὼ δὲ τί φημί; Ὅτι εἰ μὴ ἕτερόν τι εἴη τοῦ 
. . . . ᾧγὸ -Ὡ ΄ - προ» " , 

«υϊά ρνυεῖθι Ἰησοηϊαμ [θυ ῖς Ππχ, Θὰ) 46 ΕἾ]ο ἀγεννήτου τὸ φῶς, οὐχέτι τῷ Υἱῷ δυνατὸν ἐπιλέγε- 
- - - . . . [ ΝΑ οἶ Ἁ ΄ , Ψ 

ΡΥ ἀἸοανὶ ΠῸΠ ΡΟ556, 5ἰοιιξ πθο ᾿ρϑῖπη ᾿ησϑηϊταπι. σθαι, ὥσπερ οὐδὲ αὐτὸ τὸ ἀγέννητον. δ άθοι δ᾽ ἄν 

Η πο διϊδηη «{π|ἰν15 ἀἰἀ]σθυ δον {6 εἰξ νοοῖθιι5 τις χἀχεῖθεν τῶν σημαινομένων ὑπὸ τῶν φωνῶν τὸ 

5 ΠΙΠοαΠέμ, αἰ νου δ ἰατθηλ. Το τι Το τ5 ΠΟΘ ἢ διάφορον. Φῶς οἰχεῖν εἴρηται ὃ Θεὸς, χαὶ ἀναδάλ-- 

᾿. Τιριοῖ. ΠΔΟΙΓαγ δ, ἂς Ἰποθηὶ ἱπά τι]. Ὑ ἜΡΓ ιιΠῚ Πιιδαιαπι ἀἸοῖς λεσθαι φῶς, οὐδήπου ἐνοιχεῖν αὐτὸν τῇ ἑαυτοῦ 
πο. ΒουΙρίανγα, ᾿ρϑῖιΠ ἴῃ 51ιὰ ΠΡ ΠΘΡΆΓΟΠΘ ᾿ΠΠ ΔἸ ΓΔ} 6, ες ἀγεννησία, οὐδὲ ἔξωθεν ἑαυτῷ περιχειμένην ἔχειν, 

Ῥϑαὶ. το8. Δ ΘΔ ΠῚ [ΟΡ Π5ΘΟΙΙ5 5101 οἰ οπμη ἀαίατη Πα Ρ γα (εδ6- Α τοῦ λόγου λέγοντος (ἢ ταῦτα μὲν χοταγέλαστα )" 

τ το ζαΐπ Πιδθο εἶσαι ἀἴσπα πηι}: σϑπῖταμ αὐΐοπι τὸ δὲ γεννητὸν καὶ ἀγέννητον γνωριστιχαί τινές εἶσιν 
οἱ ᾿προη πα 1Π6 1665 “ποθ απη Ῥγοργθἴαϊοϑ δτιπῖ. ἰδιότητες. 1“ἰ γὰρ μηδὲν ὅ εἴη τὸ τὴν οὐσίαν χαρα- 

τομὴ 5] Π1}}}} 6556} {τι0 δι] ϑίαπεϊα ἀοβίσπαγθῖ, χτηρίζον, οὐδενὶ ἂν τρόπῳ πρὸς τὴν σύνεσιν ἡμῶν 
ΠΌΠ|Ο τι! τι6 πιο ἃ 4 Ποβίγδη ᾿π|6]Π]σθ π απ ρορ-.͵ διεικνοῖτο, Μιᾶς γὰρ οὔσης θεότητος, ἀμήχανον 

γϑηῖνοῖ. ΝᾺ ΠῚ ΟἸΠῚ τιηἃ 510 ἀοἰἴὰ5, ἤθὺῦὶ πὸπ ρο-ὀ "ἰδιάζουσαν ἔννοιαν Πατρὸς λαδεῖν, ἢ Υἱοῦ, μὴ 
- - 15 : -- τὼω , , τω , 

τοδὲ πιὸ ΡΓΟΡΥΪατη Ῥαινῖβ απ ΕἾΠῚ ποι Ομ ΘΠ ἃ556-Ἢ τῇ τῶν ἰδιωμάτων προσθήχηῃ τῆς διανοίας “ διαρ-- 
τὰν ὁ Ε Ξ ἃ Η ι , ᾿ ͵ 

“Δ Π1111", ΠἶδῚ Ὠ]ΘΠ 5 οοσίταΐα ργορυϊθίαία ἃο-.͵ θρουμένης. Ἀλλὰ μὴν πρός γε τὸ σύνθετον ἀναφα-- 
- . - : - - Ἂ Ἁ , Ἁ , - - 

ΘΘ5ϑῖ0η6 ἀἰϑε πστιδη έν". (δθίθσιιμη ἀϊσθπεὶ οἱ, ογθ, νήσεσθαι τὸν Θεὸν, εἰ μὴ ταὐτὸν ληφθείη τῷ ἀγεν- 
- -.- - - - Ε ᾿ 

τι 615 ΘΟΙΏΒΡΟΒ1 15 ἀθιπΠϑ ΓΘ τ ΠἸϑὶ ΡΟ δοάδθιῃῃ νήτῷ τὸ φὼς, ἐχεῖνο εἰπεῖν ελομεν, ὅτι εἰ μὲν ὡς 

Ιὰχ δἴψιιθ ᾿πϑθηϊταιπ δοοϊ ρίαν", {Ππ4 ἀΐοερα μέρος τῆς οὐσίας τὸ ἀγέννητον ἐλαμόάνομεν, εἶχεν - 
Ῥοϑδιιηλι5, Ζαοα 51 ᾿ποΘη ἔπι πὴ ἔα 18 Π} 5 ϑίδη- Β ἂν αὐτοῦ χώραν ὃ λόγος, σύνθετον εἰναι λέγων τὸ 

ΓΕῚ τῖ85 Ῥᾶγ ΘΠ. ΔΟΟΙ ΟΡ Ιηῖι5, Παρ θὲ Ιοσα ΠῚ θὰ γα, ἐχ διαφόρων συγχείμενον. Εἰ δὲ οὐσίαν μὲν Θεοῦ 

4πὲ ἀϊοϊξιν ΟΠ ΡΟϑἰΠΠΠ} 6558 «πιο οχ ἀϊνθυϑὶα τὸ φῶς τιθέμεθα, ἢ τὴν ζωὴν, ἢ τὸ ὅ ἀγαθὸν, ὅλον, 

ΓΆΡ. βεοπμάήτι τῇ ἐναργεία, ενίεηιία ἱπαϊοίογιιπι. Υἱγρα]α ἀρροβιία ροβὲ ὅλον. Βερὶϊ Ῥυίμηιβ. οἵ βοχίιβ 
ΑΠῚ φαίπααο Ν55. οἵ δ 1 τῇ ἐνεργεία, υἱὲ αἰψιε ε[)1-- ἀγαθὸν ὅλον ὥσπερ ἐστὶ ζωὴν ὄντα, 5ῖπε {11ὰ ἸηΐογΡαπ- 

οαοΐα ἱπαϊοίογιιτι. Τιδοῖϊο. αἰταφιια ἱπυοηϊζαν πη Βοὸσ. οἴίϊοπο. Οοᾶεδχ (Ο]}. εἱ ΔῈ ΕἸ «Ἰϑβίσητιβ οἱ ρα πη ποῖς 

ἴον ίο, 510 αὐ Ἰοσαΐαι ῬΥΪπηα πηᾶπῖι τῇ ἐνεργεία, 5θοιπ- ἀγαθὸν, ὅλον ζωὴν ὄντα, νἱγσια 5κἰαϊπη ροβιῖα ρμοβὶ νο- 

4ἃ γνοτοὸ τῇ ἐναργεία. Ηοο 1ρ5ο0 ἴῃ Ἰοδο δαὶ οἷον τι. Α΄ δοῖὰ ἀγαθόν. Ἐφοῖξ, ΠΙ51 να146 ἌΠ|0ῸΣ, 6}8.85 Ἰοοὶ ΟΡ βοιι-. 

ΜΙ35. Ῥ]ενΊ {πὸ οππῈ5. ὥσπερ τι. τῖτα5 ΔΗ ΠΟ  Γάσᾳαθ, αὐ ἴὰπη νασῖο ἱπιουραπροτγοίαν, Π-- 

8 ερ. αανία5 ἀναγκαίως σύνθετος ὁ θεὸς ἡμῶν ἀπο- 14, ὄντα, ταε Δα ἀποῖξ αὐ ογεἄαιη σόσεῖῃ Θεὸν ΒΌΡΡ]6η- 

δειχθήσεται. 4ἀπὶ ε556, Ποὺ ἔοσε πιοήο : εἰ τιθέμεθα Θεὸν ὄλον ὅπερ 

ἃ Βορ.. τ ΓΕ 5 υνδὲν ἤ- ἐστὶ ζωὴν ὄντα, 71) 5115 δὲ ριιζαπηιις ἤλδιιτνε ἐο ἔπι, φψιϊ- 

ν» Ἐδι ἔννοιαν ἰδιάζουσαν. Αἱ Μί5. ἰδιχζουσαν ἔν- ψιιΐα εδΐ, υἱΐαπι 6556, σἱ μιζαπει5 [)δτιπι ἐοέμιτηι, πεαπι- 

γοιαν. {π|5 δ5ί, υἱίαπι 6556. Ἐχ «αϊθι5. ΘΟΠΊσοτα Ἰϊσθῦ, Ρυῖ- 

ς Π͵Ιὰα.,.μὴ.. .. τῆς διανοίας διαρθοουμένης, Βοος πη, {πᾶ5 Πᾶ5 γόσθβ ὅλον εἰ ὄντα δα νόσοι Θεὸν, 

ΤΠ ΓΟΡΡΓΘ5, γεδὶ οοσίζαιο ποσίνα ἐπ Ὁ πεθξιι" : 56 σθ τὴ 41 5 Ραιάτξα, του ἄΈθογα : ἀοιπάς, ἱπίογρραη- 

41 φομβ: ἀθγαυξ γ6] Ἰου τοῦ, ἔλο!]ς Ἰπτ6 ]Πσοὲ τὰ ρο-.͵. οἰϊοποπι θαπὶ {πὸ ἴθ (ΟἸΡογίῖπο ΠΡΡῸ ποίαξιι, ΤΟΙ 

{15 νοῦ οπ ἀτιτη 6556, μδὶ ἐκ ψιιοεὶ πιδηιίε σοποορίπιιδ, τιοπἈπῃ ο880. Νοζιιο γΟΙῸ πη6 ΡΊΘΟΡΙΣ 1πτοτργοίαο- 

«ἰἰοεἰπ Θιιαί", ΠΟ ΠῚ ὙΘ ο πὶ ἈΠ ΠΞΟΡΊΡΟΓο ὁχ {πὸ ἔογίασβο ῃϊο Ἰσοιι5 [ἃ-- 

ἀ Ἐ4ΠῚ εἴ Μί35. ἔνοβ ἀγαθὸν ὅλον, ὅπερ ἐστὶ ζωὴν ὄντα, οἸἾΠ5 Ἰητ0}ΠΠρῖ ροίοντε. Πὰ Ἰρῖταν γεντοναξ ταροζιη - 



ΑὈΌΥΕΒΒΌΒ ΕὔΝΟΜΙΌΜΝ Π18. Π- 

Ἁ “  ; - 

ὅπερ ἐστὶ, ζωὴν ὄντα, χαὶ ὅλον φῶς, χαὶ ὅλον ἀγα- 
, Δ ς ᾿ ἿΝ -Ὁ- 

θὸν, παρεπόμενον δὲ ἔχει ἣ ζωὴ τὸ ἀγέννητον, πῶς 
“ ἣν “ - Ὸν 

οὐκ ἀσύνθετος ὃ χατὰ τὴν οὐσίαν ἁπλοῦς; Οὐ γὰρ 
- ,ὔ Ὁ» ,ὔ το 

δὴ οἱ δειχτικοὶ τῆς ἰδιότητος αὐτοῦ τρόποι τὸν τῆς 
ΓΞ , , 7, ὙΠ τς οἵ 

ἁπλότητος λόγον παραλυπήσουσιν - ἢ οὕτω γε 
Ὁ , 

πάντα, ὅσα περὶ Θεοῦ λέγεται, σύνθετον τὸν Θεὸν 
Ξ "Κ , 

ἡμῖν ἀναδείξει. Καὶ, ὡς ἔοιχεν, εἰ μέλλοιμεν τὴν 

τοῦ ἁπλοῦ χαὶ ἀμεροῦς ἔννοιαν ἶ διασώζειν, ἢ οὐδὲν 
Ὁ .- ΝῚ ΄ Χ 

ἐροῦμεν περὶ Θεοῦ πλὴν τὸ ἀγέννητον , καὶ παραι-- 
ἐᾷ Θ,.ἘΕΝ Π) 7 ῬΚΎΝ “ 

τησομεθα αὖτον ὀνομάζειν ἀόρατον, ἄφθαρτον, 
5 ,ὔ ᾿ ἁπάς ᾿ , “, 
ἀναλλοίωτον, δημιουργὸν, χρ'ιτὴν, χαὶ πάντα ὅσα 
τ - , “Ὁ 

νῦν εἷς δοξολογίαν παραλαμδάνομεν ἢ δεχόμενοι 
, οὋ ᾿ 7 ΄ 

τὰ ὀνόματα ταῦτα, τί καὶ ποιήσομεν ; πότερον εἷς 
᾿ ὙΞ [ ΄ ἘΞ ΞΞ δ. " - τὴν οὐσίαν ἅπαντα φέροντες χαταθήσομεν ; Οὐχοὺν 

ὅν, τῷ ΄ ΄ 3 } δ 3 Ἂν - 
οὐχὶ μόνον σύνθετον, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀνομοιομερῶν 
ὍΝ Ψ τ ΟΝ ἡ εἢ Ὁ ἈΝ ΕΣ μ᾿ 

αὐτὸν συγχείμενον ἀποδείξομεν, διὰ τὸ ἄλλο χαὶ 
“ - [ [ “ , “- 2 , -- ,ὔ 

ἄλλο ὕφ᾽ δ ἑχάστου τούτων τῶν ὀνομάτων σημαί-- 
ΩΣ ᾿ “ 

γεσθαι" ἀλλ᾽ ἔξω τῆς οὐσίας ἐχληψόμεθα;: “Ὅνπερ 
, “Ἁ - ὟἘ ΠΡῚ , « “ , 3 , 

τοίνυν ἂν ἔπ᾽ ἐχείνων ἑχάστου λόγον ἐπινοήσωσι, 
-Ὃ ΑἾ - “- , ΄ 

τοῦτον χαὶ ἐπὶ τῆς τοῦ ἀγεννήτου προσηγορίας χα- 
ταδειξάσθωσαν. 

᾿ ᾿ῬἘμπλήσας δὲ 
- - , ᾿ Νὴ - τ .- 

πάντων δμοῦ τῶν πώποτε περὶ τὴν τοῦ Θεοῦ γνῶ- 

᾿ ,ὔ , Ὁ ᾿ 

τὸν λόγον φλυαρίας χενῆς, χαὶ 

2 , λ « ΞῊῈ οΝ «᾽ 

σιν ἐσχολαχότων χατεπαρθεῖς, ὡς αὐτὸς ὅδδὸν τινα 
᾿ Χ ᾿ Χ 7 καινὴν καὶ πρόσφατον τετμηχὼς πρὸς τὸν Θεὸν φέ- 

- ΄, τ » 

ρουσαν, ἣν οὐδεὶς τῶν προτέρων ἐξεῦρε, τελευταῖον 
3 ͵ « 3 ἜΣ πον, ἐς ’, ἜΝ ")ς - κω ἐπάγει, ὡς παρ᾽ αὐτῆς δεδιδαγμένος τοῦ Θεοῦ τῆς 

ΠΣ ᾿ ῸὉὋ» ἱ 

οὐσίας, τὴν κατὰ τοῦ Υἱοῦ βλασφημίαν. 

ΕΥ̓͂Ν. ἱ Ὅτι ἣ μὲν 
,ὔ ,ὔ 

τὴ γενέσεως ἀνεπίδεχτος, τούτοις παιδεύουσα τὴν 

“ Ἅ ε » 

ἀνωτέρω βασιλείας χαὶ πάν- 

τω δ 

μετ᾽ εὐνοίας προσιοῦσαν διάνοιαν, ἀπωθεῖν ὡς ποῤ- 

ἀἰπ5. : ιϑὲ ψ6ΓῸ στιροίαπίίαπι 1)6ὶ ἰμοοπι, δἰ υἱΐαπι, 

υδὲ Ῥοόπιῖιι, ἐοίπισν ψιιοε 651, υτέαπι ἐοίτιπι ἐπιοοτι, 10-- 

{τι ἐ»ΟΥΑΤ)Ὶ ορϊπαΐιι" : αἱαπι 6 7Ὸ δθ ιιίάιι}" : {τι0- 

πιοεῖο, εἴς. 

6 (οάεχ τιπὰ5 Ἀδρῖι5 ἁπλότητος αὐτοῦ. 

Ε Ὥσοσ. ἐογίλτι5 ἔννοιαν ἀποσώζειν. 

8 ἘΔΠῚ ἑκάστου τῶν ὀνομάτων. ΑπΜαΙ ἴγὲ5 ΠΟΤῚ 

ἑχάστου τούτων τῶν ὀνομάτων. δέαξπ 61 ἐχληψόυεθα, 

οὐχοῦν ὅπερ ἂν ἐπ᾽ ἐχείνων. Ν᾽ εἴθγο5 φυπάο ΠΡΌΓῚ τΐὰ τιῦ 

δαἀϊαττηι8. 

μι ἘΜΗ ἐμπλήσας χαὶ τόν. Αἱ Μβ55. «αϊπάαο ἐμπλύ- 

σας δὲ τόν. 

1 ΤΠ τ Ῥατίβ. ὅτι ἡ μὲν ἀνωτέρω βασιλεία. {ΠπῈπ τη-- 

ΓΟΡΡΓΟ5 : φερθσίο γοϑπιιηι, Ἐάττο ἴθ. οἱ (01}. εἴιτη 

ἅΠῚ5 4πίπατιο Ἀορτ5 ὅτι ἡ μὲν ἀνωτέρω βασιλείας, οἵ τὰ 

ΟΥῚ 

θοηδίαξ. 51 νϑὸ ΠΕῚ 5:51 }Π|8ηὶ [τ ΠῚ 6556 οἴδ- 
ΓΠΠΠΉτΙ5.,. ἅτ} νἸτ ἢ}. , ἀπ ΠΟΠιμη, δάθο τι ΤΠ οῖι5 
τοῦτ5., «α!ἀαυϊ ἃ 6ϑὲ, νἱΐα δ᾽, δὲ τοῖτι5 Ππιχ, οἱ 
τοῖτι5. ΠΟ ΠΊΙΗΙ,, δὶ ἱ{ 46 πὶ να ᾿πσθηί τη 510] δά-- 
7αποξιπῃ Παθθὲ ςΣ α] Πουῖ ροῖοϑε τι ᾿ποΟ ΠῚ ρΟβ 5 
ΠΟΙ 51} {|| 5θοιι πα τιπι 511} }5[ Εἴη} 5Ι ΠΡ ]ῸΧχ οϑὶ ἢ 
ΝΟ Θηΐμὴ 1 Π]Ο 1 5, {παῖ τι5 615 ργορνϊθίαϊοϑ ᾿π61- 
ΘΔ [{Π|} 7 ΘΠ 0] 1ΟἸ 8 15 Ἰοθη: ΤᾺ ΓΙ ΟΠΘΙῚ ; Δ] τ π 
ἴθ Ῥᾷοτο. Οπιηΐὰ {|88 46 Π)60 ἀϊσαπιν, οοπηρο- 
51{Π|Π| 6558 ΠΘῖ1Π] ΠΟΡῚ5 τη ΟΠ γα Ρτιηξ. Ασα, τιῦ 
ν] 6 τι", 51 γο ιπλτι5. ΘΠ 0] 1οἷ5. ἃς ᾿Π560Ά 1115 πὸ- 

ΠΟΠΘΠῚ 5ΘΡ ΑΓΒ 5, ἅτ ΠῚ] 46 Τ)60 ἀϊσθηητι5 ργ8- 

[Θ᾽ ΤΠ ΘΘΉΪ ΠῚ 5. ΘΙ 1|6. ΓΘΟΙΙΘΑ Ὀ  Πλ115. ΠΟΙΏΪΠΔΓΘ 

1Πγ 151 }Π6 1. ἸΠΟΟΥ ΡΠ 116 πη, [ΠΑ] ΓΘ  Ὀ]]Θη, οὐ θα- 

[ΟΡΘΠῚ 5. 164] 061} .5. δὲ ΟΠηΠϊὰ {1128 ππιης 84] οἹουῇ- 

ΟἸ ΠΌΠΟΙ ΘΘΙΠΠΊ]ΠΊ15. : ἅπ| 51 δά ΠΕ] Πτι5. Πδθο 

ΠΟΙΠΉ]Πη8, {14 718} [ΔΘ ΕΠΡῚ 5.1. τι5 ἢ τσὴ δα 51- 

[Δ Π 18} ΟΠ ΠΪἃ ΓΘ ΘΠλτ5 "Ὁ ΡΥ ἀ6. ΠῸΠ ΘΠ 

τ]0 610 ΘΟΠΙΡΟΒΙἰπ1Π1, 564] 6 ἐἰἰ5ϑἰ ΠΡ τι5 δε η ρᾶν- 
ἘΠ᾿ Ὸ5. σΟΙρΟϑἐ τη ΘΠ] 5 ΓΑ] Πλτι5., σα] ἀ] πιά 

ἀἴσιιθ Αἰππι ἃ {π0} 106 8 ΒΟ ΠῚ ΠΟΙΉΪ τι ΠῚ 515 .1- 

Ποθίαν : 8η Πεθο Θχίρὰ 5 5ΓᾺ ΠΕ] 1} 1Π6}ΠΠ 6 Π.τι5 9 

Οὐαοτ 116 ἸσῚτπαι ἢ ἀπο ατι6 Π]οσῖιμ Θχοο- 

δ᾽ νου π ΔΓ ΟΠΘΠῚ , δᾶ πὶ 4πΟατι6 ἦ8 ἱπρΘη 1 ἃρ- 

Ῥϑ!]δτοπο δοοϊρίαπε. 

30. ῬοΒΙ( Δ ΠῚ ἀτιθη ΟΥΑΓΙΟΠ ΘΙ ᾿ΠᾺ ΠῚ) 115 ΠΡ 5 

ΘΟΙΏΡΙΘΥἹΣ, βἰ πη α] τι Ἀνθ ύϑιιθ ΟἸΏΠ65, Πποίσιοι 
τ 181 ΘΙ ΘΟΘΠΠ ]ΟΠΘῺΙ ἀβθθ {|| ϑπιἀπιθγιηΐ, 

5656 ΘΧΈΠΠΠ, {π|ᾶ51 1056. ΠΟΥ ΠῚ “τιδηάδιη ἃς γῸ-- 
οΘπμἴθη γίᾶπ δὶ Τ)θιιη ἀπισθηΐθμ ϑδἰγαν βϑϑῖ, 

4181} ΠΘΠ]Ο 6 ΠῚΔ] ΟΡ 115 ᾿Π Θ ΠΟΥ, ἔππΠῈ δ᾽ Δ 111, 
[ἈΠ] τι Π] 40 ᾿ρ88 Π6ὶ ϑιιρϑίαπεα δάοοίτ5, Πὰπς 

ἴῃ ΕἸ] πὶ ̓ππιο1: Ὀ] ΒΡ ΘΠ 81 : 

Ευν. 5} 5, πα Πα θη {{π|ὲ8 ΓΟΡΠΟ 5ΠΠΡΘΙΟΡ 
εϑὲ . {αι Πα ]]αγ σΘΠ ΡΠ ΠῚ ΔΑ ΠΏ ΠΕ, ἢ]5 

ΘΡ]ΘΠ5. ΠηΘπἔθ πὶ ὈΘΠΏΘΥΟΪΘ. Δοσθάθῃίθμι , Θδπὶ 

4ποίτῖο Ἰορίξαν ἴῃ ἴρ80 ορογὸ Ἐπποιηῖ. Οὐ Ἰοοιιβ ταῦ 

πη 6] Πσαΐαν, τὸχ οὐσία ΞπρΡ] πα εδὲ, μος πποήο : ἡ 

μεν οὐσία, ἀνωτέρω βασιλείαις, δ'εεδοίανεϊα ζιεοθ ΓΘ ΘΟ 5τι- 

ΡΕΡίον" εδέ, ἴος εβῖ, διιροέαγιεϊα {π0 ἐν ατιδοοπεῖῖε ἐεὶ 

Τδηῖριι5, τι ἤλεδιι5. δορὶξ εἰοπείμίμσι ἐπ οΥΘαΐι" 5 ]α- 

ένα. ἴὔπιο γεῦβρο, ϑιεδϑέαπίία ἐδίθνσια. (πιάτα βουιρέιι- 

ΤᾺΠῚ ὙΘΥΆΤΩ 6556 οἱ ϑιηθη αΐαπη ἔμ ο1]6. [τ {πι:, {1 

Ῥάμ]ο αἰίομπίϊι5 Ἰοσουῦ 1|ὰ ἀπὸ Ργωθαπί, ΒΑ51Π| 

γΈΡα, ὡς παρ᾽ αὐτῆς δεδιδαγμένος τοῦ Θεοῦ τῆς οὐσίας, 

χιιαδὶ αἷν ἰρδα 7)εὶ διιροέαπίϊα φεοοσίι5. Ἦσοο ἴρ50. ἴπ 

Ἰοοο δπι γεννήσεως. Απίαι ΠΡΡῚ γενέσεως : 4υοή 

τ τ ατη {π6 4101 Ῥό556 Ραΐο, σαπ ἃΠΙ παγοῖ ἰπππ οΠη τις, 

Τ)οιι ἢ ππΙ  ΘΥβου τ. [ἃ] 6 ΠΔ 6556 παΐτγα, τιἈὖ ΠΟῸ οἰσαῖ 

Π6Ο βΊρ ΠΟΙ Ροϑββοξ. Ω 



ϑήὃ 

ΘΟΠΙΡΑΡ ΟΠ ΘΠ, (1188. ΟἸμ1} 4110 {π, Ιοθθ Πα αΓο 
“πιδὴ ΟΠ Ἰβϑίπιθ ΤΌΡΘΙ]Θ ΡῈ {ι}06 8. 

ΒΑ5. Δῃ ΠΟη μά ]δπη οϑίθπϊς, αἰ σητιη 56 μα 01:- 

{πὴ [556 ἀΡΌΔ ΠΟΙ ΚΟΥ ΙΑ 016, 5ἰτηπ} τὲ θ6π6-- 

γο]6 6ο τηθπίριῃ Δ Ππηχ19 Ο 1 ἀτπι6 {ΠΡ ΠῚ πΠὶ 

ἃ ῬΑΓΡΙ5. ΘΟΠΠ.ΙΠΙΟΠΘ. ΓΘΡΘΙΗξ {πᾶ} ἸΟΠΘΊ551Π16, 
οὐ Π6 ἀἸσητ {46} δι οχἰϑεϊμηθε,, 481 δά 
ΘΟΙΡΑΓ ΙΙΟΠ6 ΠῚ Δ) τα} ; 566 ᾿Θσθ ΘΔ Πδίπι- 

γ86.. 5110 518 118 ΠῈ {ΠΠΊ ΘΠΉΠ ἃ 5. 5 απ 1 ῬΑΓΡ5 56- 
Ῥαγαίδηη 6556 ἀἸσαξ. Οὐ 5101 γσὰ]ε ἄπ πος ἐἸο19 
Οἰιοά Τ)θιι5 τ ΠῚ ΘΥΒΘΟΥ ΠῚ, ΠΘ δὶ γο] εἰδδοὶ {] 4 θιη, 
Ῥοίτ 556: {ΠΠ]  Π τιν δἰ 5115 {186 ΠΘΟΘΒ51{π|6}1-- 

ΠΘ ΠῚ ΔΕ] ΓΘ. , ΘΙΙΠῚ 5101 ἰΘσθ ΠΑΓΠ 86 ΡΥ ΟΠ τι5 

Δ ΠΉΠ 6 6, ΟἸ1Π; τι οἱ ν θεν, 51 10 511|5 ΠΟ Θϑ56ῖ 

ΟΠ Πιι5, 566 Ποοθβϑι 8. [ΟΡ ΠῚ Π15. 511] ΘΟ 115. 

Ἠ 705} 20 611 ΘΗΪΠῚ 51Π| 7) {1186 Πα ΠΡ ’ΘσΘ ΟΡ Γ6- 

᾿θη88, οἰγὰ νοι ηταίθιη δα 14 «το Παΐιι86 ν]Ἰβιι} 

[πΘΡῚ , ρογἀποιιπΐιν. ΟἸιετηδ ἀπο ιπὰ Θηΐμ 1 ηΪ5 

πδῖαγα ΠῸΠ ψοϊτιπίαίο σα] θίδοιΕ,, οἵ ΠΘΟϑϑαυῖο [ν-- 

Θ᾽ Πα Γ6 ΠΏ ΓΘΒΡΊΠΕ., ΙΘσ 6 Πα 88 5οοΙθίαθ 6115 Ὀγ]-- 

ψαΐτι5 : 510 ψτΠ0 Τλοῖιπ οἱ Ῥαθη ἰθσθ πδἔιη 5 πὰ-- 

θθγ ἃ]]Θ παι ἃ ΕἼΠ1Ο 5 Ὀ5ιαπείατη. Ταγὴ γ γῸ παᾶῖιι-- 

188 ἰθϑθϑ ΠΟ χητιἴπι8 } [ΠΟ ῬΑ δὲ ἘΠ τ 41- 

51 {18}}}, 5641 ΠΟ θαυ δ Θὲ ΤΠ ΠΡ ΟἴΔ ἢ ΘΟΠΊ 11 ]-- 

ταΐθηι οἰ οῖιπε. ἘΠ Θ ΠῚ 5] ἀἸοθυθῖ Τϑιιηι τππίνουθο- 

γ11η} γοἰπἴαίθ οἰ θοῖβ56, τὶ πα} } ἃ 56 οι! Θ55θὲ ΘΟ Πη- 

ΠΉΜΠ1Ο ; ΠΘ 516 Ζαϊάθηη ΟΠ ΓΑ {15 αἰ ν πε γατο ρΡον- 

τ] ΟΡ, τὶ Πἀ6 αἰ ητι5 Πα ΟΡ τιν 15 {τ αἷς Ῥὰ-- 
{Γ6 1 δἃ {1188 5101 αὐδιιπέ,, οἱ, 4 6χ 1050 δϑί, ΠῚ 

ΠΟΙ ΠΙΟΆΓΟ : 566] [Δ ΘΠ ἰποϑϑοῖ 1η αἴθ 15 σοη56- 

4ππ|0. Αἴ ἀἴσονα ᾿Ιθσθ Πα ἴα186 6556. ΑΙ ΠΘ ΠΑ Π]ΟΠΘΠῚ, 

Π6 6715 {π] θη Θϑῖ, {{| ΓΘΡΊΙΠῚ 56 51 Ὀ]]ΠΠππὶ παίι-- 

5. ΒΑΒΘΙΠΠ ΟΕΒΛΑΒΕΞΕ 

ΕΉΘρ 

ῬΙ65, οοπιραναίίοπεπι ΧΙ Η 

« Ἁυϊηΐαϑ οἵ ΘΠ τὴν προτέραν σύγαρισιν. Τηΐον- 

4ππ|ᾶπὶ οἴ βουρ πλάτη 

οἵ Ἰπ ον γο Πομθ πὶ ΠΟΠΊΟ,, ΟΡΙΠποΙ, πότηο ΡγοΡαΡΙ . 

ΕΤδΩΙ ΠῚ 51 56Π16] γθοϊρογοίιι 6} π5 πη] βουιρειγα, ἃ: 

Ἰητοτρνθίατ]ο, ραϊαπι ᾿πὲ 6 βεφαογοῖιν, Πλεατη απΐνο- 

ΒΟΓΊΙΠ 58] [61 ῬΟΒΓΘΓ]ΟΤ πὰ. ΔΙ Π τὰ ΠΔ ΘΟΙ ΑΓ ΟΠ ΘΠ, 

Δα βῖββο : {πο4 οχ τὸ Βέκσθενοαι Ἐπποιῖ5. Α11 

56Χ ΠΡΟΤῚ νϑίογεβ οπηθπάαϊε τὴν πρὸς ἕτερον σύγκρισιν, 

οοπιραγαἰτοπθηι οέγι αἰϊο ; εἴ τα φποάιο ο110 Ποτηο 

ἀοοΐγιηὰ ργϑβϑίδῃ Εἰ5βίπητι5 40. ΑἸΡουα5 ἘΑΡυ]οῖτ5. 

4 ἘὼΠπ ἴο {πόσις ἤδρ. «αϊηίιι5 οἵ 61 σογτιρίο 
μιηδὲ σύγκρισιν αὐτῶν ἀξιῶν. {Ππ4 (ογπατῖιιβ : ποζιθ 

εοπιραι αἰΐοποηι ἰρδονῖι ἀεἰηείεγ 6 υὐοἰεπ5. 5ε4 ἴῃ 

ΟΠ {15 56χ Ν55, οππθηαΐθ ἰθσιξαν μηδὲ εἰς σύγαρισιν 

αὐτὸν ἀξιῶν, πε αὐ οοπιραναϊίοπετε ψιίεοτι διιπι ἀεἰ- 

πιο γ6 εαἰϊσπαίιι5. 

»ἜΜΠΙ εὐ ἤθρ. φαϊηξιιβ ὑποζευγνύμιενος. Α111 56χ Μ55. 

ὑπεζευγμιένος. 

ο Οοὐοχ (ΟἹ. εἰ Βορ. βθοιιηάτι5 ρους. αἴ 
οὐ τὴν πρὸς αὐτό, οἱ 11ἃ 4ποάαο παθι Ἀορ. ΤΟΥ τι 

ΘΑΡΡΑΏΟΘΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

δωτάτω παραχελεύεται νόμῳ φύσεως τὴν πρὸς 
πὸ ’ 

507. ἕτερον σύγχρισιν. ; ΐ 
οὡὦὖ .υ 

Α, ΒΑΣ. Ἄρα οὐχὶ σαφῶς ἐνδείκνυται, ὅτι αὐτὸς 
“Ρ ἢ - “- 2 "64 9 , 32 2 
ἠξιώθη τῆς τῶν ἀποῤῥήτων ἀποχαλύψεως, μετ᾽ εὖ- 

ῃ Δ. Ἰωῖν ἢ ᾿ - τὰ ῃ 
νοίας τὴν διάνοιαν προσαγαγὼν τῷ Θεῷ; Καὶ διὰ 

τοῦτο ἀπωθεῖται ὡς ποῤῥωτάτω τὸν Νιονογενὴ τῆς 

τοῦ Πατρὸς χοινωνίας, μηδὲ ἃ εἰς σύγκρισιν αὐτὸν 

ἀξιῶν παραδέχεσθαι- ἀλλὰ χαὶ νόμῳ φύσεως τὴν 
Ὁ Γ - κι. Ὁ ἄν - ο ᾿ ͵ 

τοῦ ἡνέδγεοεν οὐσίαν ἀπὸ τῆς τοῦ Πατρὸς διωρί-- 

πθαι φησί. Τί τοῦτο λέ ἔγων; Ὅτι ὃ Θεὸς τῶν ὅλων 

οὐδὲ βουλόμενος ἐδύνατο πρὸς τὴν τῆς οὐσίας οἰχειό- 

τητα τὸν Μονογενὴ παραδέξασθαι, νόμῳ φύσεως 

τῆς συναφείας τῆς πρὸς αὐτὸν ἐξειργόμενος, οὐκ 
μι ἂς “ νος -Ὁ ψ»υ. τὶ Ἁ - 

ὧν, ὡς ἔοιχεν, αὐτὸς ἑαυτοῦ Κύριος, ἀλλὰ τοῖς 
- - , [.] -ε ,ὔ χε" τω , τὶ 

τῆς ἀνάγχης ὅροις "ἢ ὑπεζευγμένος. ᾿Γοιαῦτα γάρ ἐστι 

τὰ τῷ τῆς φύσεως νόμῳ κατειλημμένα, ἀπροαι-- 
5 ᾿ τω ’ ἣΝ -Ὡἢ « ,ὔ « ὰ 

ρέτως εἷς τὸ τῇ φύσει δοχοῦν ὑπαγόμενα. “(ὃς γὰρ 

τῷ πυρὶ φύσει τὸ θερμαίνειν, οὐ προαιρέσει; καὶ 

ἀναγχαίως ἀνεπίδεχτόν ἐστι τῆς Ψυχρότητος, τῷ 

τῆς φύσεως νόμῳ τὴν “ πρὸς αὐτὸ χοινωνίαν ἀφη- 

ρημένον - οὕτω βούλεται χαὶ τὸν Θεὸν χαὶ Πατέρα 
᾿ τ 2 λλι , ν΄. Ν ᾿ γίὸ 

γόμῳ φύσεως ἠλλοτριωμένην ἔχειν πρὸς τὸν Υἱὸν 

τὴν οὐσίαν. Καίτοιγε οἱ τῆς φύσεως νόμοι οὐχὶ 

διάστασιν ἀπ’ ἀλλήλων Υἱῷ πρὸς Πατέρα, ἀλλ᾽ 
ἀναγχαίαν χαὶ ἄῤῥηκτον τὴν ἃ χοινωνίαν ποιοῦσιν. 
2 Δ "ὖλδ λή ἔ) Ἄ κ Ν ἕ ᾿ » ΄ εἰ μὲν γὰρ βουλήσει ἔλεγε τὸ πρὸς ἑαυτὸν ἀχοινώ- 

( νητον χατεσχευαχέναι τὸν Θεὸν τῶν ὅλων, οὐδ᾽ οὔ- 

τῷ μὲν ἂν ὃ τῆς ἀγαθόνητος τοῦ Θεοῦ συγθχώρει 

λό γος, πιθανὸν εἶναι τὸν ἀρ μοί, ἀχοινώνητον εἰ-- 

ναι τὸν Πατέρα τῶν αὐτῷ παρόντων, πρὸς τὸν ἐξ 
3. Ὡς » Ὁ» ἃ " Ε , ΕΝ ἘΡ. ΄ αὐτοῦ" ἐρΣ δ᾽ ἂν διως ἀχολουθίαν τὰ εἰρημένα. 

Νόμῳ δὲ φύσεως λέγειν ὑπάρχειν τὴν ἀλλοτρίωσιν, 

Ῥυΐπηα πχᾶμιι. ἈΠ ἴτο5 ΝΙ55, ΠΈΡΙ πρὸς αὐτὴν, ψυχρό- 

τῆτα Ὑἱ Δ ο]τοοῖ, οα ορ πη 6556 Τα ο, 51 ΓῸ5 6Χ 

δ ΛΑτη τη ἃ [ἸΟΟΤΊΙ ΠΣ ΤΘΡα 15 ἐρϑ πη θἔπιι, οὕπτὰ ἦς ἔἸ σ᾽ 41- 

ἴα ΒΟΥ ΠΟ ΠΟ. Πα ΘΓ σοπδίες, ΜΙΠῚ ἰἀπηθη ἀπ τι πὶ 

ΠῸΠ δϑί, {π|πῃ ΒΆΒ1Π1π|5 ΒΟ βογ αὐτό, υἱ νἹΐατοῖ ἀπὶ- 

Ριρυμαΐομη, πὸ νἱἀο]οοῖ ἄπ πὸ νόσο5 αὐτὴν χοινὼ- 
γίαν ἃ ῬΓΩροβιίίομα πρὸς ΥΓΟΡῚ ὙἹ οροπ αι, οεεηι ἔρδα 

δοοίοίαιίε. [τὰ ἴάταθη μτιπο ἰοοιιπὶ ᾿πέουργοία Ὁ ΘοπΥ - 

ΠΙΌ, τι ΒαρΡ]θαίαν πρᾶγμα τῆς ψυχρότητος, Νοη Βαᾶ- 

Ῥεῖ βοοϊοίαξομη. οὕ 76. 7. ἰαϊιαι 5, ἤος δϑὲ, Θ ΠῚ 

ἐριριἀἸταΐθ. 51. ῬΠ ρα σιι5., οὐμη ΟἸ] τι 5: πη Ρ]]οἶ ον 51- 
δηϊοαγο ν 6 ]]6 1,6] 6 σπου βου ρϑι:, γὲς οἰδὶ. 

ἀ ΜΠ εἰ Μ85. δ αοῦ πιορ ἴΐα ἈΠΕ α] χοινωνίαν 

τῆς φύσεως ὑποδάλλουσιν., φοπετριιγιζογιθτη, γιαξι)" 6 σις- 

δϑογιιί. (οἶοχ (010. εὐ ἄπο ΒδρῚ χοινωνίαν ποιοῦ- 

σιν, Φοπεπειοχθτη ἐπ) αοίαπι εἰοίιτ. ΑἸτιι5. Μ5, 

Βορ. ἄῤῥητον χοινωνίαν ποιοῦσιν, δοοϊοίαίοτι αὐ οάπαϊε 

γϑε έν. Τιοοῖϊο, {πὰ Ῥοβιΐα οϑὲ βεοιηο ]οθο, πὶ 

οὗ ἀρίϊον νυ οίαν οἴ σϑυΐου, 



ΑΡΥΕΆΒΟΒ ΕΠΝΟΜΙΟΜΝ 118. ἢ- 

οὐδὲ τὴν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐστι φύσιν ἐπεσχεμιμένου" 

χαθ᾽ ἣν οὐχὶ τὰ ἀλλότρια, οὐδὲ τὰ ἐναντία, τὰ οἷ- 
χεῖα δὲ μᾶλλον καὶ τὰ προσήχοντα ἀπογεννᾶσθαι 

πέφυχεν ὗφ᾽ ἑχάστου. 

Πάλιν οὖν καὶ ἐνταῦθα οὐ συνεῖδε τὴν πρὸς ἑαυτὰ 

τῶν εἰρημένων ἐναντιότητα, ᾿Εν γὰρ τοῖς κατόπιν 
ἀγαναχτῶν, πρὸς τοὺς ὅμοιον κατ᾽ οὐσίαν τὸν Νο-- 
γογενὴ τῷ Πατρὶ λέγοντας ἔγραψεν οὕτως" 

Ν ΝΑ ου 

ΕΥ̓͂Ν. “ Τὴν ἀρχὴν δὲ δοχοῦσί μοι οἵ τὴν ἀδέ-- 
αποτον, χαὶ πάσης μὲν αἰτίας χρείττονα, πάντων 

, ΩῚ - - 

δὲ νόμων ἐλευθέραν οὐσίαν τῇ γεννητὴ χαὶ νόμοις 

πατριχοῖς δουλευούσῃ συγχρίνειν τολμήσαντες, ἢ 

μηδὲ ὅλως τὴν τῶν ὅλων φύσιν ἐπεσχέφθαι, ἢ 

μὴ καθαρδί τῇ διανοίᾳ τὰς περὶ τούτων ποιεῖσθαι 

χρίσεις. 

ΒΑΣ. Πῶς οὖν ἣ ἀδέσποτος, χαὶ πάντων νόμων 

ἐλευθέρα, ἀνεφάνη νῦν οὖχ ἑχούσιον ἔχουσα τὸ 
, . , 

ἀσύγχριτον, ἀλλὰ νόμῳ φύσεως προειλημμένη, χαὶ 

ἀπροαιρέτως τῆς πρὸς ἑαυτὴν χοινωνίας τὸ γεν- 
Ἢ) ἣν - - 

νητὸν ἀπελαύνουσα, ὥστε διὰ τοῦτο καὶ αὐτῷ τυγ- 

χάνειν τῷ Μονογενεῖ ἀπροσπέλαστος ; 'Γοσοῦτον μὲν 

οὖν ἐν τοῖς λεγομένοις ὕπ᾽ αὐτοῦ τὸ ἀσύμφωνον " τὸ 

δὲ ἀσεδὲς ὅσον; ᾿Αδέσποτον μὲν χαὶ ἐλευθέραν τὴν 
- ᾿ ΓΎΡΩ ΄ Ε μι πολὺ 

τοῦ Πατρὸς οὐσίαν προσαγορεύει ( εἴπερ οὖν ἀδέ- 
- Ὦ - δ 

σποτος ἣ τῷ νόμῳ τῆς φύσεως ὑποχύπτουσα )" δου- 

λιχὴν δὲ εἰναι ἐξ ἀντιθέτου τὴν τοῦ Μονογενοῦς ἀπο-- 

φαίνεται, χαὶ ἐντεῦθεν τὸ ὁμότιμον τῆς φύσεως 

ἀφαιρούμενος. Δύο γὰρ ὄντων πραγμάτων, κτίσεώς 

τε χαὶ θεότητος" χαὶ τῆς μὲν χτίσεως ἐν δουλείᾳ 

χαὶ ὑπακοὴ τεταγμένης, ἀρχικῆς δὲ οὔσης χαὶ δε- 

σποτιχῆς τῆς θεότητος ὃ ἀφαιρούμενος τῆς δεσπο- 

τείας τὸ ἀξίωμα, χαὶ εἰς τὸ τῆς δουλείας ταπεινὸν 
, " κι ὦ 7 5 Ἄ ΕΝ τὭ 

χαταδάλλων, οὐχὶ δῆλός ἐστι καὶ διὰ τοῦτο συστοι- 
τὭ ᾿] Ἀ τ , 7 , 5 , ΝΟΙ 

χοῦντα αὐτὸν τῇ πάσῃ χτίσει δεικνύς; Οὐ γὰρ δὴ 
ἘΞ ᾿ Ἄγτδς ΘΠ ΦΕΣ , 5,45») 

τοῦτο σεμνὸν αὐτῷ, εἰ τῶν διμιοδούλων προέζει. Ἂλλ 

εἰ μὴ βασιλεὺς καὶ Δεσπότης ὁμολογοῖτο, οὗ τῇ τῆς 
-ὦο ἕν ἡ 

φύσεως ἐλαττώσει, τῇ ἀγαθότητι δὲ τῆς προαιρέ-- 

σεως καταδεχόμενος τὸ ὑπήκοον" τοῦτο χαλεπὸν καὶ 
Χ Χ , - ᾽ 7 « 

φρικτὸν, καὶ ὄλεθρον φέρον τοῖς ἀρνουμένοις. Ὃ 

δὲ προστίθησιν 

σ -" Ὁ 

ΕΥ̓͂Ν. τι τοῖς νόμοις τῆς φύσεως ἑπομένη ἣ 
τ τ ,ὔ τοῦ Θεοῦ οὐσία, οὔτε τὴν πρὸς ἕτερον σύγχρισιν 

ἐπιδέχεται, καὶ παρέχει ἡμῖν ἀκόλουθον καὶ προσ-- 
, - - »" 

ἤχουσαν τῷ ἰδίῳ ἀξιώματι νοεῖν αὐτοῖς τὴν ἐνέρ-- 

γειαν. 

ὁ (οἀϊοεβ. πΠοπΠ1}}} ἀρχὴν δέ, οἸμῖδθο ἀὐτίοαϊο ; εἰ 

τὰ τπ (οαϊοο (Ιου πο Ἰοσίτπν, πη 4|ὸ 18π| πηοπι-- 

115 ΠΡ ἘΠ ΠΙΪ ᾿πνθη}. ΠΙιιά, τὴν ἀοχὴν, ἀ- 

910 

ΓΔΠ) ΘΟΠΒΙ ΟΡ ΑΥΙ,. ΡΟ᾽ {πᾶν ΠΟ Δ]16Πἃ , ΠΟ 16 
ΘΟΠ γαΡΙα,, 564. ΡοΟἴλιι5 Θοπ ποία οἱ οοσηδία ἃ 51}-- 

ΒῸΠ1|5 σΊΘΗΙ 50] 6 ηΐ. 

91. Βαγ515 Ἰσιταν μα ΖΌΟΠ 6 δου τη {80 ἃ 56 

ἀἸϊοία ϑπὶ ΓΘρυσ πη Π 81 πη πᾷ} ΠῸΠ 1Π|6]] 6 χϊ. 

ΝΠ ἴῃ ΡΥΕΟΘ θη 0115 οἴ πο] οϑίθ [θυ γοῖ 605 

«1 {Ππ|σϑηϊ. ἀἸοιιπξ ῬΑΕΓῚ 51 ΠΉ}] 6 ΘΘοι ἢ τ} 

5 5ΓΔ 18 Π|,. 510 ΒΟΥ 51 : 
Εύυν. Ὑιάοπίιν αὐΐθι Π]Π] ομμηΐπο ἢ «μιὶ 

5 51 ΠΈ] Δ 1). Π1}}1 ἀἰογηϊη10 5] αι, δὲ ΟΠΙΠὶ 

οατιϑἃ 5] ΡΘΡΙΟΓΘΙΩ, δὲ ἃ}0 ΟἸΏΠΙ 115 ̓ Θ 115 ΠΡ ΆΤη 

Οἵ 515 1 {1185 σοηϊα δὲ 86 ραίθυηὶβ ἰ6ρὶ- 
θιι5 5θυυἹΐ, ΟΠ ΡΑΓ ΓΘ Δ1151 ϑιηΐ, ἅτ Π1]}10 τηθο 

ΓΘΓΠῚ ΠΑ ΠῚ Δ ΠῚ) ΘΟΠ 5146 ΓΆ556., 110 ΠΟΙ ΡῈ ΠΊΘΠ- 

[6 (6 Π]5 }1πά]Ἰοτιπ ἔθοϊ556. 

ΒΑ5. Οτποιηοάο Ἰρίταν Π1}}1} ἀοιηϊπῖο δα 118, 

οἵ ἃ ΟἸΏΠΙΡτι5 ᾿ΘοΊ 15. ΠΠΘγὰ 5151 Π|1ἃ., ΠῚΙΠῸ 

ν]ϑἃ ϑϑί ΠΟ χΧ ΠΠΡ6ΓῸ ἀν Ι 10 1 Πα ΓΘ, ταὶ η1}}}} 

ΘΟΠΙραΡθία., 564 παΐπνθθ ἰθσα ρυΘρΡ αν, ἴσιο 

ΘΘηἸζιΠ) ἃ ΘΟΙΠΙΠΠΏ]ΟΠΘ 5111 ΠΥ ΟΠ ΠΠΓΆΥ1Θ. 16 }06}- 

Ὀ 

Ε 

Ι6γθ, 56 τὶ ΟΡ ποὺ ᾿ρ8ὶ {Ζιοααο {Ππ|ρόπῖο 1ηδο- 
“65 ΠΟ558ἃ 513 Τίδίτιθ γϑυθουτιη 1Ππ|5 ΓΘΡυσ πα τὰ 

Α πιο τπ56π|6 ργορσγθάϊειν; αἱ φιυδηΐα δϑί 1πηρ 16 δ5 ὃ 

Ῥοιἶπΐο φαϊάθηι π1}}1} πὰ πο ρα ἴδηι 5 58 Π Δ ΠῚ 

Ῥαΐνβ. δαμηἀθιηπθ ΠΠΡΟΓἃτ (161 (51 ἴαμηθη ἐ0- 

ΠΏ Π1Ὸ Π1}}1 σι] θοἴα οϑὲ β θϑία πε θὰ 7, 4188 [66] 

Πα 86. 51 }}1ΟἸ{π|Γ} : 56. ]6 1} ὙΕΙῸ 6 ΘΟΠΓΡΆΡΙΟ 

ΡΙΟμπηται ΤΠΠΙσ ΘΠ 5 51 Ἀ ΠΠ1Δ 1.7, ὨΪΠῸ ΘΕ ΠΔ 1} 

Παΐπγθ6 [0116 Πη5. ξϑ{πᾶ]}1{αΐ6 1}. ΝᾺΠῚ ΟἸΠΠῚ αἰπ|88 ΓῈ5 

51ηΐ, οὐδαῖινα οἱ ἀθιΐαϑ; σαπηπ|6 ογθαῖπιγα {||-- 

ἄδιι ἴῃ βουνεπ6 δο ΟΡ] θπεα ογἸπαίὰ 511, 461-- 

[85 γ61Ὸ ἴῃ ΡΥΪποῖραία αἰανο, ἀμ παίίοπο : 41] 

ΑἸρηϊταΐθμη 101} ἀΟ ΠΏ], δὲ αἱ ππὴ δά βϑυνῖπι- 

εἶα ππιπ! Π! ἴθ ἀ6}161 1, ΠΟΠπΘ ΠΙΔηΙΘϑίο ἄθργο- 

Βοπά ταν δυπῃ ΡῈ 14 ΄αοάιθ δά δαμηάθηι οὐ !- 

ΠΟΙ ὙΒΩΊσΘΓΟ , δἴαιιθ ΟΡ ΘΑΓΠΡΆΤῚ ΟἸΠηΘΙὴ ἢ Νεθο 

δηΐῃι ργοΐθοίο μοῸ 11 Θ]ΟΥΙΟϑιη} , 51 ΘΟΠΒΘΥΥῚ5 

Ριϑβίδξ, 564 ἰδ δῖιπὰ ΓΈ Ρ ΘΠ 80 ΤΟΙ Πτιῃ} ΟΠ - 

ΤΟΆ Πα, Δ4δο ταὶ ΟΠ Πδἰτ88. 5110 1 ]5510Π6 , 564 

νοϊαπίαιϊ5 Ὀομπηΐαίθ ΟΡ θη ηΔ ΔΗ] Θοΐδίτν : 

μος σΊᾶγΘ 5, ΒΟΟ ΠΟΡΡΘΠ τ 5, ΠΟ0 ῬΟΙΏΪΟΙΘΠῚ αἰονε 

ποραηΡι5. Αἀ410 δαίειῃ : 

Ἐτυν. Π6565 πᾶίιρδθ 56 ΠΘΠ5. ᾿ρϑὰ Π 6] 5} 5[8η-- 

τὰ, ποάα8 οαπὶ 41Π10 ΔάΤΉ ΠῚ ΘΟΠΙΡΑΙΠΟΠΘΗῚ : 

564 πορὶβ Ιαγοτίαι", τιί 6]}05 ΟΡΟΓ ΠΟ Ποῖ 1π|6|}1-- 

βᾶπητι5 αἰ 8 ὉΠ ῬΓΟΡΥΪ88. ΘΟΠΒΘὨ Δ ΠΘα ΠῚ 6556, ἃ[- 

Ρ 

4π6 φοπυθῃϊθηίθιη. 

νου Π ἴον Ροβὶ ὑτιπι 6556 ποῖμο ποῖ νοΐ. ΑἸ 85, οἱ 

Ἔα τὴν ἀρχὴν δέ : «πο «ποψαο Δ νου] α ον (οὶ 

ποίτππι 65. 
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Βα5. ος αυάθηι ἃ 6ὸ ἀϊοίιηι δϑὲ , ἃ. {{π|- 

σϑηϊττπ ἃ ῬαΐγΘ ΑΙ ΙΘπιιπ οβίθη ας : ἃὲ ΠΟΒΕΓΙΙΠῚ 
ΘΟΓΙΠΟΠΘΗΙ οΟΠἢΡπλαΐῖ. ΕΘΠηΪΠ δὶ Π6Ὶ δι 5 δ ηἃ 

μος ἀαΓ, τιῊΈ ορθυδ!οπθηη 1Π|6}}ΠΠ Ἁγ η115. σΟΠβθηϊὰ- 

ΠΘΔΠῚ ΠΟΠΥ ΘΠ ΘΠ ΠΊΓ 116 5118 αἸσΠΙΓΔΕ . αἰ Ια 5 
4ιιοἄδπη οϑὲ ἐπιρθηζίτιηι., τι Ἐπ πομηΐο νἱάθπιν, 

ΤΠ 5115. 11 Ἰρϑύι οἵ β βία Π ἃ θϑὲ οχ ΠΟυπτὴ 56η-- 
τϑητα., {ΠΠ|  ΘΏΙΕτ15 τι 6 Π} ΟΡΘΡ ΠΟ οϑὲ ὍΘΙ, δῖ 

ΟΡΘΡΔΠΟΠΪ5. ᾿πηᾶσο ; ἰἄχιθ οχ πουῖη ἀοοίνπὰ : 
{πᾶν 6 15 σοπ γ ἀἸ σοι. ΒΡΟΡ αι ἔΘΡῚΕ,. ΟἸΙΩῚ 
ΠῖΠ1] Ππαροαπὲ {πο ΠΟ} 15 Δάνουβιν. (εθίθνο- 
τη 605 [ἈΘΘΡ ΠῚ ΘΠ ΕἼ ΠῚ], 51] πὰ ης Ὀ] ΑΘ ΡΠ ΘΠ. Δ ΠῚ 

Ρπορανθηΐ : Πποηΐδηι ἐλ 6 η ΑἸ ΧΘΥηΣ , ΘΧ 10,515 

δου “ἸοΓ15. ΘΟ] Πσαγηῖ5., 4πο4], 51 αιιορ πη οὶ 
ἀἰρση τα5 δδι ἐπιϑογιεηι 9 1 ἀτιΐου ᾿ρϑιιπὴ 5 βίδη- 

5, 

τἰὰ {πο ητι6 θ5, ΘΟ πβθη ἴα Πθὰ νΘΙῸ δϑὲ δ ΟΠ ΘΠ 65 

δὶ ἀϊρηϊίαι ΟΡΟΡΆΠῸ 6705... θθὸ ἁπίθηι οϑὲ 

ΟΠ ιν βίτι5. οχ ΠΟΥΤΠῚ 56 ηΓΘ Π 1α.,. ΘΟΠ] ΠΠΟῖτι5 ᾿σ ̓ ν 

ἃς σΟΠΥΘΠΪΘἢ5 ΘΙ Βα 5 απ 16 Τ)61. Αἴάτιθ πουτιη 

Π1 81} ποϑίνιιη] θϑὲ. Τρϑὰ ΘΠ] ΠῚ ἰδίοντμη νυ} οολη- 

ΡΟπθηΐοθβ., ΘΧὰ 1546} ἐἰθιη Πϑί γα ΟΠ θη. σοπίθχὶ- 

1115. ΘΓ ]αγ . ΠῚ. θα πιν 1)61 ἀἰσηῖ- 

τὰ5 : Πα Υ ῬγΟρΡΟΥ ΠἸΙΟΠ ΩΣ. ΟΡΘΡΔΓΟ οτπη εἰσ ηἸἴαῖο : 

ΟΡΘΓΔΙΙΟΠῚ5 ᾿πηλρῸ δϑὲ {ΠΠ|Θ ΘΗ] ἔτι5 : ΘΕ ν16 6. γϑυϑᾶ 

81 {{πισϑηϊίιι5. ἱπιασὸ οϑὲ Ορθυ ΠΟ ΠΪ5. - ΟΡΘΡ ΓΟ 
νοο, αἰσηιζαιθ. : ἀἸσηα5. Δα Π}., 5514 Π116, 

{{π| Θη 15. 5 ϑἰαη ]185. ΟΥἿ  ἰπηασο. 516 5006. οἵ 

ΒΑΘ ΟΈΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. 
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ΛΔΆΘΗΙΕΡ, 

Ο ΒΑΣ. Τοῦτο εἴρηται μὲν ᾿ ἐχείνῳ εἰς ἀπόδειξιν 

τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ Μονογενοῦς πρὸς τὸν [1ὰ- 

τέρα" συνίστησι δὲ τὸν ἡμέτερον λόγον. Εἰ γὰρ 
“Ἄ , Ὰ ΄ «5.7 Ρ κἢ ἀχόλουθον χαὶ προσήχουσαν τῷ ἰδίῳ ἀξιώματι πα- 

ρέχει νοεῖν καὶ τὴν ἐνέργειαν ἣ τοῦ Θεοῦ οὐσία, ἀξίω- 
΄, - τὶ ΄ « » , οὖ « δικῶν μα μέν ἐστιν ἣ ἀγεννησία, ὡς Εὐνομίῳ δοχεῖ" " τὸ 

αὐτὸ χαὶ οὐσία χατὰ τὸν τούτων λόγον, ἐνέργεια 

τοῦ Θεοῦ ὃ Μονογενὴς, ἢ ἐνεργείας εἰκών. Καὶ 

τοῦτο χατὰ τὸν τούτων λόγον" “ ὥστε τούτοις ἄντι- 
’, 7 -ῸὉ 

λέγειν παρέλχον ἂν εἴη, οὐδὲν ἔχουσιν. Ἢ πολλοῦ 
μὴ - 

ἂν τιμησαίμην ἀρνεῖσθαι αὐτοὺς τὴν βλασφημίαν 
"β -Ὁ -» 

ταύτην " πλὴν, ἐπειδήπερ εἰρήκασιν, ἐξ αὐτῶν τῶν 
, 

Ὁ τούτοις εἰρημένων συλλογισώμεθα, ὅτι εἰς ἀξίωμα 

ἃ μὲν τοῦ Θεοῦ ἣ ἀγεννησία, τὸ δὲ αὐτὸ χαὶ οὐσία, 
᾿; . "5 ου τὸν 

ἀχόλουθος δὲ χαὶ προσήκουσα τῷ ἀξιώματι τοῦ Θεοῦ 
ἘΔ ΝΣ Ὑ ὦ κ᾿ Η , 
ἣ ἐνέργεια, αὕτη δέ ἐστιν ὁ Χριστὸς κατὰ τὴν τού- 

τῶν ὑπόληψιν, οἰχεῖος ἄρα καὶ προσήχων τῇ οὐσία 

ἔσται τοῦ Θεοῦ. Καὶ τούτων οὐδέν ἐστιν ἡμέτερον. 
} ΄ - 

Αὐτὰ γὰρ τὰ τούτων συνθέντες ῥήματα, ἐπ᾽ αὐτῶν 
᾿ “Ἑ , τ ὠανν, κ τ “ 

τὴν δεῖξιν ποιούμεθα. Τῇ οὐσίᾳ, φησὶ, τοῦ Θεοῦ 
9 ἢεῖ τὸ οζί ς ΞΈΡΩ 5» γὰρ. δε ἀχολουθεῖ τὸ ἀξίωμα " τῷ ἀξιώματι ὀναλογοῦσά ἐστιν 
ἡ ἐνέργεια - τῆς ἐνεργείας εἰκὼν ὃ Νίονογενής " χαὶ 

} ΕἸ , Α 3 
μὲν ἐνεργείας ὃ Μονογενὴς εἰ- ΕΓ ἀνάπαλιν, εἰ τῆς Ὁ 

ΝῚ « ΔΑ “: ΨΑΣ Ἐ Ἂν, ο,» , ) 5 Ἧ ΧΙ 557 

χὼν, ἣ δὲ ἐνέργεια τοῦ ἀξιώματος, τὸ δὲ ἀξίωμα 
- , Α Ν -- “- 

τῆς οὐσίας, ὃ Μονογενὴς ἔσται τῆς οὐσίας εἰχών. 
ἐ ᾿ ᾿ - 

Οὕτω χαὶ αὐτοὶ πολλάκις οἵ ἐργάται τοῦ ψεύδους, 

ὑπὸ τῆς ἐνεργείας ἀγχόμενοι, μαρτυροῦσι τῇ ἀλη .- 

ρ51 τηϑπάδοι Διο θοῦ, σου πὶ Ρογϑρ σι τα Α θεία καὶ μὴ βουλόμενοι. ᾿Επεὶ καὶ οἱ δαίμονες οὐχὶ 

5 , 
« ἘΠῚ εἰς ἀπόδειξιν ἐκείνω. Αἱ ΜΙ55. ἐχείνῳ εἰς ἀπό- 

δειξιν. 

» ἘΔΠ1ΠῚ τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο. οχ τοῦτο ἴῃ (ο ἸοΙΡιι5 

ΔΒΓ ΦαϊονΊθιι5 ἄθοβε, ΠΡΙἄθμ ἤδρ, Φααγίιβ χατὰ τὸν 

τούτου λόγον. 

ς ϊς Ἰοοῖιβ υἰϑβ οὶ Ποιηΐηϊ “οοίπδιπηο Π)ισθο 

χα 11π|5 εἴ τηθποβιβ. δε ργϑβίαϊ 6} 15 γοῦθὰ δάβουι- 

θόγο, {1 πο βαπῆ: ἤοοιδ δοὶ ἰπ γέδοο πιεμίζέιια, 

πιθς αὐ δεπὶ δαπαπειπε δαί αὐαναὶ ἤΐες. Πς. ἐπ 

{ι0 ἴδ 50, ὥς γε τούτοις ἀντιλέγεις οὐκ ἔχουσιν εἴς. ὰ- 

ἴθον 4! ἄοπι πὸ Ἰοοιιπη πλτ {1} τ|π 6586. ἴῃ 6 5115 {ὙἸ- 

Ῥιι5 Νῖ55. ρευϊπμο αἴαο πὶ ΠΡτὸ Τ)ισεῖ : 5664] ἄἴδο Θατη 

ΤῊ] ᾿πίοστιιτη οἱ οπιθηαίιπι ὙΠ ΟΡῚ πῃ 1115. ἀπ τι5 
35. ἈθρῚ 5. δὲ τὰ αἴγασας οἀϊοπε δἴοπ. οἱ Ῥάτι5. οἵ 

ἴῃ οάϊος (ΟΙ ΡΟ Επο : τῇ 4ΕΊ1ι5 Ομ  Π] 115 Ἰορίξαν 1[ὰ, 

τ ἴῃ οοπίοχία συἱάθγο ᾿τοθῖ. Ῥαΐο Ἰστέιν ΒΒ πὴ ἐλ- 

λειπτικῶς, τιῖ. βῖθρ8 1185, Ἰοζιπιμη 6556, 510 τι ροβὲ 

εὐδὲν γὸχ ἐναντίον, ἀαὸ. ἅ]Π1ὰ {π᾿ Υ15 51121}15. ΒΕ]  π(Π18-- 

τὰν, {πο 1ἴᾳ ἸμΓορυ θα ΡΙ πλατ; Οἰν πἰλιὶΐ πανεαπὶ 

ψιιοῖ πονὶς αεἰνοηδθίμ" : ααΐ 51 ΠηΥ15, οπγι χει πα-- 

ὑεαπί ψιιοεῖ ποῖ Ορροπθι ρμοςοῖπί. Νεο Ράσιηι Πὰπὸ 

δοπ]οοΐαναμπι ἀἀ]πναΐ, φαοά ΒΑ51] 15. ράσ]ο. ἀπο 1[ἃ 

ΒουΊρβονι τ Ποο [Πα ΠΟΤΩΙ ΓΟΒΓΠΠΙΟἩ 111} 56} 1 ΟἹ ΤῊ 

ποσίναηι οοπ παι. ἘΠ᾿ αἸιφααπίο τη ἴνὰ : ιϑὶς σέῦμ δὲ 

ἐροὶ πιο πεαεῖὶ αν οιϊεοιὶ, Γόγαπε ρενοριομίίαϊε αὐαοῖὶ, 

σε ἱπνίιὶ αολϊίαίεηι ἐοδιϊπεοτιῖο δ0 σοπιργοδαμί. 

Οὐοά ἤδη ἐβὲ ἂς 51 αἰσογοῖ :  απίπιπιν αθοβί, τἰ Ἐλι- 

ποιηϊαπὶ 4αϊ ἀπὰτ ππιπο Ργοΐοναηΐ «πο ποθ 5 δι - 

σογβοίασ, τπἰ οἴϊαπη βοπίο πα ἢ ποβίταπ σΟη θη ΐ , 

Θαπη{πὸ Ὁ ΤΘΓ Ια πὶ ῬΟΥΒΡΙΟα] ΓΘ ηΣ [651 ΠΟ Ἴ1Ο 5110 5[ἃ- 

ὈΠτγα οοσαηταν. (Λοα 5εαϊξιν, ἢ πολλοῦ ἄν οἴο., εο- 

ἐοΡοχιῖπ 605 ξασεγέπι ρμὲμν πὶ, δὲ πάπο ὑϊ]αδρ]ιεπιίαπιε 

αὐπεσανεπί, που ᾿ἴὰ ἀοοῖρὶ ἀοθθῖ, {851 ἴπ Π15 Β]α- 

ΒΡ μόσαϊα ἈΠ {πὰ σοπΕποαῦα]"), οαπὶ ΤΟΙ Ἶτι5. ΒΘ ΠΟΘΙ. 

5πππὶ πο σομ ΠΥ] ΔΙῚ αἸοαΐ Βα] 1π5 : 5εΕ4 ἢοο πχοάο, 

51 Ἐπιποιηϊαπὶ τη] πη 5ιᾶτη γο] πη αἴθιη, {π| 1ΐὰ 10- 

4πεπἴο5 {Ππ|σϑηϊταπιη ἃ Ῥαΐγο ἀ]Ἰθ πιὰ. οβίοπέονγο γὸ- 

1ππ|, απο ΔΙ παπιο ἈΡ]]σονθ μῦς πητγοηΐάιο, 

γα]4ε αἀὐπιοάμπ 6 πος δο5 ἰαπίαγοιι, 1 ἁπίοπι 1[ὰ 

6588. ἴδοι!θ, ορίπον, [το θιΐαν, 411 θα, {πῶ ραν χη 

7ὰτα ργοξυλσπαιιβ, ΒΆ 5111 γοῦρὰ Ἰοροτῖς. Μοο ψιϊίίεηι; 

Ἰπάαϊξ, αὖ 6ο εἰϊοίιιπι δὲ, πὶ ἔηἰϑεπίζεπι α Ραΐ"6 

αἴϊεπιιπι οοἰοπεῖαξ : αἱ ποϑίριηι συ πποπθπὶ ΘΟ π πισί. 

Γγ τᾶς Αἀάοπάδ.1 

ἀ ἜΔΕΙ μὲν θεοῦ ἀγεννησία. οάοχ (01). εἰ Β6ρ. ἴον. 
(π8 αἴ τὴ οοπίοχίι, Μοχ ἀπά οτη (οαϊοο5. ἡ ἐνέργεια. 

Αὐτσαϊι ἴθ 115 ἀοϑιἀοναθαξαν, 

ὁ Ν᾽ οουαπι μὲν 6141 ὁχ ἀπιοθιι5 Ἀορτῖς (ο ΠἸοῖθιι5, 



ΑΕ Βῦθ ΕὔΝΟΜΙΌΜ 818. 

2 ΡῸ Ε , "“ ΑΔ, 5 , ᾿ 
εὐαγγελιστῶν ἐποίουν ἔργον, ἀλλ᾽ ἀντιδλέπειν μὴ 

σέ εν , “. ᾿ 
δυνάμενοι τῷ τῆς ἀληθείας φωτὶ, ἐδόων ΟἸδαμέν 

σε τίς εἰ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. 

Ἴδωμεν δὲ χαὶ τὰ ἀχόλουθα. 
δημιουργημάτων 

. ΝΥ Ἀ Α ὦν 

ΕΥ͂Ν. {ἴτε γὰρ, φησὶν, ἐκ τῶν 
; , , 

σχοπούμενός τις, ἐχ τούτων ἐπὶ τὰς οὐσίας ἀνά- 
“ οἵ ΄ ᾿ 

γοιτο, τοῦ μὲν ἀγεννήτου τὸν Υἱὸν εὑρίσχων ποίημα, 
- οὗ -Ὸ-Ὁ}Ξ Ν -» οὋὭ 

τοῦ δὲ Μονογενοῦς, τὸν Παράχλητον - χἀχ τῆς τοῦ 
Ὰ . ἃ “ τ τὼ ἣν β΄ τοηκον τΥο ἌΡ,  ἈΕπ } 
Μονογενοῦς ὑπεροχῆς τὴν τῆς ἐνεργείας διαφορὰν 

, 2 ὔ τι Χ -Ὁ 

πιστούμενος, ἀναυφισθήτητον λαμόάνει χαὶ τῆς 
᾽ ΞΕ τ Α ΕῚ ,Ν Σ 

χατ᾽ οὐσίαν παραλλαγῆς τὴν ἀπόδειξιν. 

.- ᾿ τ ο . 

ΒΑΣ. Πρῶτον μὲν οὖν πῶς δυνατὸν ἐχ τῶν δη- 
“ δῪ ΕΉΡΥ, τὶ “42 ἜΝ αἱ 

μιουργημάτων τὰς οὐσίας ἀναλογίζεσθαι, ἐγὼ μὲν 
- , ᾿ ᾿ , ᾿ , 

οὖχ δρῶ. Δυνάμεως γὰρ, χαὶ σοφίας, χαὶ τέχνης, 
Ψ» Εν ττῷ ΚΕ Υ, -Ἔδ-} ἐν ὃς ΡΝ Ἢ ἡ 

οὐχὶ δὲ τῆς οὐσίας αὐτῆς ἐνδειχτικά ἐστι ποιή-- 
ζ “ἊΧ Χ δ - .- Χ ματα. Καὶ οὐδὲ αὐτὴν πᾶσαν τοῦ δημιουργοῦ τὴν 

Ω ,ὔ 77 Χ 
δύναμιν ἀναγχαίως παρίστησιν, ἐχδεχομένου ποτὲ 

ἣ .- - 
τὸν τεχνίτην μὴ πᾶσαν ἑαυτοῦ τὴν ἰσχὺν ἐναποθέ- 

ἐπ 
τὸν ον 8 Αθμτ. ἈέδΑμλΑ εἰ δο οδν ἜΝ τῶν ἔργων τῆς τέχνης τοῖς "ἢ τόνοις γρήσασθαι. [ἃ 

σθαι ταῖς ἐνεργείαις, ἀλλ᾽ ϑφειμένοις πολλάχις 

ἀν ΡᾺ 

τὸ ἐργὸν 
᾿ “ “Ἁ « ἘΕ Τλὰς δῷ ΕῚ Ν ΕῚ ἂν ΚΉΔΟΤι - 

χαὶ ουτῶς ἂν ὑπὰ ρχ9ι τὴν ἰσχὺν αὐτου οιὰ τιν 

Α Δι ν ΟΝ ᾿ ΝΠ Ἄνναν, ΕΣ Ἑ δὲ χαὶ ὅλην τὴν δύναμιν ἐπὶ ἀναχινήσε!ς, 

Υ̓͂ 9 - ξΞῖσθ - ἌΝ ἌΝ ΓΕΒ, ΟΣ ἘΔ ἔργων ἀναμετρεῖσθαι, οὐχὶ δὲ τὴν οὐσίαν, ἥτις ποτέ 
ἈΣ Ἢ ᾿, - 

ἐστι, χαταλαμθάνεσθαι. [τἱ δὲ, διὰ τὸ ἁπλοῦν καὶ 
» Ἐν -Ὁ ,ὔ “ - αἶ , ΩΝ 

ἀσύνθετον τῆς θείας φύσεως, τῇ μὲν δυνάυει σύνδρο- 
, νὴ Α - 

μὸν τίθεται τὴν οὐσίαν, χαὶ, διὰ τὴν προσοῦσαν 
, - -- ᾿ ἘΣ 

ἀγαθότητα τῷ Θεῷ, ὅλην μὲν χεχινῆσθαι “ λέγοι 
ἐ ῃ 

ἣ, ον Ἁ »3»μἵ Ξ Ὶ , ου δου 

τὴν τοῦ Πατρὸς δύναμιν εἰς τὴν γέννησιν τοῦ ΥἹοῦ, 
ἐς Ε ἥ ᾿ 

ὅλην δὲ πάλιν τὴν τοῦ Μονογενοὺς εἰς τὴν ὑπόστα- 
φῶ ἰδ ιετ εν, ΄ “ » ᾿Ὶ φν , 

σιν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὥστε ἐχ μὲν τοῦ Πνεύ- 
ῸὉ το Ἵ “ Ὁ 

ματος τὴν τοῦ Μονογενοῦς δύναμιν θεωρεῖσθαι, δυο 
} Χ ἘΝ, 3 ᾿ τ - 7Ὰ 

δὲ χαὶ τὴν οὐσίαν: ἐχ δὲ τοῦ Μονογενοῦς πάλιν, 
ἊΣ , , . , 

τὴν τοῦ Πατρὸς δύναμίν τε χαὶ οὐσίαν χαταλαμ.- 
-» ,; ΣΤ 

βάνεσθαι, σχοπεῖτε τὸ συναγόμενον. ᾿Εξ ὧν γὰρ 
Ὁ - », 

ἐπεχείρησε τὸ ἀνόμοιον συστῆσαι τῆς οὐσίας, ἐκ 
7, Α , Ὄ 

τούτων ἐφάνη χατασχευάζων τὴν ὁμοιότητα. Εἰ 
ἐν ᾿ ϑίδολου. αἢ ι ΔΑ Ν ᾿ -» 

μὲν γὰρ οὐδὲν ἔχει κοινὸν ἡ δύναμις πρὸς τὴν οὐ- 
“ Ὁ Ὁ Ν , [τ 

σίαν, πῶς ἐχ τῶν δημιουργημάτων, ἅπερ δυνά- 
ΟΝ , λ 

μεώς ἐστιν ἀποτελέσματα, πρὸς τὴν κατάληψιν 
ὈΥ ΠΒΥ ΘΥΞ ΕΝ δὲ 3.δ Ἢ  ραδῚ με 5 8 γι Ν᾿ ἢ αὐτῆς ὥδηγήθη ; Εἰ δὲ ταὐτὸν οὐσία τέ ἐστι χαὶ δύ- 

ἊΝ Ὶ Ἂ “ 

ναμις, τὸ τὴν δύναμιν χαραχτηρίζον χαραχτηρί-- 
Ἷ4 Α Α ΦΥ͂, οι 

σει πάντως χαὶ τὴν οὐσίαν. “Ὥστε τὰ δημίουρ- 

Ὁ Ἐ νοϑίομβ ψοοῖβ ὑπεροχῆς, ἴῃ τηλνοῖπο ΒΘΡῚΙ [ΘΓ ΕΠ 
Ἰεστίαν οο ΞΟ ΠΟ] Ἰη, ἣν ὑπερέχεται ὑπὸ τοῦ πατρός, 65 

Ῥτγωδβίαπίια χα διρογαΐι" α ᾿αΐίνα. ϑεαᾷ αἷΐ (οτηθε- 

ἤδῖπι5, ἤππο Ἰοσιτη 5101 σὙἹ ον ροίίτ5 ἀοοϊριοπαπι ἦς 

ἐὰ μνϑβίδηϊα, {πῶ {Ππ|σϑηϊξιι5. ὁχ ΕἸμ ΠΟΤ] ΠΟΙ ΠῚ 

Ω 

ἿΣ 995] 

ΘΟδοΙ, ν6] ᾿πν 1 νου ταἴθι [δ ΠΟ ΠΪῸ 510 οΟηι- 

ΡΙΌΡαπε. Νά δὲ ἀδθιηοπθ5 ΠῸΠ ΘΥ̓ΆΠΡΟΙ ἰβ[Αυ τι η] 

[Δο] 6] απὲ ΟΡτι5. : 5641 [ἈΠ 6Π. ΟἸΠΠῚ γ δ 115. ΠΟΘΙ 

ἸΠΓΠΘΡΙ ΠΟῚ Ροβϑθηΐ, οἰδιηαθαπὶ : Πονίπιις (ες 

γμῖς δἷ5., τυϊηιίγιίηι {{{6 σαποίιι5 7)6ὶ. 

35. 564 νἱἀθαμηι5 οἱ ΒΘ] ΘΠ 18. 

Ἐσυπ. 51. 411|5. ΘΏΙΠῚ. ΠΕ} 2 ΓΘ ΘΧ ΟΥ̓Δ 5 

ΘΟΠΒ. ον 5, Ορ6 Πᾶριιπὶ ἃ 55 Δ Π{1ὰ5 ρογάτιοα- 

ἴπ|᾿, ῬΓΟΡ ΘΓ πο] ᾿ΠΘΘ Π 1] οὐθαΐαγαη ΕἼ] ΠῚ 1Π-- 

νϑηϊαξ, ᾿ἰ ΠΙΘΘΏΙΙ γ6}Ὸ, ΡΑΡΔοΙ ἔτ, ἰἴθιη ρρορίει- 

δασιιοά οχ {ΠΠΙΡΘΉΪΠ ρΡαϑίδη ἶὰ , ΟρΘΡ ΟΠ 5 
ΘΟΠΠνπηοὲ αἰ γουϑι ἔα [ΘΠ 5. 6115 δα αἰἸνουϑιία 5 

416 βθοιηάι 5151 ΓΔ 1 δϑ:., ἈΓΘῚΙΠΊΘΠ [ΠῚ 

ΘΟ  Ι55: ΠΠ11Π} ΔΟΟΙΡΙΕ. 

ΒΑ5. Ῥυϊμητιμ Ἰσττι ΦποΙη 0. 51 ϑἰδη 85 Θχ 

ΟΥ̓ΘΑΓΠΙ}15 5 ΕΠ ΠΊΔΡῚ ᾿Ο551ηΐ.. ΘσῸ 4] θη ΠΟῊ υἱ- 

ἄδο. ἘπΙπῚ γΘΓῸ Ροϊθη Δ ΠῚ}, Βα ΡΙ ΘΠ ΔΙ πι6 οἱ 

ΑΥΤΘΠῚ, ΠΟΠ 511 5ΓΔ 118} ᾿ρ58η} πα Ἰοληΐξ ογθαίτι- 

γ88. [πὴ0 Π6 ᾿ρϑ8τ: «αϊἄθηη ΟρΙ ἢ οἷ5 ροϊθητδη ἴο-- 

ἴδ ΠΘΟΘβΒαυ]Ο (δον πΐ ; ΟΠ] ΠΟΠΏΙΙΠ ΙΔ ΠῚ 

ΠΙΘΡῚ ΡΟϑ5510 2. τιῦ ΡΥ ΠΧ ΠΟ ΟΠΊΠΘ5 Ψ]ΓῈ5. 5185 ἴΠ 

ΘΘΠ60 δχϑοραΐῖ, 566] 5:6 06. ΓΙ 55Ι ΟΡ ΠΣ ΘΟΠΑ ΠῚ 

1ῃ ΟΡΘΥΙΡιι5. γε 15. Δ] αξ. Οτοά 5ἱ τοΐδμη ΘΕ] 8 Ὠ} 

ΡοΓθη ἰλ Π} ἐΡἃ ΠΒΠΠΟΥ ΘΕῚΣ 1Π ΟΡ5 ; ᾿ἴὰ ἀδιμτιηη {τι- 

[αγτι ἢ} Θϑΐ, αὖ 6} 115. Ὑ]Ρ 65. ΟΡΟΥ 115. ΠΊΘΕΔΙΉ 11, ΠΟ 

ἀὐπῖθη Πθὲ ταῦ 511 5[8 Π118 Π}..,. {π|86 [πη θη θὰ 811, 
᾿π 16 }Πσᾶητι5. Οἰιοα 5], Πποπίαιη. Ἰνηὰ ΠΑΠΙΡᾺ 

5 Ρ]ῸΧ δι ἃ π|6 Ἰποομῃηροϑιΐα, 5 5ΓΔ Π}|Ὰ τὴ Θχὶ- 

ϑ[1Ππηδὲ τι ΟἸΠΠῚ Ροίθϑίαϊθ ἐΟΠΟΙΓΡΟΓΘ, οἵ, ΡΓΟΡ Εν 

᾿ππαΐϑτῃ Π 60 ΒομΙϊαΐθηι., “Ἰοαΐ τοΐαπη ῬᾺΠ15 ρο- 

[ΘΠ 8} ἃ σοπθγα ΠΟ πθιὴ ΕἾΠῚ σοϊημηοίδ 1, αἴατιθ 

1ςτΘυττὰ τοίατη ΤΠ] ΘΠ δα 5} 5. Δ Π 118 0} Θ᾽ ΡΙΡΙτΙ5 

βᾶ ποῖ, δἄθο πὶ οχ βριτιπαι ΄αιάθιη ροίοηξία {Πη|-- 

ΘΘΠΪΠ ΘΟΠΒΡΙ ΟἸαἴτιν 7, 5: πη] 1116 ΘΔ} 5158 Π|Πὰ : 

ΥἾΠ 5115 νΕΓῸ 6χ {Ππ|ρδηιο,, Ῥα[15 1Π 16] Πσαίπιν οἱ 

Ροϊεπεία δὲ βιιθϑίαπτϊα, δάνθγε «14 Π1η6 601]1-- 

δαῖτ. Ν ΠΝ 6 4] 115 ΘΟ Πἃ 115 Θϑἐ 51 0508 {186 (1551-- 
ΠΣ] 1 ἀ] 6 πὶ Οβίθ 616 5, 6Χ 115 ΘΟΙ ΡΘΕ {11 51111-- 

{π ἸΠ6 Π} ἀϑίσιιθυθ. ΕΓΘ ΠῚ 51] ροίθϑίαϑ 11] ΟἹ 

ΘΕ 5 απ Π1ἃ Πα δὲ σΟΙΠΉτ1Π6 ; ΠΠΟΙΠ0 60 6χ ΟρΙΠΟΙ 5 
42 εἰδοῖτ5 δπὶ ροϊοβίαις., δὰ ΘΟΙΏ ΓΘ ἢ Θηβῖο- 

ΠΟΙ ἰρϑῖι5. ἀθάτπιοίτιβ. οϑὲ 5 (μη νὰ 5 51 Ἰἤθιη δβί 

ΘΕ 5 Δ Π ἃ δὲ ροϊίοϑίαϑ : απο ροϊοβίαίθηι ἐεϑὶ- 

σπαῖ, 14 ργοίδοίο 51:05: Π|1Δ ΠῚ ΘΕ]Δ ΠῚ ἀΘβΙσμ Δ Ὀ]Ὲ. 

Ῥυοϊη6. ορίἤοϊα ποὸπ δά δ οἰ 166. (Π551}}}{Π{π|-- 

βοπίοητίϊα ΘΡΙ στ τππτῃ Βα ρογαθαΐ. 

Ρ Ἰντορϑβὶῦ τπηθηἤιπη ἴῃ ΘΠ Π ΟΠ ΘΠ ῬΑΥΊΞΙ ΘΠ 5611 π6- 

δἰιροπίϊα ΟρογΆσαπη : ἴῃ {αὰ ῬΓῸ τόνοις ᾿Θσιταν πὸ 
νοις. " 

ὁ (οάϊοοβ ἈΠ «ποῖ λέγει. ἰ 

ἥϊπατε. 

2ή. 
τ. 



δαί. τ2. 

51. 

982 5. ΒΑΒΙΠῚ ΘΕΒΑΠΕΞ ΘΑΡΡΑΏΌΟΟ. ἈΒΟΠΙΕΡ. 

ἀϊποπν, αἱ ἔπ ἀἸοἶ5, 5θἀ δὰ ρουίδοϊδην β᾽ πη Ππι1- γήματα, ὡς σὺ φὴς, οὐ πρὸς τὸ ἀνόμοιον τῆς 
Π61 ἀπιοιπξ. Ἀπ Γϑι15 σογίθ δὲ πσ σοπαΐτ8 ΠΟΒ ΓΑ ΠΩ 

ΤΠ Ρ]5 {πι8ΠΔ ᾿ρϑῖτι5 56 6 ΠΕ8 ΠῚ 514 Ὀ}}10. Αὐτὸ ΘΠ]. 
ποπ μαροῖ ππ46 ϑὰ 4π ἀἰχὶξ ἀθιποηϑίγεξ : δὰ 5] 
6 σϑρῖῖθ ΒΔ Π15 ΘΧΘΏΊΡΪα ΠηπξιαΓα ; ̓πυθηϊοῖ 

ΠΟΙ ΘΧ ΔΓΕ οΙ5. ΟΡΘΥθτι5. 1ΠῈ6}}Π151 ἃ ΠΟΡῚ5 6] 85 
6556 Π {18}, 56 Θχ σθηῖῖο σ πο 5. ΠΕ Δ] 90-- 

5Ππο501. Νϑο δηΐπι ἤθεὶ ροΐοϑί, τιῦ 615 {π|ὶ ἀΟΠΠ11ΠῚ 
ΘΟΠΒΓΓΕΧΊΓ Θϑϑθη ἃ ΘΟΙΠΡΙ θη ἀαῖαν 6Χχ ἄοιηο : 

αἱ ἀΠΠΠ 0116 πο οϑῖ ΘΧ βθπὶ Γὰ σΘΠΙΓΟΥ 5. ΠΑ ΠΓΆΠῚ 

1Π|6ΠΠ|σϑΡο. Οὐᾶγο 5ὶ {ΠΠ|5Θ ΠΙ 5 γα πὰ δϑί, Ρὰ- 

Ε15 ΠΟ 5 Θβϑθη πη ΠῸΠ ΘΧ ΠΡ δ : 5] γ6ΓῸ Ρδ ΓΘ ἢ 

ΠΟΡῚ5 ΠΟΙΙΠῚ ΡΟΥ 56] ρ511π) [δοῖζ, ΠΟῚ ΟΡΘα νὰ δϑί, 

5ϑά ΕἸΠ τι. γουῖ5.. ΘΙ Ζτι6 Ἰτηᾶϑσο , οἱ 5110 518 Π|168 
σΠαρδοῖον, ΑἸ 6 μδθο αϊάθηι ϑιιηΐ Πα} θη 061. 

533, 7141 ν6Ὸ {πᾶηΐὰ δϑὲ Ὁ] ΘΠ Θ 185 ἀΟΟΘ5510 ἢ 
ΜΠΠπὰ5 Θὰ5 {π|45 1ἴπΠ Ἐν ΠΘΘΙ1Ο ΤΟΙ ΠῚ5 'π 5Ρ1}1-- 

{π} δα ποῖα πὴ ὈΙΆΘΡ ΘΠ ΠΕ Ρ115. ΡΟΡ πᾶ τη [ὉΡΠη1- 

ἀαπαα5 Ἰπιθπίανη, ΔΘ ΡΟΓΠαίτ5, ΟΥ̓ ΘΑ ΠΡ ΠῚ 6556 δἱΐ 

ΘΡῚ ΠῚ 58 ΠΟΙΠῊ:Σ 516 τιἴ ΡΥ ΠῚ ἃ 51, τας Π6 8Δη1-- 

Τ8] «6 1 Θι1 ΠῚ 6556 σοποθδι, οἵτὴ Πθθο ΔΡΡε1- 

Ἰφτ10. πιὐ θ᾿] αΡῚ Πλτι ΠῚ 1ΠᾺ Π] Πγ [15 Δοοοτητη θῖν. Νοο 

ΘηΪηῚ Ργοίδοιο «πο πὰπο ἰδία ΒΒ ΡΠ ΘΙΉ ἃ ΠῚ 

ΡΥΪ5. ἴῃ ΤῬΟΠΉ τι] ΘΟ λα, ῬΡΟρίογθα ΔΙ Πυ16 

πο5 Ὧἀθ ᾿πα]σ Π ΠΟ Π6. ΓΘΗ ΟΡ. Ρὰ Ππουῖῖ. Ηοο 
ΘΠ Π] ΠΑ ]Ὸ ΠΟ δϑὲ ᾿ΠΡ᾽ Οἴδεϊ5., σε οοπάο- 

ΤΠ ΠΑ ΓΟ ΠἾ5. ΔΟΟΌ5510. ΝΠ οἱ ΤΠ) Πηΐπτι5 ῬΡΟΪ αἴδπη 1Π 

56. Β] ΑΒ ΡΠ μΪΔΠ|, ΟΡ 518 πὶ ΒΟΠΙ ΓΘ ΓΘ ΠΗ Ϊϑ : δὲ 

δι {πὲ 1π ΚΡΙΡΙ τ βα ΠΟ ἴπιπη Δ ΟΊ}, 6 Π11-- 

Ῥ5 ἱπου! τα} ν ἱπιριταπάδηι Ρῥγοπιηείανϊε. 

ῬΥΙΠγτι5 Οὐ σῸ ΠΟΥ τ ΠῚ {|| ν Ρ ἔα Γ6 ΠῚ Δ ΟΡ ϑιπέ, 

ΘΧ ἦτο μ᾽ θίδτβ ρυοθἸσαο ἀἸντσαΐα οϑῖ, μὰπς ἠ6 

ϑΡΙΓΙΓὰ γοσθὴ. ΘΠ ΘΓΘ Δτιβι15 οϑὲ. ἘἸΘΠΙηῚ {τι 

ἃ (οάοχ '(01Ρ. οὲ 111 ἔγοβ Ἀθβτ ἀλλὰ υἱὸς χαὶ εἰχὼν 
ἀλιθὴς καί : 4ὸ5 ΠΡΤΟ5. βοαπαἔτιβ ΤΠ ΓΘΙῬΓΕ5 8510 ψογΐ : 

ϑϑεὰ ΕἾ εἰ ἱπιασο γαῖ πυενα. Ἑατῖῖο αἴταας Ῥατὶβ. 

δι  δεπ. οατη Βοσ. βοχίο αὐ ἴῃ σοπίοχξι. δσ. ἐπαγίτις 

ἴπ πηαυ σης ἰΐα αὐ ΘΠ ΠἸπηι5 : τη σοπίοκει γ γῸ ἀλλ᾽ 

υἱὸς, καὶ εἰκὼν ἀληθὴς τοῦ θεοῦ, σεα] Εὐ{πι5, εἰ πυετα 1) δὲ 

ὥγιασο, 

ΠΙὰά, παρενθήχκη, ἀοθεῖ δοοῖρὶ 46 δὸ σοῃυϊοῖο, 4110 

ρ᾽σιζατη βαποΐπτη οοπβοοΐαξι5 οϑὲ ΕἸπποιηῖι5 : φαοά 

ἴατη σγάυθ {10 οἱ ἴατπη Πογγοπάτιπι, τ ΘΟΠ πη] 6] 18 1 

ἴρβᾶπη {πὰ Επποτηῖτ5. ΕἼ] Τα πὶ ἃ δοογαῖ, ἰοπρο βιρογα- 

τῖῖ. Ηος ἴρβοὸ ἴπ ἰοοὸ Νῖββ. ποόηπα}}} χαταφρονήσας 

γάρ. δαρίπας Δῖ55. ατᾳποί βλασφημοῦσι. 

»ἙἘδιο ἡ εη. εἴ ποϑιτὶ βορίοπι Νῖξβ. προσέλαθε. [ἢ 

4πὸ ταϊγατὶ 50 1},  αροΖιιητταπὰ ἀπὸ ΤΠ ΓΤ σα] ςτὸ Δ 41- 

ταπηοηΐο ἴΐα ἀ 6] τιβιιπι 6556, τα τοῖα πη 6715 ἰοοἱ βοηΐθη- 

οὐσίας, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀχρίόειαν τῆς δμοίοτητος 

Ἐ "φέρει. Πάλιν μέντοι καὶ τοῦτο τὸ ἐγχείρημα τὸν 

270 

Α 

ἡμέτερον μᾶλλον ἢ τὸν αὐτοῦ λόγον συνίστησιν. Ἢ 

γὰρ οὐδαμόθεν ἔχει παρασχέσθαι τῶν εἰρημέ- 
γων τὰς ἀποδείξεις, ἢ εἴπερ ἐχ τῶν ἀνθρωπίνων 

Α ἊΝ 4 3 ε ΄ ΟῚ 9 -Ὁ-Ὁ “ 

τὰς εἰκόνας λαμόάνοι, εὑρήσει οὐκ ἐκ τῶν ἔργων 

τοῦ τεχνίτου, ἐν περινοία τῆς οὐσίας αὐτοῦ 

γινομένους ἡμᾶς., ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ γεννηθέντος τὴν 

τοῦ γεγεννηχότος φύσιν ἐπιγινώσχοντας. Οὐ γὰρ ἐχ 
τῆς οἰχίας τὴν οὐσίαν τοῦ οἰχοδόμου χαταλαύεῖν 
δυνατόν᾽ ἐκ μέντοι τοῦ γεννήματος νοῆσαι ῥάδιον 
τοῦ γεγεννηχότος τὴν φύσιν. “Ὥστε εἰ μὲν δημιούρ- 
γημα ὃ Μονογενὴς, οὐ παρίστησιν ἣμῖν τοῦ Πα- 

τρὸς τὴν οὐσίαν" εἰ δὲ γνωρίζει ἡμῖν δι᾿ ἑαυτοῦ τὸν 

Πατέρα, οὐχὶ δημιούργημα, “ἀλλὰ Υἱὸς ἀληθὴς, 

χαὶ εἰχὼν τοῦ Θεοῦ, χαὶ ὑποστάσεως χαραχτήρ. 

Καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα. 
δ Ἢ δὲ παρενθήχη τῆς βλασφημίας, ὅση; Κα- 

τἀφρονήσας τῆς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις ἀπειλῆς, ἣν 

ὃ Κύριος τοῖς εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον βλασφημή-- 
᾿ 

σασι φοδερωτάτην ἐπανετείνατο, δημιούργημα λέγει 
κ -ὩὭ ᾿ “Ὁ - Νὰ -“" οὖς “4 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον μιχροῦ μηδὲ ζῶον αὐτὸ εἶναι 

διδοὺς, τοῖς ἀψύχοις, ὡς τὰ πολλὰ, τῆς προσηγο- 

ρίας ταύτης ἐφαρμοζούσης. Οὐ γὰρ δὴ ὅτι "προέ- 

λαδε τῇ βλασφημία ταύτῃ τὸν Κύριον, καθυφεῖναί 
τι ἡυᾶς τῆς ἀγαναχτήσεως; ἄξιον. Οὐ γὰρ παρα- 

, ΟΝ Ὁ ΕῚ ε6 Ω χλλὰ Αἱ Ὁ 

μυθία τοῦτο τῆς ἀσεδείας, ἀλλὰ προσθήχη τῆς χα- 
, ς᾽ ᾽ Α ᾿ὖὰ ἢ 1 4 ι 3 8 

ταχρίσεως. “᾿Επεὶ καὶ ὃ Κύριος τὴν μὲν εἰς αὐτὸν 

βλασφημίαν δι᾿ ἀγαθότητα συνεχώρησε" τὴν δὲ εἷς 
᾿ -“ ΕΣ; "» γνΝ “5 - 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀναπόδραστον εἶναι τοῖς τολ- 

υήσασιν ἀπεφήνατο. Πρῶτος τοίνυν τῶν ἀφ᾽ οὗ τὸ 

χήρυγμα τῆς εὐσεδείας περιαγγέλλεται ἐπιφυέντων 

τῇ ἀληθεία, ταύτην ἐτόλμησε τὴν φωνὴν ἀφεῖναι 
. ὦ , “ ᾿ , τὰ περὶ τοῦ Πνεύματος. Οὔχουν τινὸς μέχρι “τήμερον 

ΡῚ , ς. Ἂ, ͵ ᾿ Υ͂ -«» 

ἀχηχόαμεν δημιούργημα τὸ ἅγιον Πνεῦμα προσει- 

τἴατη σοΥΤ ΠΡ Υῖζ, που υοΐατβ μος πποῦο : 7)ογνίπτιηι 
ψμοψμε αὐ πάπα δίαςρἠεπιίαπι σοπ]ιαίε. ΟῚ 6 Π1ΠῚ 

Ἐπιποπηῖτι5, τὸ γευθὶβ αἴᾶν' ᾿πέεγργθῖῖβ, Ποτηϊπατη δ 

Ἰαπς Β]αΒρβεπαΐατη σοπ] απχις : 5666 Θριγ [ππῃὶ 5ατι- 

εἴππι. Βεοῖο ᾿ϑτξαν οἕ οπημεπάαΐθ, πὶ πηοπϑὲ ΤΠ πσδοι8, 

ἴῃ δα οπῖθιι5 ΒΑΘ] οπδὶ οἵ δίεριι, ρτὸ προσέλαδε 16- 

δἰΐαν 

γηεϊχατετηι ΡΥ ἷπι5 ἐπδεφιμείτι5 65ζ, τιΐσες ἐπα ϑ πατρὶ ἄενε- 

γι. Βιοοίδτη 1Π8πὶ εἴ ἐπιοπ αΐαπι ΒΟΥ ρΡ πισᾶπὶ 56 απ 

“" 
προέλαθε : οπ επῖπε ψιοηῖατι λος εοηνίοῖο 7)0- 

βαηΐ ὑὙΡοσταρῃϊ ῬΑΥΊΞΙΘη565 : {108 ΠῸ8 1πη1 ΓΔ 1Π 11. 

ς Ἐ4ΠΠ ἐπεὶ καί. ΑΠΈΖΟΙ ἄπο ΤΡτὶ ἐπειδὴ καί. Μοχ 

Ἄδρ. {πανία τὴν μὲν εἰς ἑαυτόν. 
ἃ ἘΔ μέχρι σήμερον ἀχκηχόαυνεν δημιούργημα, τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον. Ῥάι]Πο Δ]Τ1ον τι Νῖβο, ποβίσιβ., 1} οχ 

οοπίοχίι ῬοΙΒΡΙΟΙ ρΡοίοϑβί, 
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πόντος, ἢ ἐν τοῖς χαταλειφθεῖσιν ὅπ’ αὐτῶν λόγοις 

τὴν προσηγορίαν ταύτην εὑρήχαμεν. Εἴτα φησίν" 

ΕΥ̓͂Ν. Εἰ ἐχ τῶν δημιουργημάτων ἀνάγοιτό τις 
" κ “- ΓΕΑ (λ: ! ε ΄ τ }Ὶ Γ 

πρὸς τὴν τῆς οὐσίας χαταληψιν, εὑρήσει τοῦ μὲν ὦ 
ον : λ γιὶ Γ Ξ “ὧϊ Μ - 
ἀγεννήτου τὸν Υἱὸν ποίημα᾽ τοῦ δὲ Μονογενοῦς, 

τὸν Παράχλητον. 

ΑΣ. Ἄλλος οὗτος τρόπος τῆς “ ἀσεδείας, διπλᾶ 
᾿ - ἘΕ σολτεν λ ε - ξ , 4 

βλασφημεῖν ἐν ἕνι ῥήματι" χαὶ τὴν τοῦ ἁγίου ΤΠνεύμα- 
3 ΄ εὐ ξ , »ρ’ Ε - 

τος ἐξουδένωσιν ὡς ὁμολογουμένην λαθόντα, ἐντεῦ- 

θεν ὅρμῆσαι πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τῆς τοῦ Μονογε- 

νοῦς ἐλαττώσεως. Καὶ, ὡς ἔοιχεν, Οἱ μὲν οὐρανοὶ 

διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ" τὸ δὲ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τὴν 
τ δ ν ΚΒ Ξλ , τ Μ ὩὉ - ἐλλ 

«ἧς δόξης ἐλάττωσιν τοῦ Μονογενοῦς θναγγε λει. 

Καὶ ὃ μὲν Κύριος περὶ τοῦ Παρακλήτου λέγων, 
᾿Ἐχεῖνος ἐμὲ δοξ ξάσει, φησίν" ἡ δὲ κατήγορος γλῶτ- 

τα ἐμπόδιον εἶναι τῷ γἱῷ τῆς τ: τὸν Πατέρα 

συγχρίσεως ἀποφαίνεται. ἘΒπειδὴ γὰρ τοῦ Πνεύ- 
νι τ ᾿ - δ 

ματος, φησὶ, ποιητὴς ὃ Υἱὸς (λεως δὲ ἥμῖν, Κύ- 
ψυχ - , Μ, Ε - ΝᾺ ΓΤ ἢ. 

ρίε, ᾿ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις εἴης), " τοῦτο ὃε τοιοῦτον 
,ὔ -Ὁ 7 

ἐστιν, ὡς μηδεμίαν σεμνότητα τῷ δημιουργήσαντι 
, ᾿ - “5. ᾿ φ'δ΄ “ ῃ 

προστιθέναι, διὰ τοῦτο οὐδὲ συγχρίνεσθαι τῷ Πατρὶ 
ΕῚ .Ὁ χὰ ! Ἃ ’, - 

ἄξιος, ἐχ τῆς ὧν ἐποίησεν εὐτελείας τὸ ὁμότιμον τῆς 

ἀξίας ἀφῃρημένος. 

Ἄρα ἀχηχόατ 

ἀρά τις οὕτω) περιφανίας εἰς τὸ ἄφυχτον χρίμα τῆς 
, 

εἷς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον βλασφημίας κατέπ 

ἔ ποτε Βλδας ἡμίας χαλεπωτέ ρας: 

εσξε 9 

Μοντανοῦ ἦν μόνου τοσοῦτον μανῆναι κατὰ τοῦ Ε 
΄  ὙτΥ, ͵ 51 ἢ - ΄'! 

Ἰνεύματος, χαὶ ὀνόμασί τε αὐτὸ ταπεινοῖς χαθυύρί- 
“τ -- “ " 

σαι, καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ τοσοῦτον ἐξευτελίσαι, ὥστε 

ἀδοξίαν εἰπεῖν τῷ πεποιηχό τρίόεσθαι. ΜΙ ἃλ ἀδοξίαν εἰπεῖν τῷ πεποιηχότι προστρίόεσθαι. Μᾶλ-- 
τ ΕῪ - αὖ 

λον δὲ χαχεῖνος ἔφυγεν ἂν 8 ταπεινῶς εἰπεῖν τι περὶ 
-ῸὉ 7 μι Ἁ το τὦ 

τοῦ Πνεύματος, ὡς ἂν μὴ τὸν τῦφον ἑαυτοῦ κατα- 
Ἁ } ΄ Ἷ -ο 

Θάλοι. Καὶ περὶ μὲν τούτου κατὰ σχολὴν " ἐροῦμεν. 
3}0.,.7 δὲ ἢ “- ᾽ δὰ ε 58 «ἃ 
Κχεῖνο δὲ τίνι τῶν πάντων ἄδη Ὧν; ὅτι οὐδεμέα 

ὝΕΣ τοῦ γιοῦ ἀποτέτμημένη ἐστὶ τοῦ ΟΝ 

980 

ΞΡΙΡΙ τη ΒΔ ΠΟΙΙΠῚ ΟΥ̓ ΘΑ ΠΥ ΠῚ ΔΡΡΟΙ]ΑΥΙ, δυιάϊνι- 

Ὠ}115 ΠΟΙ ΠΘῚ ἃεἰ ΠΟΙ ΘΓ ΉΤΙ ΠῚ τΠ56116 16 Π., ΠΘήτι6 
ἴῃ 115. 7105 γ ] ! πιθγὸ ΠΠΡ.15 πᾶ πο ἈΡΡΈΙΔΕΙΟ ΠΟΙ, 
᾿πν θη ηητ15. Πα π|6 αἰεὶ : 

συν. 51 {π|5 51 ν Ομ 6 ογθα αι 5 ἃ 5} 5 η- 
[16 ΟΠ ΡΓΘΠΘΠΒΙΟΠΘΙῚ, ΠΟΘ ΉΪΠ «πάθη ορθαΐν-- 

γᾺη] ΕἸΠτιμη ἱπνθηῖθι : {ΠΠΊ ΡΟ ΠἾ ΠῚ γΈγῸ., Ράγδοῖο- 

{π|Π|. 

ΒΑ5. ΑἸπι5 ὨΪϊο δϑὲ ᾿πηριοίδ 5. πιοάτι5. ΝΝΊΓΗΙΡΕΓΠῚ 

ἀρ! οΙ τοῦ. Ὀ]αΒρπθπηαὶ γοῦθο ὉΠΙΘΟ., ΘΔ ΠΟΙ ΕΘ 

ΒΡΕΙ 5 ΘΟ θηρίι, {1851 ΓῈ5 ΘΟ 6588 511, ρϑϑβί- 

ἴο, πο δα ἀθ μη ηϑιγ πη) ΤΠΠΙ ΘΗ ἹΠΉΓΉ]Πτι-- 
ΠΟΠΕΙῚ σοποϊξαξιν. Αἴ 46, τ ρὰν οϑὲ, (ἰϊ 4α]-- ββαὶ. τ8.2. 

ἄδπῃ ὁπαττατιί οἰοτίατι 1) 6 : ΒΡΤΥῚΓπ5 γΘΙῸ 58 ΠΟῖτΙ5 
ΤΠ ΤΉ Π ΟΠ ΘΤῚ Θ]ΟΥΙ85 ἘΠΠΊΘΘΠΙΠ ππηῖας. Ελ Πο-- 

τηΐπτι5 ἄθ Ῥαγδοϊεῖο Ἰοάπιθηβ,, 7116, ᾿πάῖ.. 

σἰογι εαῦίξ; αἴ υπα]θάϊοα 11 Πηστια ἘΠ πη Ῥ τή. 

ΘΌΠῚ ἸΠΠΡΘΑΙΡΙ ΡγΓΟΠ ΠΠδΕ., Π6 οἰ Ῥαΐγθ οοτηρα- 

γοῖαν. ΟἸ ΟΠ] ΠῚ ΘΏΙΠῚ , ἸΠ 4 π1Ὸ, ΒΡΙΡῚ [5 ΘΟΠΊΤΟΡ 

δὲ ΕἼΠΠι5 (515 ἀσθπ ΠΟΡΙ5, ΠΟ ΠΉ1Π6 5, ε[6 115 ({π|28 

Ἰοκταϊηγ:, ῬΡΟΡΙΠτΙ5) : που δαιθτη 816 θϑῖ, τὶ 46- 

Οἵϊ5 πα] Παπὶ {γι ταῦ σοπά τ ουὶ, Τἀοῖροο πϑάτ α]-- 

Θητι5 δϑὲ 4π| οαπὶ Ῥαΐγθ ΘΟΙΠΡΑΓΘΙΠΠ 5 ΟΠ] ΟΡ 

ΘοΡ ἢ 41|85 ἴδοι ὙἹ] ΠτΓ6π|, αἰ Ἡ] Δ 15. ἐξα ῖθ 

ΡΓΪν 5 511. 

34. Νιχμηὶ τ] 4π|8Π} ἃ 11 15115 Ὁ] ΑΘ ΡΠ ΘΠ] Δ ΠῚ σγὰ-- 

γΙΟΓ ΘΙ 9. Πῖππ {π||5 ἀά60 ΡΘϑρί οι ᾿η που 116 

Τπατοίστη ΟΡ ὈΙΆΒΡ ΒΘ πλὰ ἴπ ΘΡΕΡ ἔπη βα ποίπι πη γου- 
μὰ οΟΠΠαρϑιι5 θϑὲῦ ΤΠ η1π|5 ΜΙ ἴα πὶ Γπθραΐ δά 60 1 

ΘΡΙ ΓΙ ΓΒΔ ΠΟῖτι} ᾿Π5Δ 165) ΘΙΙΠΊ 16 ἔππΠπῈ ΠΟΙῚΪ- 

πῖθιι5 ματα ΠΠΡτ5 ἀδθοογαγθ, ἔΠΠῈ ᾿ρ511|5 ΠΑ ΠΡᾺΠῚ 

1τὰ ἀορυϊμηθυδ , τι θα ἀϊοαῖ 5 ΟΠ] ἃ τ ΘΟΠΑΙΓΟΡῚ 

αἰβριοανὶ. ΠΤ σογὸ δὲ 116. π6 ϑ ]Πρ511|5 6} Π1οϑροι 

[ἀϑῦππα, πΠ αι ἀδ 5ριν τα ΔἸ Πα Πα] Π ον ἐ166- 

"6 οανίϑοϑοι. 564 ἀθ ποὺ 4ι!άθμι ρει οἴϊπτῃ 4166- 

ῃλπι5. ΠΙπᾺ γορὸ οαΐ ποη ρμρᾶΐθι,, {πο πα}1ὰ ΕἼΠΠ 

ΟΡδρατο ἃ Ῥαῖγα ἀϊνίβα 510, πθὸ σα] πι8Π} 51} 1Π 

οὐδὲ ἐστί τι ἐν τοῖς οὖσι τῷ Υἱῷ ἀράν τ ὃ τοῦ 271 γογτιπὶ παίπιρα,, 4ποᾶ ΕἾΠΟ ᾿π51}, οἱ ἃ Ῥδέγθ 8116-- 

ΞΟ ἠλλοτρίωται ; Πόντα γὰρ, φησὶ, τὰ ἐμὰ 
αν καὶ “- Ἔν Ἢμπ τε ΄ 
ἐμά. Πῶς οὖν τοῦ Πνεύματος 

τὴν αἰτίαν τῷ Μονογενεῖ μό τίθησι, ὃ χαὶ Ἰν αἰτίαν τῷ Μονογενεῖ μόνῳ προστίθησι, ὅ καὶ 

ΤΑΠΝΕῚ λ }} Χ 
σὰ ἐστι" χαι τὰ σα, 

, 
6 Απεχαὶ ἄτι ΠΌΥῚ τρόπος 

δϊασρ]ιεπιίω. 

τῆς βλασφημίας, πιοάϊιις 

Γ (οάϊοοβ ἄπο ἐπί τοῖς 

Ὁ Εν Αἀαεπάα.1 

5 ἘΔ ΠῚ ἂν ταπεινῶς. Αἱ Ν55. 

Τριάοπι 611 μιὴ τῦφον ἑαυτ 

{ἰπψα]ογ6 5 αὖ ἴῃ σοπίοδχίι, 

. ΠΙπά, ἐπὶ, τη Ἄὁχοιιβῖ5 ἀθοσαΐ. 

ἴτεβ ἂν τὸ ταπεινῶς. 

οὔ χαταθάλλοι. Αἰ Μίεα5. ἀπ- 

ἃ ΜΟΥ ἐροῦμεν ΓΘΡΟΓΙΣῚ τοσες ἴῃ δαπ15 οἱ ἴῃ 

ἉΠΦΙΙθιι5. Μῖ95, ποὸὴ ΟΠ θοΥ : τα] [απηθπ απ τη 

πα} αἰ. ἢ Οπιπία δπῖπι, Πα], πιθα., ἔπι διιτιῖ : συμ. τ-. 

δὲ ἔπα., πιο. Οτιοιηοάο ἸρΊταν ΘΡΙΡΙΓπ5. ΘΔ Ι5Ά 1 10- 

ΤΠΗΙ ΘΠ 5011 δε να, οἱ δά 6}115 ἀοοιιβα Δ Π| 

Ποπ 6ϑξ, {πὶ πο] 5. ἀΡ51:, ἔππ| 4πο4 Ρ6Γ 886 ἴδ 6116 ἃ 

{πόρε ΒΈΡΡΙΟΓΙ Ροΐοβϑε., ἔπτη 4ποα 1π δ πβιουΊθιιϑ 

Ἦ:ς. ποῦ ἱπυοηϊιν. Εχ Πὲς δαΐομη ὑΈ 15, ΠΙ51Ὶ γα] 6 

ΆΠΟΤ, οοΠΠρὶ πιουῖίο ροΐοβϑέ, ΠΡτιπι του Πτιπ ΠῸΠ πϊϑὶ 

ΔἸ Φπαπῖο Ροϑβὲ ἄτπιοβ. ῥυίουοβ ἃ Βδβ51Π10 ΘΟΠΒΟΙΙρίτι πη 

{|556. 

γε Γγιάς Αἀάεμαα. 
ἃ ΠΙαΩ, καὶ κατηγόρημα. τῆς φύσεως εἴο., εἴ «ὦ τις 

μα σἱάοῖαν. δἀοοϊρὶ «οοιδαπάίαπε παίμραπι εἴς. 

116 7οαπ. 
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1.007. ἃ- 

12. 

Ξ 
ὥσαπ. τὉ. 
“0. 

5. 9384 
ΔΙ ΠΤ} [ιτι}115 ΟΡΘΔΠΌΠ ΘΙ πιϑι ρα 3 Οτοά 5] ἄτπιο 

ΡΥΪποῖρία Ἰηΐθι 56 δἀνθυβα ᾿πα πιο η5., προ ἡἸοϊ, 

τπᾶ οὐ ἈΙαηΐοΠθοο δὲ ΜΑΡοίοηΘ οοΟπ θυ ίαν : 51} 

δαΐοιη δίαταϊ! ἃ] πὸ ροπάθρο οπηηΐὰ, {πο ἃ ΕἸ- 

Ιἰο [Ἀοΐπιηὶ 6556. ἀἸοῖταν, 14 δ ΡΥΙΠΔ 1 ΟΔιΙ5Ά ΠῚ 

τοίου. Οἴᾶγ δ οἴϑδὶ ομλ πα ρ6ν Πθῖιπ Ὑ Θυθιιηι δά 
6556 Ργυοάμοία [556 ΟΡ ΘΠ Πλτ15.5, ΓΘ. ἀπ] ΘΓ 50-- 
γἴ1Πὶ ΠΟ ιΠ ΟΠ ΠΪ11ΠῚ ΟαιΙ58 6556. ΠΟῸΠ ὨΘΘΆΠΊΙ5. 

Οὐἱ ἀπίῃ Πδνὶ ροϊθϑί , τις ΠῸπ ἀροΡΓΘ Ρϑυίομ]ο- 

511} 511, ϑΡ᾿ΡΊταπ ἃ Π 60 αἰ ΡΠ] 6.6 3 οἵιΠῚ ῬΑΓΕΪΠῚ 

ααϊάθηη. Αροβίοϊτιθ. οοῃ)ιποῖθ πΟΡ]5. ἰγαάδξ; οἱ 

τηοάο ΟΠμυϊϑεὶ, θά οὶ ϑρινιταηι ἀἰοαῖ, τ] 50 υ1-- 

Ἀὶ τ δὲ φιιὶς ατιίοπι ϑριυίτπιηι ΟΠ σε ποτ μαῦθε, 

μῖο ποπὶ 65: 6715; οἷ συιῦϑιιϑ., 7 05 αμείθηη, τιοτὶ σ“μῖ- 

τίξιιηι πιιιπιϊὶ «οοορίκιϊς, 56 ϑρίγίιιτη, τι θα 1260 

ὁδί : Ῥαγεπη γθῸ ῬΟμΠιι5. ΚΘΡΙΡΙ ΠῚ ψοΥ {15 

ΠΟΙ ΠΘΕ; {π]}Ρ}06 056 οδὲ ψνϑυϊίαβ., ρΡῃοοθ τι ἃ 

Ῥαῖρο. Αὐ 14 μὰς ἀοδϑιμιοΠοπθη βἱονῖα ΤΟΙ ΠΙ 

ΠΟΘΙ [651 ΟΠ Υ 511, τὰ ΒΡ γί απὶ αὐονὶ ἃ Ῥαῖγθ, 

{τὰ διιηὶ τπῖσϑ ΤΠηϊρθηϊτο δ σ]ου δ ΘΥΘυ ΘΟ ΠΘ ΠῚ 

Δἰτυ λυ, Ἰρϑῖιπι ΘΟ ἢ Πα μ6 118, τι 5101 ν᾽ ἀθειν, ΔΠΠ- 

οἶθη5. Νὰπι ἴῃ γοι ΠΟ 15 16 πα]]}]τ ΟὉ Ρ᾿γᾶνὰ 

ἀοσιηηδία υ]Π ΟΠ θιὴ δχϑρθοίαι. 

Ῥοββθ, ποὺ τηοῖο : Ἐππομηΐτιβ5, οτιπὶ αἰΐ ἃΡ {Ππὶσοπῖίο 
οὐοαΐπιη. ϑρ᾽ τ Γαπὶ, γον 5 φαϊοπη υἱοὶ μοΐοϑι πὰ- 

ταγαπι {ΤΙ ροΠ11 ὀχ! ]ογὸ : 564 στὸ [ἀτηθη οαπὶ ἤορυ1- 

ταῖϊξ. {τὰ δαῖτα “Ἰο1 οσοαΐαπι ἃ} {Π πἰσοηῖίο Θρ᾽ τ ππη, 

ταῦ 5τη τ] ἀΠίσποῖ {π|σοπίζαμη ἃ Ῥαΐγο ογθα πὶ 6586 : 

ἴῃ 4πὸ γα]4ς ἁδηπμοάτπ ἀορυ παῖ ΕΠΠῚ πιαϊιασαπι ἃ {π6 

46] 101 πόπιο ποι υἱἄθι, ἘΠ} 5 ΤΟΙ οἵ ἃ] τα πὶ σα πιβᾶτῃ 1η- 

σϑηςασιιπι Ραἴο, 481 ΠΡσιιι. Επιπόοπ! αἰ] σοηΐον 16-- 

δογιῖ, , 

5 ΈῃΘρ. φαυαγίις πῶς οὖν οὐ. 
« ἘΔ εἰ Μ95. ποῖ ραάποὶ αὐ ἴπ οοπίοχει. ΑἹ ΒΘς. 

«4πατία5 ἡμεῖς δὲ. «ςν ἐλάθομεν, Ὸ5 ἀτιίοπι τιογι 5ρῖ-- 

χίτιπι πεισιαϊὶ ἀοοερίπιι; εἴ ἰΐὰ ἀρὰ Ῥασλαχη Ἰοσῖταν 
Ἐρίβίοϊα ρυΐπια δὰ Οουϊηίῃ. 2, 12, φιοά ἐσ εο δυο- 

ΒΑΞΙΠΙΙ ΘΕΈΒΑΒΕΙΣ ΘΟΑΡΡΑΘΌΟΟ. ἌΒΠΟΗΙΕΡ. 

χατηγόρημα τῆς φύσεως αὑτοῦ τὴν τούτου λαμόά- 
᾿ , 5,1 ἃ ΡΣ ΌΑ ΤῊΣ ΡΣ 5 [α γει δημιουργίαν; Εἰ μὲν οὖν δύο ἀρχὰς ἀντιπαρεξ- 

, ΕῚ ͵ πὲ μά κα } ἢ , λ ἄγων ἀλλήλαις, ταῦτά φησι, μετὰ Νανιχαίου χαὶ 
Ἧ , Ξ , Ἐς τ - 527. ᾿ Μαρκίωνος συντριθήσεται " εἰ δὲ μιᾶς ἐξάπτει τὰ 
ὄντα, τὸ παρὰ τοῦ Υἱοῦ γεγενῆσθαι λεγόμενον, πρὸς 

δὶ , -ει ᾿ 9 ν σ μὴ τὴν πρώτην αἰτίαν τὴν ἀναφορὰν ἔχει. “ὥστε χᾶν 
πάντα εἷς τὸ εἶναι παρῆχθαι διὰ τοῦ Θεοῦ Λόγου πι- 

στεύωμεν, ἀλλὰ τὸ πάντων αἴτιον εἶναι τὸν Θεὸν τῶν 
2 τ, , Ρ - ΝᾺ ΕἸ ᾿ "“ ὅλων οὖκ ἀφαιρούμεθα. " Πῶς δὲ οὐ φανερὸν ἔχει 

τὸν χίνδυνον, διαιρεῖν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τὸ Πνεῦμα; 

τοῦτο μὲν, τοῦ ἀποστόλου συνημμένως ἣμῖν παρα- 
οι Ἁ Ὁ Α Τ᾽ Ὁ ᾿ ο " Ὁ 

διδόντος, χαὶ νῦν μὲν Χριστοῦ λέγοντος, νῦν δὲ τοῦ 

Θεοῦ, ἐν οἷς γράφει, Εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ 
τς ἐν π᾿ τ ΕῚ Ε 2....« δῷ 7 .ς ,, . 5 οὐχ ἔχει, οὗτος οὐχ ἔστιν αὐτοῦ - καὶ πάλιν“ Ὑμεῖς 

δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ χόσμου ἐλάῤετε, ἀλλὰ τὸ Πνεῦ- 
μα τὸ ἐχ τοῦ Θεοῦ " τοῦτο δὲ, τοῦ Κυρίου τὸ Πνεῦ-- 
μα τῆς ἀληθείας λέγοντος " ἐπειδὴ “αὐτὸς ἣ ἀλή- 

θεια, καὶ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐχπορεύεται. ᾿Αλλ’ οὗ- 
3 0 , - “ξ - ,ὔ - τος, εἰς χαθαίρεσιν τῆς δόξης τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

9 τ Υ̓ ᾿-εᾳν - ο-Ὡὦο΄ὶὀλ - 

Ιησοῦ Χριστοῦ, ἀφαιρεῖ μὲν αὐτὸ τοῦ Πατρὸς, τῷ 

α δὲ Μονογενεῖ διαφερόντως, ἐπὶ χαθαιρέσει τῆς 
»ὍἍ , 

δόξης, προστίθησιν, “ἐφυδρίζων ὡς οἴεται, οὐδε-- 
,ὔ , Ἁ »" » Ὃ 

μίαν ἐχδίκησιν ἐπὶ τοῖς ὦ πονηροῖς δόγμασιν ἐν τῇ 
᾽ὔ - . 

ἡμέρᾳ τῆς ἀνταποδόσεως ἀναμένων. 

πἶβ56 ὙἹ Ποίαν, φαοα ΠΡ παν α5. Ῥα αν τ τα ἀραὶ Βα- 

51ΠΠ|1Π} 50Υ101 ρον το, αἰ1 ἀραὶ Ῥασλαμ ᾿Θροθαΐιτ. 

ἃ ἘΜΠΠῚ οὐ 85, οὔμπθβ αὐτός, ὉΠΡῚ [τη θη ὁχ 5. Ά1-- 

τη ϊοῦ ΓΘ Θ 1115 ΒΟΓΊΌΙ Ορογ ϑβοῦ αὐτὸ, πνεῦμα νἱάε- 

Ἰοοῦ : 5641 βουίρβίϑϑο Βαβιασπη αὐτὸς Ραΐο, 4ποά τἱν 

Βα ΠΟ 1551 Πλ115 Τοβρίοογοῖ δα Ἰοοιπ Φοδηπ15 15, 20, ἀ}1 

γοχ Παράχλητος Δ ΠΙθε τ. 

5. (0]Ρ. Ξθοιηα ππᾶπα ἐφυθδρίζων ὡς οἷόν τε, ψιιαπ- 

{τετγι ἵπι 56 65ΐ. 

ΓΈΔΜΙΠο Ῥατιῖβ. εἴ Νίἴ58. ΠΟΠΉ1]}1 πονηροῖς ῥήμασι 

χαὶ νοήμασι, οὗ ργανα νενῦα εἰ οοϑίίαϊα. Ἐλ οἄϊιο 
ψὸμ εὐ Οὐοάϊοος ἀπίϊᾳαίογοβ (010. οὐ δα. ἰογίλιιβ 

5ΠΗ ΡΠ 1οἸ ἴον πα ἴῃ οοπίοχίιι. 



ΑΡΥΕΑΒΌΒ ΕΟΝΟΜΙΌΜ 1Π18. 

Και ΡΥ ΝΟ ΎΕΙΟΣΥ 

ΛΌΓΟΣ τ΄. 

περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

ΒΑΣ." Μόλις ποτὲ χορεσθεὶς τῶν εἰς τὸν Μονογενὴ 
βλασφημιῶν, ἐπὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον μετελήλυθεν, 

ἀχόλουθα τῇ 1 ὅλη αὐτοῦ προαιρέσει χαὶ περὶ τούτου 

διελεγόμενος" γράφει δὲ οὕτως. 

ΕΥ̓͂Ν. ᾿Αρχούντων δὲ ἡμῖν τοσούτων περὶ τοῦ 

Μονογενοῦς, ἀχόλουθον ἂν εἴη χαὶ περὶ τοῦ Παρα- 

χλήτου λοιπὸν εἰπεῖν οὐ ταῖς ἀνεξετάστοις τῶν 

πολλῶν ἀχολουθοῦντας δόξαις, τὴν δὲ τῶν ἁγίων 

ἐν ἅπασι φυλάσσοντας διδασχαλίαν, παρ᾽ ὧν τρίτον 

αὐτὸ ἀξιώματι χαὶ τάξει μαθόντες, τρίτον εἶναι 

χαὶ τὴ φύσει πεπιστεύχαμεν. 

ΒΑΣ. Ὅτι μὲν γὰρ οὐχ οἴεται δεῖν τῇ ἁπλῇ χαὶ Ε 

ἀνεπιτηδεύτῳ πίστει τῶν πολλῶν ἐμμένειν, ἀλλὰ 
τεχνικοῖς τισι χαὶ σεσοφισμένοις λόγοις πάλιν πρὸς 

τὸ δοχοῦν ἑ ἑαυτῷ παροχροθεσῦαι τὴν ἀλήθειαν» ἱκα- 

νῶς ἐξ ὧν εἶπεν ἐδήλωσεν. 

πολλῶν δόξαν, ἣ δοξάζουσι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
- ἣν .-» [τ , ἌΕΡῸΑ ᾷἰᾳ ᾿ , 

προσποιειταᾶι τὴν τῶν ἀγίῶν φυλάσσειν διδασχαλίαν, 

Ἀτιμάζων γὰρ τὴν 

΄ -- Ν , τὸ 
καὶ τοὺς ταύτην αὐτῷ παραδεδωχότας ἀποσιωπᾷ, 

- - ᾿ - “ὦ 
χαὶ νῦν, ἅπερ χἄν τοῖς περὶ τοῦ πρώ λόγοις 

ποιῶν ἀπεδείχθη. Εἶτά φήσι, παρὰ "ΠῚ τῶν ΠΣ 

μεμαθηκέναι τὸ τρίτον εἰναι τῇ τᾶξει; καὶ τῷ ἀξιώ- 

ατι, παρ᾽ ἑαυτοῦ δὲ πεπιστευχέναι ἃ τὸ καὶ τρίτον 
ἣ ι 

εἶναι τῇ φύσει. Τίνες δὲ οἱ ἅγιοι, χαὶ ἐν ποίοις λό- 

8. Τιῖα]ι5, τιῦ ΠΕ, ΑἸ1π|5 οϑῦ ἴῃ 1115 (ο Ἰοῖθιι5. ΒΘ στ 

«πᾶγίι8 οἵ βοχίαιβ. τοῦ αὐτοῦ πρὸς Εὐνόμιον, περὶ Πνεύ- 

ματος, ἐἰιδάίοτι ααἰνου δι ΜΕιμποτίπσι. ἐ6 ιδιρίνίάι. 

Βοσ. βεοαπάιι5 τοῦ αὐτοῦ μεγάλου Βασιλείου πρὸς Εὐνό- 

ἐμδάϊεπι πιαϑ πὶ ΜΒαοί- 

. ἰογ- 

μιον, περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 

{ἰὶ αὐἰνεγ σις ΤΠιωποπείιισι, εἶδ σαποίο δρένίιι, Βιοσ 

{15 οἱ (010. 5: πη] 1ΟἸΓ περὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, 

εἶε δρίν»ἴτι δαποίο. Τλαθῖτι5. δὲ Ἰποθυίιιβ Ὑ]5115 688 ΠΟ 

ΠΡῸΣ {αι αϑάδπι. Γἴὰ Θηϊπὶ 5ουΙρίι μη ̓Π ΘΗ] 1 ἴῃ ΟΓα 

Οὐοαϊουϊῃ Βορίογιιπι τες εὖ βεχίϊ : τινὲς φασὶ τοῦ-- 
τον τὸν ὍΣ μιὴ εἶναι τοῦ ἁγίου Βασιλ εἰου διὰ τὸ φέ- 

ρεσθαι ῥητὰ τινὰ ἐν αὐτῷ, τραχύτερα εἶναι δοκοῦντα, οἷς 

ἐν οὐδενὶ φαίνεται τῶν ἰδίων συγγραμμάτων χρησάμιενος, 

Πιοιπιὲ ποπηπιάἐϊ ας ἰἰϑνιπι απο βακιἰ γοτι 6556, 

φιιοὰ ἐπ 60 γερογϊαπέι ὐεγ δα ψιοάαπε, χοῦ υἱάεηίμν" 

“ιν ίονα, ψιιίδιις τιοτὶ σοπι ρον έι7" ἔτι αἰΐο τιἰΐο σρδηλιτιι 

50,7): τιδιι5 {πι1556. Ἐπ ἂς τὸ ἴῃ Ῥγείαδίϊοπε. 

ΤΟΥ. 1. 

") 

1ΠΙ. 

ΟΟΝΤΒΑ ΕὔΠΝΟΜΙΠΜΝΜ 

ΤΙΒΕΒ ΤΕΒΤΙΓΒ 

εἶδ ιϑρίγιιι βαποίο. 

τ. ΒΑ5. ΥἿχ πάθῃ) Π] ΔΒ ΡΠ6 1115 ἱπσ ΘΗ τι πὴ 6χ-- 
58 8 Π|5.. ἃ ΒΡΙΡΙ ΠῚ ΘΔ ΠΟΠ ΠῚ ἴα ἔλα Π5 11, τί 
46 60 ϑ!ΔΠ} ΘΟ πμβθη Δ ΠΘΊὴ ἰοἱΪ 5110 ΡΙΟΡοβιΐο 56 }- 
ΤΟ ΠΘ 1 ᾿Πϑ{{π|ᾶΐ. ΘΟΡΙΙ ἀπ θη 5ἷο. 

Ετν. Οὐππὴ ἁιιίθηι ἢδθο ΠΟ 5 46 {Ππὶρθηϊίο 5ι- 
Ποϊαηξ, ΘΟΠΒΘΩ ΠΙΘΠ5 {ἀπ ΡῚΕ τιῖ Ἰὰτὴ 46 Ῥαγδοίοθίο 
4ΌΟΩΙΙΒ αἰ ΟΔΠ1118 5 ΠῚ γα] σ] ΟΡΙ ΠΙΟΠ 65. ἔθιη θυ ἃ 5 
ΒΘ ππ|], 5644 ΘΔ ΠΟΙΟΥΙΠῚ π᾿ ΟΙΠΠΙθτ5. ἀΟΟ ΡΠ Δ ΠῚ 
βου νη [65 : ἃ {|0 115 οτιπὶ αΠ Δ] σου πητι5 θα πὶ αἰ η]-- 
ἴαΐθ δὲ ογάϊηθ. ἔθ ΡΕΠπιΠ., [ΘΓ ΕΠ) “πο 4τ|6 Παίτνα 
6556 ΟΥ̓ μτι|5. 

ΒΑ5. Οποά «αϊάθηη ΠῸΠ μιίθὲ Ορουίοτθ ἴῃ 
5ΠΠΉΡ]Π1ΟἹ ἃ πιάα πη] τον ἢ 6 ΡοΥΠΠΔΠ ΓΘ, 564 
ἈΡΕΠΠΟΙΟ515 “ΕΠ 5 πὶ ἃ6 σα ρ ]Ο515 ΓΟ ἢ θι15 ν-- 
ΥἸ αἴθυια Ὑπιγθιι5 δά 14. 404] 5101 νἱἀδίαν, ἀδίχι- 

τῶν "Ἔ 46γ6., ϑδ[]5 6Χχ 115 418 ῬΡΟΐαΪ νου 15. οσίθπαϊε. 
ΝΠ. ΠΕ] ΓΟΡΙΠῚ ΟΡΙΠΙΟΠΘ οοῃϊθμηηρία, {πὰ 5 ρ1-- 

γα ϑαποίιιη) ο]ου σα πε, 5: πη ]αὲ [ΘΠΟΓΘ 56 

ΒΠοΙΟγ τὴ ἀΟΟΙ ΡΠ ἈΠῈ : δὲ 605 4] ΘᾺ} ἰρ5] ἐγδε -- 
ἀδθνιηξ, ἰδοθῖ,, ΘΠ] Δ Π} ΠΙΙΠΟ [Δ ΟΙ6Π5 θὰ ἰρβᾶ, {πιὸ 
ἃ 60 ἄτι 46 {{π|ΒΘ 110 56 ΠΠΟΠΘῚ ΠαΡΘΡοὶ, 

[λοῖὰ 6556. ἀθῃηοηβίγαϊπιη οϑὲ. Π)εϊπήθ ἐϊοῖ! ἃ 

58 ΠΟΙ5 Ζαϊάἄθιη 56. ΕΠ 161556.,. ἔου Π ΠῚ] 6556 Οὐ π6 

εἰ ἀἰδηϊίαίθ ϑριγ ἔπ ; ἃ 56 1050. γ67Ὸ οὐδήθγθ, 

᾿ ἘΔ μόλις δέ, Ψοσαϊα δὲ ἴῃ ΝΜ. ἁπΕ αϊουῖλιις 

ἄοεβε, διαί Ἀθρ. φαϊηξιιβ οὐ 611 μονογενῆ υἱόν. 564 

ἴῃ 411|5 Νῖ55. γὸχ υἱὸν ποη ἰοσιξαν, [1)6 ἰοΐο Πποοῖοςο, 

1ἶπὸ δα ρΡ. 213, Ὁ, οὐδὲ μεμαθήκαμεν, οἵ. Β. Ρ. 1μι-- 

ἀουῖοῖ Ὗ α]έα ἀποηγηηα Πιββουξαιο {πὰ ΘΧρθπ ει 

ΘΟΙΟΡ τα Ιοοῖ5 5. Βά5111 ΜασηΙ 6 Ῥγοφδββϑίομο δρι- 

ΥΙΓ5 βΆ ΠΟΙ ἃ Ραΐτε ΕἼΠοςαο. Ῥυοΐοσαπίαν οἵ ἐρπα!]- 

ἴογιηι π64]οῖο 510}1Οαπίαν σαρῖα οἰ ορροβίξα χηο-- 

τηθηΐα, 411|0115 ΓΑ ]Π 05 ̓πίον δ ἀστθθθοβ μῈ ν᾿ ἅπποϑβ 400, 

ἃ Ῥγοβογμη ἴῃ ΕἸΟΙ π πὰ βυποίο, τ]{τῸ ΟἸ το πι8 

γοιβαΐαβ οδί. μιΐοιια Ῥαγ βου πὶ, ἀρπα Ποαπαν, 

1121, Ῥᾶσσῖν εἰ 28 ἴῃ [0]., οὕ 46 Μαγαμὶ γαίας. 

Δα ἴοτα. 8, δ ΙΝ.] 

ῖ ερ. 4παγέι5 ὅλῃ ἑαυτοῦ. ΑἸΙΦααπΐο ἰηΐτα Ἅ55. 

ἔτοβ ἀχολουθοῦντες... φυλάσσοντες. 

« ἘΔ καὶ τό. ΑΠΈΑαΙ ἄτιο ΠΡ] τὸ χαί. 
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πϑίαγα {πο 616 ἐγ τι Πῇ 6556. Οὐ νΘΓῸ 5ἰπὺ βᾶ Ποῖ] 
111, δὲ 1π Ζαῖθιι5 50} 105 πᾶποὸ ἀθοι!πατ 6 4146-- 
γἶπὲ ἀἴοοῦθ πη ρΡοϊοϑί. ΕῚΠΠ6 τη πᾶπὶ ΠΟΙηῸ 

516 ἁπήαχ,, {π| αν! πουῦῖπη ἀοσπηαίιιπι Ἰππονὰ- 
{᾿0π65 ᾿πάπιοοροὶ ἢ απ ΘΠ ΠΟΘΟΘ556 δϑΐ, 51 41- 

σηιίαίθ ἃς ΟΥ̓ ἤἸπ6 ἰθγεπ5. δϑί ΘΡΙΡ π5., Παίαγα 

4ππο΄τι6 δι ΠΏ 6556 ἰογππηὶ ὃ ΠΙσηϊαῖθ 4 6Πὶ 56-- 
Θα τ1Π} 6558 ἃ ΕἾΠΟ., ἔν 41} [Ογ α556 ρ  ίδ 15 560-- 

1η0 ; αἵ παίτγα [ΟΡ Ϊὰ τι], ΠΟΙ ΤΘ ΘΧ 58 ΠΟ 15 50}1-- 

Ῥίτιν15 ΘΟ] 5. Πη115, ΠΘΙΠΘ 6Χχ ῬΥΪτι5. αἸοι 5. 1ἃ 
ΘΟΠΒΘαι ΠΟ π6 ΟΟΠΠΡῚ μΡοῖοϑί. Οἰιθι δ πιο τι 
ΘΗΪπὶ ΕἾΠπι5 ΟΥ̓ 1πὸ 4α] 4θιη ἃ Ῥαΐγο βθοιιηάιτι5 οϑι., 

“ποπίδη αὖ 1110 6δὲ : αἰσηιαῖθ γθ ΓΟ, ΠΟ ΪΔ ἢ) 
ΟΥ͂ΘῸ 6115 δϑί δὲ δαϊιϑἃ, δὰ γ6 «πο( ἰρϑ115 θϑί ρὰ-- 

161) Θὲ 4αΟΠΙΔΠΙ ΡΘΙ ᾿ρϑ11} ΔΟΟΟ55115 ΔΕ {π|5 616 
δὲ δᾶ Πριι δὲ Ῥαίγοιη γ, ΠΟ διἰ6}] ΠΑΡᾺ 56-- 

ΘπΠτι5, ΟΠ ΠῚ (6185 ἴῃ’ τ ΓΌ (116 τιηὰἃ Θϑί : [ἃ 

ΡΙΟίδοῖο οἱ ΒΡ1Ρ ἔπ|5 ϑἃ ποίτ5, δἵ δὶ ἔπιπὶ ΟΡ ἰπΠῸ [πΠΠὶ 

ΑἸση]αΐθ βθοσπάιι5. ἃ ΕἾ Ο δῖ, πὶ τὰ πάθην πος 

5. 

»Ὴδ5 {γ658 νοῦὐϑβ, εἰπεῖν οὐχ ἔχει, ὁχ φιαίαον (οἸοἰ- 

θιι5 Ἀθρηὶ5 ἀπ, 

“ Τιοοῖπι ΠΆ]]}1π 6586. ἈΓΌΡΙ ΓΟΓ, ἀξ ἴροῖα5. Ῥα5 1111 

δαΐ Δ] ΙοΛ πὶ βϑαποίοσαιη Ῥαΐσιιση, ἐδ 4{ὸ ΔΟΓΙτ5. Ἰῃ 

ὐπὸ ΕἸοτοπέ. ἀἸπριιξαξιιη 511, {πάτα 46 1110, ἀξιώ- 

μάτι μὲν γὰρ οἴο. ΤΑΙ], τιῦ μαϊοῖ ἐκ β0581. 30, ργοΐε- 
τοθαπὶ Οοάϊοοπι νοι ἰβϑι πη τη, ἴῃ 4110 510 Ἰοσ θα ταν : 

ἀξιώματι μὲν γάρ δεύτερον τοῦ Υἱοῦ, παρ᾽ αὐτοῦ τὸ εἶναι 

ἔχον, καὶ παρ᾽ αὐτοῦ λαμοάνον καὶ ἀναγγέλλον ἡμῖν, καὶ 

ὅλως τῆς αἰτίας ἐκείνης ἐξημιμιένον εἴο. 7215 πἰταίδ πιαπιῆ 6 

ϑϑοιμηάζιτ 6556 ὦ { ἰϊ0, οεπὶ ἰιαοαϊ 6556 αὖ ἰρ5ο, αἱ- 

ψμ6 αὖ ἴρδο αοοϊρίαϊ, δὲ ατιπιιείδὶ το ἐδ, δἰ Ογγιῖσο 

αὖ {Πα οαϊιδα αεροπεϊθαὶ, [ ϑοῦταο θἱθία 15. {γα ιε, 1 

τοὶ υϑρὸ ᾿ς σευθα, παρ᾽ αὐτοῦ τὸ εἶναι ἔχον, οἱ 56-- 

4ποπῖα τιβάπιθ δα γόσοῖ ἐξημμιένον, ἴῃ 510 ΠΡτῸ σοῖι-- 

5[15511ὴη0 Ζπο άπ οἵ ορίϊμηο δο556 αἰ στη απ ; Ποῖϊο- 

4 ἴῃ Θα1{1|5. δὲ ἴῃ ποβυ5 βορίειη 55. ἄοβαπί, 856- 

«αϊέαν ἴῃ ατοο, πο Ργοσι] ἃ Ἰηΐ1ο 5θϑβίομὶβ 20, 

παραδίδωσιν ὁ τῆς εὐσεξείας λόγος, ἐγαεϊίε ριειαϊὶς 5ε:- 

: 5664 πο τοὶ νοοσιατη ἴσως ΟΠ Ἰϑοᾶτη 6586, ἀπ 

Ῥοῦλιι5. 51] αἴατη. ΘΟμ πογοραπίαν. (ομβοπ τ οαπα 11- 

πιο 

Ῥνὸ ΓΔΕ ποσιιπη ποβίου Βοσῖιι5 βθοιιητ5, ἴπ {1|Ὸ γῸΧ 

ἴσως ἀδοϑὲ : σοπβθη ππῈ γοσὸ οὐππὰ ΠΡγτο τ σογα τα 

ἴαπα δαὶ ὑπππὶ ΤῸ] 41 δὲχ Νῖσ5. ἴῃ {αΙΡιι5. ΟΠΠΠΙΡ 118 
᾿ξ γὸχ ἴσως Ἰηνοπῖίαν. Μόποτο ΠΡ6ὲ, 11ὰ, ἀξιώματι 

μὲν γάρ δἴο., Ῥάᾷι0 Δ]16ν Ἰοϑὶ βοϑδίομθ 31, ρᾶᾷρ. 814, 

564 108 ἔάπηεη, ταῦ ΘΔ 46 Π} Ρ]απὸ βοηϊεπίϊα οἰ οἰ τιν, 

ἀ ΝοβισΙ ΠΡΡῚ ἀπ Φαϊονο8 ἐχ τῶν εἰρημένων. ΠΟΙ ἄοπα 

Μϑ85. ποηπα}}} συλλογίζεσθαι. 

6 Ἑάτο Ρατῖβ, αἰτία τοῦ εἶναι ὁ πατήρ. Β6 6. βεοιιπ 5 

αἰτία τὸ εἶναι αὐτοῦ πατέρα. Ἀδρ. ἰογίλ5 αἰτία τοῦ εἶναι 
πατέρα αὐτοῦ. Ἀεβ. πατξαϑ αἰτία τῷ ἐἶναι αὐτοῦ πατέρα. 
ΑΠῚ ἔγοβ ΜΙ55. ἈΘ ΘΙ οἵ δάτο Ν εη. αἰτία τοῦ εἶναι αὐτοῦ 

πατέρα. Οὐ δἰιίοπι τη πᾶς Ἰοο Ομ ατη ναγϊοίαϊο 5οη- 

ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΑΒΚΕΙΕ ΘΟΑΡΡΛΏΟΟ. ΑἈΚΟΗΙΕΡ. 

- “ 
γοις τὴν διδασκαλίαν πεποίηνται, » εἰπεῖν οὐχ ἔχει. 
5 7 “ λ παν “ 0 ὰ Ἷ Ἄρα γέγονεν οὕτω τολμηρὸς ἄνθρωπος, τὰς περὶ 

τῶν θείων δογμάτων καινοτομίας εἰσηγούμενος; Τίς 
τὸ - - , 

γὰρ ἀνάγχη, εἰ τῷ ἀξιώματι χαὶ τῇ τάξει τρίτον 
᾿ - εΥ - , 

ὑπάρχει τὸ Πνεῦμα, τρίτον εἰναι αὐτὸ καὶ τῇ φύσει; 

“ ᾿Αξιώματι μὲν γὰρ δευτερεύειν τοῦ Υἱοῦ παραδί- 
τ , ͵7 

δωσιν ἴσως ὃ τῆς εὐσεδείας λόγος " φύσει δὲ τρίτη 

χρῆσθαι, οὔτε παρὰ τῶν ἁγίων Γραφῶν δεδιδά- 
- » 

γμεθα, οὔτε ἐχ τῶν “προειρημένων κατὰ τὸ ἀχόλου- 
᾿ εχ [χε 

θον δυνατὸν συλλογίσασθαι. “Ὥς γὰρ ὃ ὙΥἱὸς τάξει 
᾿ ͵ Ὁ ᾿ ΠῚ ΒΕ τας Ὁ Ὗ τὰς ΚΝ 

μὲν δεύτερος τοῦ. Πατρὸς, ὅτι ἀπ᾽ ἐχείνου " χαὶ 
Ε ᾿ , . ὧν τ 
ἀξιώματι, ὅτι ἀρχὴ καὶ “αἰτία, τῷ εἰναι αὐτοῦ πα - 

7 ΝΥ ΥΩ ΕἸ τὰ τ , Ν ι Σ 
τέρα, καὶ ὅτι δί᾽ αὐτοῦ ἣ ̓  πρόσοδος χαὶ προσαγωγὴ 
πρὸς τὸν Θεὸν χαὶ Πατέρα " φύσει δὲ οὐχέτι δεύτε - 

ΜΕΥ , ΕῚ « ! ἔν Ω͂ δῚ λ » 
ρος, διότι ἣ θεότης ἐν ἑκατέρῳ μία ᾿ οὕτω δηλονοτι 

χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, εἰ καὶ ὑποδέζηχε τὸν Υἱὸν 
Ὁ νἭ» Ν - ἀπ Ὁ ΝῚ ε.λ 

τῇ τε τάξει καὶ τῷ ἀξιώματι (ἵνα καὶ ὅλως συγ- 

χωρήσωμεν), οὐκέτ᾽ ἂν εἰχότως, ὡς ἀλλοτρίας 
,ὔ - » φ ν 

ὑπάρχον " φύσεως, ἀκολουθεῖν, ἐκεῖθεν δῆλον. Ἄγγε- 

τἰαπι, ἀρουίαπι Ῥαποῖβ. [σἱτιιν ποη γα] 4. δαπιοάππι 

ἀπιρθιῖο, 4αΐπ τ ροσγαρὶ Ῥανβίθηβοϑ, ᾿πο556 ὙΠ] 411-- 

414 ἴπ νοσο πατέρα ἐς 5110 βιιϑριοαί!, πατὴρ οα1646- 

ΟΓ τη οὐ ποπο ἴδῃ. 

οἴ τη οπηηΐξιι5 ΠΟΓῚ5 νοίουιθι5 ἱπυοπηϊαςιτ, οατὴ τοίΐ- 

΄, 
γὶπΕ : 50 ἔπηθπ, σπῃ νὸχ πατέρα, 

ποηα απ 6586. ἀΡΌΙτογ. ΟΟΙ ΒΘ 5115. αἱ αι οπὶ 16- 

δῖδδο 886. 1π πὸ (οἤϊοο πατήρ : 566 ἐσὸ 4 Ἀρρῖοβ 

(ρα Ἰοο5 ἰοοὶ εὐ ρ56, ἴπ α110 Π1Π1] [416 σοροῦι. Ἐκ [5 

αι 6 Δ ΟΤΠἩ ] 115 {1185 ΘΧΒΟΓΙ 51 ΘΟ ΟΠ 115 πὰ] πα}1α 

ἴατη Ρ]ασοῖ «πᾶμπὶ {πὸ ἴῃ ἤδρ, {πᾶρίο οοπϑριοϊξιιν, 

ΠΟ 80} ππὶ «το εχ δὰ 6ῇϊοι ντἀοαίιν ᾿οπθα βοπίθη- 

[1ὰ, 8564 φιοῦ Ἰοοίίομε Πορῖϊ βεσαπ 1 σομΠγπηθίμν. 

ΜΠ Θπῖπὶ ἰ6 51 ὁο ἴῃ αῦγο, αἰτία τὸ εἶναι αὐτοῦ πα- 

τέρα : πὶ νἹάοτο [Δ ο1}6 οβὲ, ΠΡ γάσιττη ἀπ οορστίαπ- 

το πη τὸ ΒΟΥ ρ51556 ΤῸ τῷ : {πὲ 1ρ8ὰ οϑὲ βουιρέαγα Ἀοση 

ἀπάτα, χιοπίαπι ρυἱπιοίρίιιτγι 6715 651 εἰ σαϊιδα ρδν ἤιος, 

ψιιοεῖ ἰρδίιι5 ραίον 651. ρος πιοβίσιιμπη. 1 Ἰοῖτιπ Δ 67π|- 

γαΐ, ΄ιοά εοἄθμη μ]απε ᾿ποήο ΒΆβ11πιι5 Ἰοςιααξι5 51: 

11». 2, παπη. 16, οἴιπὶ 1ΐα βουιρϑιῖ, τῷ εἶναι τὸ ἀρχέτυ- 

πον, 66 7Ὲ ψιιΐα ανο]ιοίγριιπε 651. ἔπ ταΐγα 11ὰ «πο τ6 

ΒΟΡΙΒΙΐ παιπι. ὁ : τῷ ἔνα εἶναι τὸν Μονογενῆ, 60 φιιοεὶ 

μγιιι58. οἷἐ ἔϊηϊφεπίίιι. 

 ἙΔΙ ἡ πρόοδος. Αὐ ἈερῚ {τὲ8 ΜΙ85. ἡ πρόσοδος. 
Ν6ο 1ζὰ τη]ῖο ροϑβί μος. βθοιιη τι εἰ καὶ ὑποδεθηχὸς τόν. 

8. ΕἘλ ἄς 115 φιοᾳιιο, ἵνα χαὶ ὅλως συγχωρήσωμεν, 

ΤηᾶΘηΟ ῬΑΓ πῇ δέ 10. Θοπ ΓΟν ΘΥϑιτη οϑὲ ἴῃ (ὉΠΟ1110Ὸ 

ΕἸογοπεῖηο, ρᾶρ. 810. 510 ἀαΐθηι ΒΟΥ Ρ ἔπι τ 1ΠῪ ΘΠ] ΠΉΤΙ8 

ἴῃ (91. εἴ ἴῃ Βερηβ βθοῦπάο εἕ ἰογίϊο, ἵνα χαὶ ὅλως 

συγχωρήσωμιεν : ἴπ 1115 γ61Ὸ 4αδίπον Ν55. ΠΘρῚ 5. Ποο 
τηοάο, ἵνα ὅλως χαὶ συγχωρήσωμιεν, γ6] ἵν᾽ ὅλως εἴο., εἴ 

ἴζὰ {ποάαο Ἰοσιξαν 1ῃ ΘΠ ΠΟ ΒΊθι5 ἡ ἐπ. εἴ ῬΆΥΊ5. 

᾿ Ἐ1Π εἰ ἄπο Ν85. φύσεως καὶ τὸ ἀκόλουθον. Ἀ6ρ. 

βθοιη τι φύσεως ἀχκολουθοίη, ποθ ἀχολουθεῖν, ταῦ 5101 

ἔΆ150 νἴβιι5 θὲ ἰθβϑθσθ Υἱγ σα ἔθ α1 ἀοοΙἸββίπη 5 (οπι- 



ΑΠΝΕΒΒΌΒ ΕὔΝΟΜΙΝΜ Π1Β. ΠῚ. 

λοι πάντες ὥσπερ προσηγορίας μιᾶς, οὕτω χαὶ φύ- 
σεως πάντως τῆς αὐτῆς ἀλλήλοις τυγχάνουσιν " ἀλλ᾽ 

διιως οἱ μὲν αὐτῶν ἐθνῶν προεστήχασιν " οἵ δὲ, ἑνὶ 

ἑχάστῳ τῶν πιστῶν εἶσι παρεπόμενοι. “Ὅσῳ μέντοι 
προτιμότερον ἔθνος ὅλον ἑνὸς ἀνδρὸς, τοσούτῳ δή- 

ποὺ μεῖζον ὑπάρχειν ἀνάγχη ἀξίωμα τοῦ ἐθνάρχου 
ἀγγέλου ᾿ παρὰ τὸ τοῦ ἑνὸς ἑκάστου τὴν προστασίαν 

πεπιστευμένου. "Τὸ δὲ 

ἄγγελον, οἷον παιδαγωγόν τινα καὶ νομέα τὴν ζωὴν 

διευθύνοντα, οὐδεὶς ἀντερεῖ, μεμνημένος τῶν τοῦ 
Κυρίου λόγων, εἰπόντος: Μὴ χαταφρονήσητε ἑνὸς 

τῶν ἐλαχίστων τούτων, ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν διὰ 
παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρός μου τοῦ 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ΚΚαὶ ὃ Ψαλμῳδός φησι" Παρεμ- 

αλεῖ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοδουμένων αὖ- 

» , - - 

συνειναι ἑχάστῳ τῶν πιστῶν ἢ 

901 

οἴϊδηι ΘΟ ΠΟΘ πη15 ; ἰαἸΏΘ ἢ ΠΟῊ {π|6 56 π|| τιῖ 51} 
ἉΠΘΠο5. Παίμγοθ,, Ππίπο ρμαῖοῖ. ΝΙμαΙΡη. ΔΠη56]1 

ΟΠΠ65 πΓ ἈΡΡΟΙ Δ ΠΟ ΠΘ ΠῚ). τΠ8ΠῈ, 11 ΘΙ ΠῚ ΘΆΠη-- 

ἄδθηι Ομ ηἶπῸ ᾿πῖον 56 Παίπναι ΠᾶΡοηΐ: 564. ἴὰ-- 

ΠΊΘΠ ΘΧ 115. 41 «θη ρυδ δου ϑαπὶ σϑηΠΡτιϑ : 

ΑἸ νϑρὸ πηϊοιίχιιθ πάθια μη. Δα] Π0 0} ΘΟΠΊ 65 

δῖιηξ. Οὐδηΐο διιίθη ΘΘη5 ἰοΐα ἘΠῚ ὙἹΡῸ ρ βίας, 

πο οουῖθ πΠθοθ586. ϑϑὲ ΔΠη96}1 ]16 1} σΘ ΗΠ θ᾽ 6651-- 

ἀδπι5 ἀϊρηϊαίθμη. ἀϊσηϊίαῖθ ΔἸ Γθυ 5. ΟἹ] νἹ 

ΡΥΐνδι τατθῖα. ΘΟπορ  Ἰτπι} ΠΠΔΊΟΓΘἢ 6588. Οποά 

αὐιΐθπῃ πηϊοιίπ6 Πάοῖπιπὶ δ 51: Δησθὶτ5. νας 

Ρυδάαρορσιιβ φαϊάδιη δὲ ραϑίον: υἱΐδηι αἰ 1565 ; 
ΠΘΠ]Ο σοηἰγδϊοοῖ,, {πὶ ΤηΘΙΠἸ ΠΘΡῚΣ νΘΥΡΟΥ ΠῚ 

Το ηΪ , 48] αἷξ : 6 σοπεθπιτιαῖῖς. τετητε1ηι, θα: [15 ὩΙατεῖι. 18. 
τιοἰ Πἰς 6οὸ πιιοί αποεῖὶ δογιίην 56 πιροῦ υἹεοτι ᾽ 4 

τόν. Καὶ, Ὃ ἄγγελος "ὃ δυσάμενός με ἐχ νεότητός 375 {ποίοπι ᾿αϊτὶς πιεὶ πιιὶ ἐπὶ οἰδἰϊς 661. ἘΠ Ῥϑδ]π]5α 

μου" χαὶ ὅσα τοιαῦτα. Ὅτι δὲ πάλιν εἰσί τινες 

ἄγγελοι χαὶ ὅλων ἐθνῶν προεστῶτες, Μωσῆς ἡμᾶς 

διδάσχει διὰ τῆς δῆς λέγων" “ 

ὝὝΨιστος 

σεν ὅρια 

τε διεμέριζεν ὃ 

ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς ᾿Αδὰμ, ἔστη- 

ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων αὐτοῦ. Καὶ 

ὃ σοφὸς Δανιὴλ ἐν τῇ τοῦ ἀγγέλου ὀπτασίᾳ ἤκουσεν 

αὐτοῦ λέγοντος, ὅτι Ἄρχων βασιλείας Περσῶν εἴ- 

στήχει ἐξεναντίας μου χαὶ ἰδοὺ Μιχαὴλ εἷς τῶν 

ἀρχόντων τῶν πρώτων ἦλθε βοηθῆσαί μοι, χαὶ αὐτὸν 

χατέλιπον ἐχεῖ μετὰ τοῦ ἄρχοντος βασιλέως Περ-- 

σῶν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα φησὶν ὃ αὐτός - " Καὶ ὃ ἄρχων Κ 
- «ες ,ὔ Ν 

τῶν “Ελλήνων ἤρχετο. ᾿Αλλὰ χαὶ “ ἀρχιστράτηγός 
-« Ν ΄ ΄ ᾿ς , μ᾿ -Ὁ -Ὁ - 

τις τῆς δυνάμεως Κυρίου λέγεται, ὃ ᾿[ησοῦ τῷ τοῦ 

Ναυὴ ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου φανερωθείς. Καὶ πάλιν 
κ , . - . 

τινὲς λέγονται λεγεῶνες τῶν ἀγγέλων, τοῦ Κυρίου 
τ᾿ , - - - 

εἰπόντος τοῖς μαθηταῖς" Ἢ “δοχεῖτε ὅτι οὐ δύναμαι 

παραχαλέσαι τὸν Πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι 
ὧδε πλείους ἢ δώδεχα λεγεῶνας ἀγγέλων; Ὃ τοίνυν 

ἀρχιστράτηγος τῶν ἐν ταῖς λεγεῶσι χατατεταγμέ-- 
ΕῚ , “ἽἹ 5 ιν ,ὔ 

νων ἀγγέλων, ἄρχων ἐστὶ δηλονότι. 

Πρὸς τί οὖν ὃ λόγος ἡμῖν φέρει ; “Ὅτι οὐ πάντως, 
ΕἾ τ γΧ 3 ᾿, “αιπτ αν. 7 ,ὔ ,ὔ 5 λ 

εἰ τι τῇ ταζει χαι τῷ αςιωμαᾶτι δεύτερόν ἐστι χαι α 
,ὔ - 

τρίτον, τοῦτο χαὶ τὴν φύσιν ἑτέραν ἔχει. Ὥς γὰρ 

Ῥεΐϑβιιβ. Ἀδσ. βεχίιβ ἀχολουθείη. Ἦδρ. ἰογίατι5. φύσεως 
ἀκολουθεῖν, ΒΕπ6. ΑἸ φααπίο ροβί νοχ ἀλλήλοις ἴῃ τηὰ]-- 

5 Μϑ85. ἀθεβί. 

ἱ ἘΠῚ εἴ αἰιχιοῖ ΝΜί85. ἀγγέλου, παρὰ τὸ τοῦ ἑνὸς 

ἑκάστου τὴν προστασίαν πεπιστευμιένου. Ἀδ5. ἰογεϊα5 οἵ 

(ΟΙΡ. ἀγγέλου, τῶν ἑνὸς ἑκάστου τὴν προστασίαν πεπι- 

στευμένων. Ἀ6ρ. Ξεσαπάᾳ5 ἀγγέλου, παρὰ τὸν ἑνὸς ἑκάστου 

τὴν προστασίαν πεπιστευμιένον. 

οπξιι εἰπιθηαάζτιτι ἡρϑῖίπι. Ἐπ, “Γ΄ προζιι5 φιιὶ [ἰδ -- 

γανῖξ πιὸ ὦ εν οτπ6 πιθα ; Εἰ υθθοιη Π6 6]5-- 

ἄδθπι σοπϑυὶβ διηΐ. Οτοα διυιθ μη ΓἸΙγ5115 δ᾽πὶ 8η-- 

561} φυϊάαπι, 4ἰ ΘΕ τ5. ἱπίθρν 5. ῬΥΘΘΡΟΒΠΙ 

διηξ, ἀοοοθῖ πὸ5 ΡῈ ΟΔπτ οι ἢ ΜΙΟ565., ἀπ δἷξ : 

Ομαπάο αϊνίοναὶ .41{{ἰ5ϑίτιτις σότίθς., φιιατιάο 

αϊδροτοὶς Πἰϊος “!Ιἀαπι., οοποτίξιῖε ἐγ Πιΐτιος 66 τι-- 

ἔπη Ππιαία Τα] ΘΓ πὶ απϑοίοτιη, 5ποτπι. ἘΠ 

δα ρίθπ5. ΠΔΠΪ6] ἴῃ ὙἸβΙ9Π6 ΔΠ96}1 ἁιι ἀν} Ἰρϑιιτη 

ἀϊοθηίοπι : Ῥγίποθρα Τοστιὶ Ῥογϑαγιπι δἰθιϊέ ἐα 

α«ήνετγϑο πιϊ]ιὶ : δὲ εοοθ ϊοϊαθῖ τἰτιῖς ἐδ ρνϊποῖ- 

ρίϑιις ργίππῖς ὑϑπῖ, πεϊ]ιὶ ατιαι ἰαξιττιδ : Θὲ ἔρϑιιπι 

τεϊἰφιιὶ {ἰδ οὐιτα ρτϊπιοῖρθ τθ56 Ῥεγβατιτη. Ἐπ 

[ο. 

Α ἀϊοῖε : Οαςίγα πιοίανίξι ἀπϑοίπι5 Τοπιϊτιὶ ἐπὶ οἶτ- Ῥεαί. 3 8. 

ἄεμ. 48. 
τ6. 

Πειιί.3».8. 

ἤαπ 

ΤῸ: 
10. 

Ράι]ο ρμοϑὲ 116 1ρ56. αἵ: Ἶ ργῖποορ5 ΟΥ̓ ογιτι χρίων. 50. 

νεπῖοναΐ. ϑεα δἷ σορίασιιμη ΟΠ] ἸΠΊρΡΟΓἃΐΟΓ ἃς 

ἄπιχ ἀϊοίταν,, 5, 4] 7651 Νάνα δά Τογάδηθῃι 

πηδηϊοοίαίιι5 θοῖ. ἘΠῚ Τυγϑιι5. ἸΘΡΊΟΠῸ5. Πι:648Π| 

ΔΠηρϑίονιτῃ ἀϊοιιπ αν, ΠΟΤΏΙΠῸ ἀἸβοΙρα}15 ἀϊοθηΐθ: 

“1π ριιαϊὶς φιιοά ποτὶ ροϑϑιίπι ΤΟΘΑΤΘ Ῥαίτϑηι 

πιδιιηι, δὲ δαϊιδοῦῖε πιϊμιὶ μἰσ ρΐτι5. φιαπι ἄπιο- 

ἐδοῖπι ἰορίοτιος ἀπρϑίοτιιπι ὃ Οὐἱ Ἰρίτι" ἀπιχ εϑὲ 

ΘΧϑγοϊ 5. ΘΟΥ ΠΏ ΔΗΡΘΙΟΙ ΠΏ. 411 ΤΘΟΘΏΒΘΠΙΠ , 

116 ρῥγοίβοϊο θυ ΊΠΟΘΡ5 6ϑῖ. 

. Οπούϑιπι ἸρΊταν μδθ0 ΟΥΑΠΟ ἢ Οοα ΠΟῸΠ ὁοη- 

ἄπαο,, 5 φυϊά ογάϊπθ 80 ἀϊβηϊζαΐθ βθοπάτιηι δϑί, 

δαΐ τογϊαμη,, 1 οἱ παίπγδπηι ἃἰζθραμῃ Παθῖ. Οτιθπ- 

ἃ (οάϊοοϑ πο Ῥδιιοὶ ὁ ῥυόμενος. 
» ἘΠῚῸ καὶ ἄρχων. Αὖ' Μ85. πιὰ] χαὶ ὁ ἄρχων. Μοχ 

Μ85. ἄπο ἄρχοντος περσῶν. 

«51. Βερ. βεουηάα5 εἰ βοχίιϑ. γοοι]α τὶς ἱπερία 

Ὀ15 Ἰορεθαίτιν ἴπ γυ]ραί 8. 

4 ἘΔΙο Ρατίβ. ἢ δοκεῖς. Εάτο Ν' 6ῃ. εὖ βερίθιι πο- 

οἰ Ν,955. ἢ δοχεῖτε. ᾿ 

25, 

οστηιρ. 

ι4. 

Δ7α 1} 

53. 

τωι 

26. 



1 δου κα. 

ἀι. 

«7οαπ. τή.2. 

ἍΓΤα Ἶ. 28. 

ι9. 

δ 

ΔαπηοάτιπηΊ Θπΐπὶ ἱπίθι' ΔΉ ΘΘΙΟ5. ῬΥΙΠΟΘΡ5. Δ}1π|5 δϑῖ; 

Αἰϊπ5. δα θά τ5.,. δὲ ἴάπιθπ παΐτνα ΔΠΘΘΙ δαὶ 

ΟἸΠ65 ; οἱ ἴπ ἀἰσηϊζαῖθ ψυϊάθη ἀν θυβι 5 6ϑῇ , ἴῃ 

παρα ΨΘΙῸ ΘΟΙΠΠΜΙΠἰἃ5. (5: 4! θη ϑέθίία ὦ 

δίοῖία αἰ ,ἐγὲ ἐπὶ σἰονῖα,, τιαῖυιγα γ61Ὸ 5.6} ΓῈ1ΠῈ 

ΘΠΊΠἾ ΠῚ τπὰ Θϑὲ ; αἰάτι6. Π.ΜΠ 86 ΠΠ Δ ΠΒΙΟΠ 65 51} 

ἀρια Ῥαίΐγθηι,, μος δϑὲ, ἀϊσηϊζαΐαμι ἀν θυ α 65; 

: 510 ργοίθοιο 

5. 

σἹ]ον βοαίογιιηι νΘΓῸ Παρὰ τΠ8 1} 

δὲ ϑριυπ|8 ϑαποῖτιβ., δἰϑδὶ αἰσπίϊαιθ 1Π[ΘυΊΟ οϑὶ 

αἴσαο ογάϊπθ, αἱ αἰππξ, ( Α σσορ μητι5. ΘΗΪΠῚ Ἰρ 5111; 

Ἰηπ|ξ, ΓοΡ Πτιπ ἃ Ῥαΐ6 οἵ ΕἼΠ1Ο ΠυΠΠ] ΘΙ [113 ΟΠ ΠῚ 

ΤοΙηΪΠιι5. ᾿ρ56 ἴπ ΓΡΔ ΟΠ ΠΟΠ6 58 }π|8}}5. ΠᾺΡ Ἰ5Πη8 15 

{ρα Ἰ ἀθυῖς ΟΡ ΙΠΘη]., Π]5. νου ]5 : ̓μπίο5 ῥαρί- 

φαΐ τὶ ποπιίτιο ᾿αίγὶς,, οἱ Εἰ, οἱ ϑρίγιει5 

φαποίϊ ); αἵ ἴῃ φπιαπηάδηι παξι ἃ πὶ [ΡΠ Ὰ Π ἃ ΕἾ]]Ο 

δὲ Ῥαῖΐγδ δ]θοίιιπι θῖι} [π|556. Ππιιβάια πὶ αἰ ἀἸοἰ μητ15. 

ΝΑΙ ΟἸΠΠῚ γ65 ἄτιεο ἀϊοαηίιν, ἐδ ὰ5 δὲ ογθαΐαγα,, 

(ἀμ  Π]τ1ΠῚ Οἱ ΒΟ ΡΥ Τἴπ|5.. ΡΟ Θητἃ ϑα ΠΟΙ ΠΟ Δ Π5., οἱ 

{π|86 δα ποι οαίαγ., Ροϊθητα μοϑϑιθη5 ϑιαρίθ Πᾶ- 
{πιὰ νἱν θη, οἱ {πιὰ Θὰ Θχ ἀΡΌ ΓΟ οοΙηρᾶ- 

γαῖ; πιὰ 'π ραν ϑριγ τππ ἸΟ ΑΙ πητ15 ὃ ΤΏΓΘΥ 608 

4{| βα ποῦ Πποαπίαν 3 ΑΥ ρ586. οδὲ ϑαπουβοδεο. Δἢ 

Ἰηΐο 605 {π|1 ργθοοΪαγῖ5. ἂς ΘυγΟ 5. (ΔΟΙ ΠΟΥ ι5 
νἱρεαίθηη. δάθριὶ βαπὶ ἢ ΑἹ Ἰνοητι8 πδίπιγα δὲ. Δπ 

ἸΠῖ6 605 {|| τη πἰβίρα πηι ἢ αἵ 4}11 σι ηΐ ΒΡ. Γπ|5 τη ]-- 
ΠἰΒΊΓα ΓΟ, {πὶ δα πη! ΠΙ5Γθυ απ ΠΝ πππ τπι. ΝῸΠ 

ΘΥΡῸ ῬΥΙΠΟΙρΆ] ΠῚ παίπγα ΘρΙν πη, [5 Θϑὲ ΠΟΡΪ5 
ΘΟΠΒΘΓΨΈΠῚ 4Ἰ0676 5, ΠΘΩΠ τπὰ ΟἸαΠ ΟΡΘΑ [1015 Πτι-- 

ΠΊΘΡΑΤΘ. ΘΙ}, 41|1π αἀἰνῖπα οἱ μθαΐα ΤΥ τα [6 0)8- 

γἰτου παιηθύαἴτν". ῬΎΙ ΠΟΙ ρα ἴα5 θη] δὲ ροϊοϑίαίθβ, 

ἃ0 ῬΘΠΠτι85 Θ] Π5Π 01 ΟΥΘΑΓ 86, {1188 ΘΧ αἰ ΘΠ ΠΠ0 6 
ἃς δἰπϊο ϑαῃο πολ! ] ΟΠ ΠῚ Πα θοπ., 101 παΐτρὰ 

ϑαποῖδο [16 ΠῸΠ ΡΟϑϑιηΐ. Πὰ ΘΏΪΠῚ θΟΠιμ ἈΡΡ6- 

τιπΐ,. τιῦ ΡΙῸ ΓΆΓΟΠΘ ΔΠΠΟΥῚ5. ΠῚ ΤΠ ΘΊΙΠ 511, 58 Π0[1-- 

ἴατ15. Π]Θηϑα ΡΤ ΔοΟΙρίαπί. ἘΠῚ ᾽στι [ΘΡΡ ΠῚ ἴῃ 

πη Θἄἴο 5 πη6 ροβίτιπη, [ΘΡγιτ πὴ ἉαΙ 6 ἢ 6556 ΠΟῚ 66- 

51η10, 564. 00 νϑ θυ ἢ [1551Π|18 Π} ΟἸΙΠ ἰσΠ6 60η- 

6 Αμεφαϊ φααΐαον ΠΡ υ] ἀξιώματι ὑποθέβεχκε καὶ τάξει, 

110 ογάϊπο. τποα βοαϊῖαν, ὡς λέγουσι, 46 60 4ποάιο 

ἀηΐογ 56 ἀἸββιορθαπὶ τοὶ οἱ Πα 11, τι ν] ἄοσὸ δϑ[ Ππὶ 

(οποο ΕἸογεπεπο, ρὰσ, 8511. Τιοσαβ ὙΠ 1ηὶ 5651 0 ΠῸ5 

19, 20, 21,:22, 28, δαΐ οεγῖε ρασίπαβ 840 εἰ 541, εχ 

«πΡ5 φαϊα ἀἸΠδυσοπὶ αἰτία ΠΡν] (ἀνεθοουιπι εἰ [,ὰ- 

«ἰποσιιπ αἸ5οὶ ροΐοβι. ἤφ νόσος, ὡς λέγουσι, πὖ Δ΄ 

ῬΤΟΡΟΒΙ πιπὶ Π16 ΤΘΙοΤαπι, ΤΟ υἸοθαπίιν τη ΠΡΡὸ ανα- 
σοταπι ; ποθ π6 Ἰοσαπίιτ ἴπ ΒΘ Ὶ5. ἔονϊο,, {πατίο 
εὐ φαϊηῖο εἴ ἴῃ (10. ρουϊπᾶς αἴσχιθ ἴπ ΘΠ ομ θιι5 
ΜΝ επεῖα οἵ ῬΑΥΊΘΊΘΗΒΙ : ἃΡοΥ ἢ ἢ γοΤῸ ἃ ΠΌτο Τα ΠἸπΟΤτιτη, 

«υοτηδαπηοάτπμη ππιπο ἃΡδαπΐ ἃ Ἀθρ, βθοιπᾶο, θπὶ 

νόσοβ8, ὡς λέγουσι , τεῦ αἰιυτ., ᾿πνθητιιη ἔτ’ Τα] δι ἴῃ 

Βες. βοχίο : 5664] 501 1ιπ| βϑθοιπα τηᾶπιι, Ὗ οι] ὡς ἴῃ 

Βερ. Ρυῖπιο ἤθεβε : 564 γουθιιπὶ λέγουσι 6ο πι (οάϊος 

ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΕΞ, ΟΑΡΡΑΌΟΟ. 

"» 

ΑΝΚΘΗΙΕΡ. 

ἐπὶ τῶν ἀγγέλων ὃ μέν τις αὐτῶν ἄρχων,δ δὲ ὑπή- 

χοος,, ἄγγελοι δὲ ὅμως τῇ φύσει πάντες " χαὶ χατὰ 
" Διο. 5 Ν αἱ λ λ Ν᾽ , κά μὲν τὸ ἀξίωμα ἣ διαφορὰ, χατὰ δὲ τὴν φύσιν ἣ 

, Ν δ 3 " . ,, ἊΝ Ἄ 2 ΝΟΣ κοινωνία (χαὶ γὰρ ᾿Αστὴρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ " 
΄ Α , ,ὔ 

φύσις δὲ πάντων ἀστέρων μία " χαὶ πολλαὶ νιοναὶ 
Ν λ , πὰ κα "4 . ᾿. παρὰ τῷ Πατρὶ, τουτέστιν, ἀξιωμάτων διαφοραί" 

’ ΝΑ ͵ “Ὁ ΄ 

φύσις δὲ ὁμοία τῶν δοξαζομένων) " οὕτω δηλονότι 
Α οὁν δ καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, εἰ χαὶ “ ἀξιώματι χαὶ τά- 

 σ 4 ΟἹ 
ξει ὑπούέδηχεν, ὡς λέγουσι (παρειλήφαμεν γὰρ 

“΄ν ᾿ ε ν᾿ νὰ κ᾿ τ τῶνδ κα Ἢ ͵ 
αὐτὸ, φησὶ, τρίτον ἀπὸ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ ἀριθμου-- 

-ν - το ,ὔ τ 

μενον " αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἐν τῇ παραδόσει τοῦ σω-- 
, 7 , [4 

τηρίου βαπτίσματος παραδεδωχότος τὴν τάξιν, ἐν 

οἷς εἰπε Πορευθέντες βαπτίζετε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 
Η͂ ἣ πὰς το τῷ τ , 

Πατρὸς, χαὶ τοῦ ΥἹοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος), 
μῊ Ὁ 9 , Ἀ , -, Ν δο ω ᾿ Ἀ -Σ 

ἀλλ᾽ εἰς φύσιν τινὰ τρίτην ἀπὸ γιοῦ καὶ Πατρὸς ἐχ- 
᾿ τ δ 

Θαλλόμενον, οὐδαμοῦ μεμαθήχαμεν. Δύο γὰρ λε- 
᾽ὔ γομένων πραγμάτων, ἦ θεότητός τε καὶ χτίσεως, 

Ἁ ᾿Ν 7 Ὅν , δ, δ μ᾿» φ Ν Ὥ 

καὶ δεσποτείας χαὶ δουλείας, καὶ ἁγιαστιχῆς δυνά-- 
᾿Ὶ - ΄- ΄ τ 5 , 3 , 

ἁεως, χαὶ τῆς ἁγιχζομένης, τῆς τε ἐκ φύσεως ἐχού- 
Ἁ - , 

σης τὴν ἀρετὴν, χαὶ τῆς ἐκ προαιρέσεως χατορθού- 
» , , Ἁ -Ὸ ΝΗ - 

σης; ἐν ποία μερίδι τὸ Πνεῦμα τάξομεν : ̓Εν τοῖς 
93 “- 

ἁγιαζομένοις; Ἀλλ᾽ αὐτό ἐστιν ἁγιασμός. Ἀλλ᾽ ἐν 
-" .» 

τοῖς ἐξ ἀνδραγαθημάτων τὴν ἀρετὴν χτωμένοις ; 
5 ἷῷ ᾿βν , δ: 
Ἀλλὰ φύσει ἐστὶν ἀγαθόν. Ἀλλ᾽ ἐν τοῖς λειτουργι- 

Ε: 3... οἵ ΓΑ τ Π , ι 
χοῖς; Ἀλλ᾽ ἕτερά εἰσι λειτουργικὰ πνεύματα πρὸς 
" " ΠῚ “ , 2 , ς Ν ἥς τὰς 
διαχονίαν ἀποστελλόμενα. Οὐ τοίνυν διιόδουλον ἡμῖν 

,ὔ δῶν Ν ᾿ ᾿ - 4 “ 

λέγειν αὐτὸ θεμιτὸν, τὸ ἡγεμονιχὸν τῇ φύσει, οὔτε 

τῇ χτίσει συναριθμεῖν, τὸ τῇ θεία χαὶ μακαρία 

'Γριάδι 8 συναριθμούμενον. Ἀρχαὶ μὲν γὰ αἱ 
ρ ΡΟ ΓΞ ᾿ ρχ, με γ θρ: και 

πὸ αἱ ,ὔ Ἁ - ,ὔ ΩΣ 

ἐξουσίαι, χαὶ πᾶσα ἣ τοιαύτη χτίσις, ἐχ προσοχῆς 
ΡΥ 

χαὶ ἐπιμελείας τὸν ἁγιασμὸν ἔχουσαι, οὐχ ἂν εἶχό-- 

τὼς φύσει ἅγιαι εἰναι λέγοιντο, ᾿Κῇὗπορεγόμεναι γὰρ 
-Ἤ - Ὶ Α τ 

τοῦ χαλοῦ, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πρὸς τὸν Θεὸν 
- , ᾿Ὶ - ,ὔ -- 

ἀγάπης, καὶ τοῦ μέτρου τῆς ἁγιωσύνης μεταλαμ- 
- ἢ τὰ Υ͂ - 

δάνουσι. Καὶ ὥσπερ ὃ σίδηρος ἐν μέσῳ τῷ πυρὶ 
, . ᾿ ΄Ν Σ ΕῚ Ε ΄ ΩΝ 

χειμενος . τὸ μὲν σιορος εἰναι οὐχ ἀποθέδληχε, τη 

δὲ σφοδροτάτῃ πρὸς τὸ πῦρ ὁμιλίᾳ ἐκπυραχτωθεὶς, 

Ἰερίταν, Θαβρι αν ΤΟγέαβϑο Ῥθοβ51: «υβρίαπι, (Ομ οῇ- 

δ απὶ Ἰοο!ο πο πὶ ΠΡΥῚ (τεοοσιπι βοαιθαξιπη 6856. Ῥοβί- 

{πᾶπ| Θπῖ πὶ 1118, παρειλήφαμεν γάρ εἴο., 516 ἱπΐερρτο- 

ταἴτ5 εβί, ἀοοορίπειδ δηῖσι Θειτη, {6} {πιπι, ᾿ς ἃ 6} 5 

Ἰοοὶ βοπβῖπι δ ]αγαππιτη 5} πποὶς : 7)αίο ἤιοο Μαεῖ- 

{{ι5 Ζεισποτιῖο, ποϑαΐξ ἐἸδαΐιτε, πιο 6556 6] μδάίοπι ας 

Ῥαῖεν παίτι"α:. ἽΝ ΟΝ Θμΐπι 51 {16 ἀπλῖι8, ΒΘ αν πξ 

14 οἴϊατη οοποθάαπιιβ, απ σομ ἢ θατη αν. ΒΑ5111π|5 οσσὸ 

Βοος ἄαγο ροϊιββοῖ ἘΠ ΠΟΥ] τ15., [ΟΡ ΠπΠτ 6556 ϑριυῖ- 

ἴππῃ, οἱ ἰαπιθη 1 ποῖ σοπορίογο, ποο σοπἤίονι. 

αὐ μας βϑπί, ποῖ ΠΙΕ τοὶ {πᾶπὶ (ἐοπιθοἤϑῖιι5 

1πιπὸ Ἰοσῖιτη 1.6 ]}Θχοσα. 

Γ Απεζαὶ ἴγο5 ΠΡΥῚ θεότητος τε καί, Ὑοσα]α τε ἀθεβὲ 

ἴπ σα] σαί15, 

ἐ (σαϊοο5 ἄπο ἐναριθμεύμενον. 



ἈΌΝΕΠΘυΘ ΕὔΝΟΜΙῸΝ 18. ΠῚ 

τ δ 5» [. -Ὁ Ἁ Ὁ ᾿ ΄ « μ. 

κάι πασᾶν εἰς ξἕἑαυτου τὴν του πόρος φυσιν υποόε- 

, 

ξάμενος, χαὶ χρώματι χαὶ ἐνεργίᾳ πρὸς τὸ πὺρ με- 

ταδέθδηκεν οὕτω χαὶ αἵ ἅγιαι δυνάμεις, ἐχ τῆς πρὸς 

τὸ φύσει ἅγιον χοινωνίας, δι᾿ ὅλης τῆς ἑαυτῶν 

ὑποστάσεως χεχωρηκότα ἤδη χαὶ συμπεφυσιωμένον 

τὸν ἁγιασμὸν ἔχουσι. Διαφορὰ δὲ αὐταῖς πρὸς τὸ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον αὕτη, ὅτι τῷ μὲν φύσις ἣ ἁγιω- 

σύνη᾽ ταῖς δὲ ἐχ μετουσίας ὑπάρχει τὸ ἁγιάζεσθαι. 

Οἷς δὲ ἐπισχευαστὸν χαὶ ἑτέρωθεν ἐπιδεδομένον 

ὑπάρχει τὸ ἀγαθὺν, τῆς μεταπτωτῆς εἰσι φύσεως. 

Οὐ γὰρ ἂν ἐξέπεσεν ὃ “Εωσφόύρος ἃ ὃ πρωΐ ἀνατέλ- 

λων, οὔτε συνετρίδη ἐπὶ τῆς γῆς, εἰ φύσει ὗ τὴρχε 

τοῦ “χείρονος ἀνεπίδεχτος. Πῶς οὖν εὐσεδὲς, τῇ 

χτίσει αὐτὸ συντάττειν, τοσούτῳ μέτρῳ διωρισμέ-- 

γον τῆς χτίσεως; Ἣ μὲν γὰρ χτίσις πέφυχεν ἄθλον 

προχοπῆς χαὶ τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως τὸν 

ἁγιασμὸν. ἔχουσα, ἢ" φύσει δὲ χρωμένη αὐτεξουσίῳ, 
καὶ μεταῤῥέπειν ἐφ’ ἑχάτερα δυναμένη, πρὸς ἐχ- 

λογὴν τοῦ ἀγαθοῦ χαὶ τοῦ χείρονος" τὸ δὲ Πνεῦμα τὸ 
ἅγιον, πηγὴ ἁγιασμοῦ. Καὶ ὥσπερ φύσει ἅγιος ὃ 

Πατὴρ, καὶ φύσει ἅγιος ὃ γὸς, οὕτω φύσει ἅγιον 

χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ τῆς ἀληθείας" διὸ χαὶ ἐξαιρέτου 

καὶ ἰδιαζούσης τῆς τοῦ ἁγίου προσηγορίας ἠξίωται. 

Εἰ οὖν φύσις αὐτῷ ὃ ἁγιασμός ἐστιν, ὥσπερ Πα- 
Ἁ Ἁ ΝῊ ΝΣ τὦὋν Γ ,ὔ 32 Α . “ Ἶ , 

τρὶ καὶ Υἱῷ, πῶς “ τρίτης ἐστὶ χαὶ ἀλλοτρίας φύ-- 

σεως; Διὰ τοῦτο γὰρ, οἶμαι, καὶ παρὰ τῷ Ἡσαΐᾳ 
ῃ ͵ 

τὰ Σεραφὶμ. τρίτον ἐχδοῶντα τὸ ἅγιος ἀναγέγρα- 
πται, ὅτι ἐν τρισὶ ταῖς ὑποστάσεσιν ὃ χατὰ φύσιν 

ἁγιασμὸς θεωρεῖται. Οὐ τοῦτο δὲ μόνον αὐτῷ χοινὸν 
4 ͵ὔ ΝῚ ον Ἂν - ς ΄, : “ 

πρὸς Πατέρα χαὶ Υἱὸν τὸ τῆς ἁγιωσύνης ὄνουα, 
Ἁ ΔΙ - -Ὸ 

ἀλλὰ χαὶ αὐτὴ ἢ τοῦ Πνεύματος προσηγορία. Πνεῦ- 
} ᾿ Ἅ .» μα γὰρ ὃ Θεὸς, καὶ τοὺς προσχυνοῦντας αὐτὸν, ἐν 

, Ν 15 , ἣΝἮπ- -» ᾽ν “Ὁ 

πνεύματι καὶ ἀληθεία δεῖ προσχυνεῖν. Καὶ ὃ προ- 
͵ ἘΦ ᾿ ΠΡΡ 

φήτης φησὶ, Πνεῦμα πρὸ ἅ προσώπου ἡμῶν Χρι- 

ἃ ΒορῚ βοοπηάιι δ φααγίτιβ ὁ πρωΐ, - 

» ἘΔ φύσει τε. ΑΠΕΦΟΙ ἰγὲ5 ΠΡΓῚ φύσει δέ, 10ῖ- 

ἄεπι Κορ. ἰονίλι5 χαὶ μετάραι τὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα, Θογγπρίο. 
ς ἘΝ Ιτοποβ ὕἴεῃ. εὐ Β8511. οαπὶ Ἀθρτ5 {αατίο οἵ 

«αϊπῖο πῶς τρίτον, ψιιοπιοαῖο ἐδγἔϊιι5 εαἰ. Ἀερ. του 15 

παρεῖ 4ποάιιο πῶς τρίτον, 564 βεοιπιπέ1α τηᾶπιι, [1σεΐ ἃπι- 

εἶἰψαα. Οοάοχ σέο ΟΟἹΡ. εἰ 8111 ἔγοβ ΝΜΙ55. ΒΘΡῚΙ ΘΕ ΠῈ 

εἀϊοπο Ραγνβ. πῶς τρίτης, φμοπιοεῖο ενώ εἴς, Ῥδν- 

5115 5ΘΙ ΠΤ δϑὺ ΤΩ], 605 {πὸ5 αὐτοὶ εἰ Γι πὶ ἴῃ 

Ομ ῖηο Ε]ογοπίϊηο ρυοΐεγεραμπί ΠΡ γοβ, τιπὸ ᾿πίου 86 
οομβοηϑα Πα Ρθεΐθ56, πῶς τρίτης, φμοηιοεῖο ἐοΡ ΐω, Ἐύ- 

ΘΠΪΠῚ 51 ἴπ [15 ΠΠΟΤῚ5 Βουρία πη ἔαϊδβοῦ πῶς τρίτον, φιίο- 

πιοεῖο ἰδ ϊτι5 651, ἀπ τι πὶ ποτὶ δὲ {π1η αγοιις ἘΡΠο- 

980 

Ππποῦομποηι ᾿σηϊτιμν ἔοα. .5. ΟἸ ΠΘΠΊΖΙΙΟ. 5 Π15 

ΠΑ ΠΡ ΠῚ 1Π 56  ρ511}} ΓΘΟΙΡΊΘῺΒ.5. ἴππ} ΘΟΙΟΡΘ 5 [πὴ 

δἰ οδοῖα 1π ἰση θη [ΓΔ 51}: 510 δὲ βαποῖθο ροίθδία 65 

6Χ σοιημ πη] Ποπ6 {πάη Πα 6 πῇ οττπὶ 60 4αἱ πὰ- 

τπρὰ βδ ποίι5 δῖ» δ] ϑιη α απο οι! πο πίαπι Πα ῊΣ 

4188 7 πὶ ρδυναβθυῖξ ρον τοΐαπη Θάγιμι. 51 0518 1|-- 

[8 Π|.,. 1π Θά πὸ ὁοδἰ που. Πρ586 δπι[θ 1 ΙΪΙη 60 ἃ 

βᾷποίο ϑρινῖπα αἰ ουιιηῦ, «πιοεὶ [χπ}1π15. παν 581:- 

οὔ τὰ5 οϑί : {Π|5 νϑῦῸ δχ Ῥδυ ΠΟ ρα ΟΠ 6 ᾿η681 β8 ΠῸ - 

πιοπῖα. Οὐθιι5. δαΐθιη ᾿ποϑὲ θοπτιπὶ 1πϑἴαιιγατ1- 

{πη οἱ αἰπιπθ οο]]αἴτιη., δὰ διαὶ πλπ[8 }}}}5 Πὰ-- 

ἴὰγ6. ΝΟ δηΐπὶ Χο ἀἴ5θθὲ Ταιοῖ ον 5. 4] ΠηᾶπΠ6 

ΟΥ̓ ΤῸ, ΠΟ οϑϑϑῖ ἴπ [ΡΓὰ ΘΟ ΠΕΡῚ 5.7) 51 ἀΘ Θυ 10} 15 

σΟΠα ΠἸ ΟΠ5 Το ρΙθμ 85 ΠῚ {556} σα} ὰχ ΠΕΡ. 

Οτοιποάο ἰσίτπι: ᾿ἴπ δδὲ 116} ΟΡ ΘΑ 5 ΒΡ 1- 

ἀπ ΘΟ] ΟοαΓΟ, 4π| ἸὨΓΘΡνΆ]}10 απο ἃ Οὐδ ιΠ}}5 

ΟΡ ΓΑ ἴτι5 6519 Ογθαίανα ϑιππὴ 1ἴὰ σοΙηρδιαἴα δϑὶ, 

τὶ 51 Ῥγοσνθβϑαπι ΔΙΠ]τιο πὶ δ ον , Ῥ] σι ον (τι 

δ, ΡῬΓῸ τηριοθθ. βα ΠΟ  ΠΟΔΠΟΠΘΙῚ ἀοοιρίαξ,, 

4ιδπάοσχαϊάθιῃ ΠΠ ΘΓ τι τιν ΡΒ ἼΟ., ροϊαϑίαιο 

ἴπ' τιἰρᾶτηπι6 Ῥαγίθ ᾿πΟΠ Πᾶν. ἃ} ΟΠ 0 Π}4}} 

ΟἸδοοποπι ; 5ΡΙΓἴτ15 ἀπ 6 ΠΔ 58 ΠΟΙΤΙ5 [05 δϑὲ 88η- 

{Ποδι!οπῖ5. Ἐξ {πηι πηοάτιμη Πααγὰ 58 ΠΟΙΤ5 δδὲ 

Ῥαΐοθν, παίτινὰ ᾿ΠΠ 46πὶ ϑα ποίπιϑ οϑὲ ΕἾΠπι5 : [ἃ 48ο- 

41 ϑρ1εἾπ|5 116 ν θυ δ 5. Παΐτρα 58 ΠΟΙΠ5. οϑῖ: οΡὈ 

1Ἰά4π6 ἀοπαίιιβ δϑὲ δια πὴ ΒΆ ΠΟΙ] ἈΡΡΘΙ]Δ[Ι0Π6 ; Θὰ-- 

41 ῬΘου ΠΥ] ἂς ΡΥΟΡΙΪΔ. 

3. Τία 16 51] ϑα Ποί![α5. δἱ παρὰ δϑῖ, ϑίοπ ῬΑΓΡῚ 

οὐ ΕἼΤ Ο., «αοιηοίο [ΡΕ188. ἃ Δ]16 88 ἔπ 080 εϑὶ ἢ 

ΟΡ 1ὰ δηΐμι , ορίπον;, δὲ ἃριιὰ Ἐβαϊδι θΕ ἃ Πὴ 5011- 

Ῥίμπμπ οϑὲ βθγαρῃϊπη ἴθι βτοίτι5 ΘΧοϊαπηανθ, {πο 

Παίαγα } 15 βα ποι τὰ5 Ὁ] τι5 ἴῃ ΠΥ ΡΟ ΔΕ ιι5. ΡΘΕ 5ρ1-- 

εἰἴαγν. Νϑο γϑῦὸ ποὺ βδποι τ ]5. ΠΟΠΊΘΗ 6] 5011} 

ΘΟΠΠ1Π6 δϑὲ οὐπῃ Ραίτο οἱ ΕἸΠΟ, 564 ᾿ρ8ἃ δϑὲ δ! 8}}) 

ϑρί εἴτα ἀρρθ!]δῖῖο. 2265 ΘηΪπὶ 65 βριγιτι5; ΘΕ 605 

φιιὶ ἔρδτιηη, αἀοτατιῖ, ἐπὶ ὁρίγῖξι οἱ υϑττίαΐε ααοΓΩΤῸ 

οροτίοί. Ἐ ρυορμοῖα αἱΐ : ϑδρίτιζπι5 ατιῖ6 ζαοίθηη 

ποείγαπι ΟΠτίδίιι5 Τοπείτιιι5., τιδὶ εἰϊχίμπιτί5 : {πὶ : 

οἰ πτ5 5ι8πὶ ᾿ηΠ46 ΟΡΙΠΙΟΠΘΙῊ σοπἢγπηδββοί. 

ἁ Βεσιῖ βϑοῦηι5, ἰογ15 οἱ {]πἴτι5. εἴ (ΟἹ. δισπὶ 

εἀπάοπε ἥεμ. πρὸ προσώπου, εἴ ἴα Ἰοσὶε ᾿ἱπίογργεβ, 

οἸπαπς Ἰορογαῖ ΑἸηθγοβῖτβ Βουηοπα 18, τ ποῖίαϊ 

(οπιβοῆβιαβ. Ν᾽ οουϊα πρὸ ἴῃ 1115 «αϊθυβάαμη Νῖ55. οἱ 

ἴὴ δαϊοπο Ῥαγῖβ. ἄδεβι, Πρ] ἀθπὰ οἄτιο ῬατΊβ. ὁ χύριος. 

Αἴ ἴπ Νί55. αὐϊοαϊαβ πο Ἰορῖταν, δῖ. ἀρυά ΠΧΧ εαι- 

{π5 οϑὲ Πῖς Ἰοσι : πνεῦμα, προσώπου ἡμῶν Χριστὸς Κύ- 

ρος, οὗ εἴπαμεν, ἐν τῇ σχιᾷ αὐτοῦ ζησόμεθα, δρένζιι 

“7 ποϊδὶ ποσίν Οἤιίσίιις ])οπιῖσιι5, εἶα ψιιο αἰϊαίπειιο : 

1πππιῦγα 675 υἱνεπειδ. Ηπιπο Ἰοοιπι ἴῃ 5115 ποέϊς 1}- 

Τ1αϑίναϊ νἱν ἐγ ]5βίπητιβ ΤΠ ποῦοιι5, 

Βα; 

2. 

, 
{- 

ΕϑΞαὶῖ. 6.3. 
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τἰεῦτα αἰατιίι ἱροίμς υἱνόηπιις. Οὐ οἱ Αροβίο- 
Ἰὰ8 ρρϑι]αῦϊοπ θη ΒΡ Ὶ 1 [π5 1η ΠοτΪ Πατὴ ἐγ ηϑίονξ, 

οἴαπὶ ἀἰοῖϊξ : Ζοπιῖπιι5 ατιΐοτπ εριτὶ{τι5 65. Ἐκ 15 

αὐοια Οα θὲ ΘΟ ρΟ πὶ οϑί ἃ6 ΡΟΥΘ ρΘοίΠ, 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΈΒΑΒΕΞ 

ΠΟῸΠ ΠδίτγεΒ ΙΙΘ ΠΑ ΙΟΠ6ΠῚ, 566 ΘΟΠ] ΠΟ ΟΙΦΙ, 
οαηὶ Ῥαίγα οἱ ΕἾΠΟ ρ6} ΠΟΙ ΠῚ ΠῚ ΘΟΠΙΠΙΠ]Οα 10-- 

ΠΘΠῚ ΘΟΠΙΠΊΟΠΒΙΡΑΣΊ. ἘΠ Ποῖ ἀϊοίιι5 οϑὶ θΟΠι5., 

οἱ δϑὲ : βοπιιβ διιίθῃ δϑὲ οἱ ϑρι νι βαηοίιβ, θῸ- 
ηἰζαΐθη πα θΘη5 πῸπ ἃ νθη πη, 5664] παίπγα οἱ δὶ 

᾿πηδίδπη. ΑΠΟΦῈΙ [ἀΘ ΡΣ ΟΠ. Π τ} ἃ Ὀ5 ΠΥ Ἰ55] ΤΏ 11}, 

ΘΑΡΡΑΌΟΟΘΟ. ΑἘΒΟΘΟΗΙΕΡ. 

Ε στὸς Κύριος" οὗ εἴπαμεν, ἐν τὴ σχιᾶὰ τῶν πτερύ- 
γῶν αὐτοῦ ζησόμεθα. Καὶ ὃ ἀπόστολος τὴν τοῦ 

, ν᾿ , ΡΎΒΟῚ ᾿ , 3 ΄, πνεύματος προσηγορίαν ἐπὶ τὸν Κύριον ἀναφέρει 
᾿ τω Ὁ 

λέγων: Ὃ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν. Ἔχ δὲ τού- 
τῶν παντὶ δῆλον ὅτι “ οὐχὶ ἀλλοτρίωσιν τῆς φύσεως, 

᾿ Γὰ 

ἀλλ᾽ οἰκείωσιν πρὸς τὸν Πατέρα καὶ Υἱὸν ἣ χοινω- 
νία τῶν ὀνομάτων παρίστησι. Καὶ ἀγαθὸς ὃ Θεὸς 
Ψ“ .  ΓἘ- ᾿ ᾿ ᾿ - Η εἴρηται, χαὶ ἔστιν " ἀγαθὸν δὲ χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ 
ἅγιον, οὐχ ἐπισχευαστὴν ἔχον τὴν ἀγαθότητα, ἀλλ᾽ 

ἐχ φύσεως αὐτῷ συνυπάρχουσαν. Ἢ πάντων ἂν εἴη 
51 4115 ἀϊοαξ δἴιπὶ 4 πϑέιιγἃ 5 ποῖιι5. δϑὲ, ὈΟπ-- γ75 ἀλογώτατον, τὸ φύσει ἅγιον μὴ φύσει λέγειν τὴν 
ταΐθιη παῖμγα ΠΟ ΠᾶθοΓῸ., 564. ῳ «ιαηγάδηι 46- ἃ 
ἰῇ 6 Ρ5. 8ρΡ Υ  ΘΠΙΘηἴθιη., οἰ {6 [Ὀγ  ἤβθοι5 ἃ6ο6- 
ἀδπίθηλ. Οτη ἴα. οἴιπὶ Τ)Ομΐητι5 αἰχὶς, Ερο 
γτοραῦο αίγοπι, οἱ αἰΐππι Ῥαγαοϊοίμηι ἀαδῖϊ νο- 

δὶ5., οἵ ἴρ586 Ῥαγδοϊθίτιθ ποϑίθι" 6586 οβδίθπαϊειν. 
Οὐάᾶγθ ράγδ θεῖ οι 6. ἈΡΡΟΙ]α ο ποπ ρᾶγιπη 

Δ ἀθιηοηϑίγαπάδιη ΒΡ γ [5 ϑάποῖϊ τη] οϑία θη 
οοπίοσγι. : 

4. Ἐλ ποῃηῖπα ψαϊάθπι {ιι85 πιὰ] 6ϑίαἴθη Πδἔπ 85 
Ἰπάϊοδηξ, διιηΐ 6] ϑιη 61 : Ορονἰΐοπθ5 γθῸ ϑ8ρῖ- 
ΥἾπι5 ϑᾶποῖὶ 4πὰ]65} ἤογῦο ])οπιϊπὶ, ἰπααῖ!, οοἰὶ 

Πεπιαιὶ διιπὲ., δὲ ϑρίγίτ οτὶς ὁἼτι5 οπιπῖς ἱτίτις 

δογιπι. {1 ᾿στταν ΠΏ θιι5. ὑ  Ρθπὶ οὐθαίου δϑὶ ορὶο- 

ΓαΠ : 1ἴὰ οἱ Ξϑριγ1π|5 δα Πποίτιϑ 5] ]Θιὴ ἃς ΠΡ Πὰ πὶ 

νὶγτΐθι ῥοςθϑίδ! υτι5. ορ δε θιι5. προγετ, Ἐπ 

ΤΠ 8115 100, ϑρέγνιτι5 1) οηιϊτιὶ, χιιὶ ξεοῖξ τπὸ : τιοπ 
(6 οὐθαῖίοηθ, πὶ ἀνθ γον, 56 46 πιιπιᾶπθ νἱ γί 5 

ΡΘυδοῦοπο ἊΊ556γθπ5. Οὐΐπ θεαμῃ ἰοατιθπ5 Εϑαϊας 
6Χ ΒΟΠΉΪΠΙ Ρϑύβοηᾶ, νυ] 6] 1σθὲ βθοιηάτιηι 6715 Πτι- 

μηδ] αἴθ : Ζ)οηηίγει5, Ἰη αι], γυεδῖί πιδ., δὲ δρῖ- 

τ ξιι5 6715. ἘΠ᾽ Υγβααπη ΘΡΙΡ [πι5. νἱΡ 6 ΠῚ τη] οῦϑα 

ΡΘΕ Ά51556 ἀἰθο] νη 5 ῬβἈ]Πλι5., Ομὸ ἐδο,, ἱπααῖε, 

ὦ ϑριγίίι ἱμοὸ, δὲ ψιιο α [ποὶθ πα Πιρίαπι ἢ Βε- 

ΠΘΠΟΘΏ 188 Δι! θη} {1188 ἃ] 60 84 πο5 ἀδυθηϊιπε, 

4118165 ϑιπὶ δὲ «ιδηΐδ ἢ Βίοις ῬΟμηΐπιι5. ἰρ56. [5 

411 ᾿Ρ511ΠῈ 5ΠΒΟΘΡΟΙΘ,, ἰδίπιο ἀθα1ξ πὶ ΠΙοουοὶ Π]1οὸ5 

61 ἤθυὶ : δῖο δὲ βρινηι5. ϑαποίιι5. Θρ ν ἔτι. οϑὲ 

ΔαΟΡΈΟΠΙ5. ἘΦ ἀαθμῃηδ πο τιη} ΤΠ) ΟΠ  Πτι5 Ποϑίδν: 
ΠΙΔΘΊΒ[ΕΙ ὙΘΙΊΙΒ 65Γ.,), ππιχία 14 ιοά ἀϊοίιηι εϑὶ : 

705 ατιΐοπι τιοῖϊ6 ϑοοαγ 6 πιαρίϑίτγιεπι δδίγιίτη γι 

(ΟΥΤΩΣ τἰτιιι5 Θτιῖτη πιαδιϑίθῦ τθϑίοι' θεὲ Ομτί- 

δέτι5.; 510 οἵ ΒριἸτατὴ ϑ8 ΠΟΙ ΠῚ ΟΠΊΠ65, {ποί- 
«ποῖ ἴπ ΠΟΠΪΠ6 ΠΟΠΔΪΠΙ οἸΘαἸἀθυϊηΐ, ἄθρει ἰ6- 

6 Ἐ4Π οὐκ ἀλλοτρίωσιν. ΑἙ Μϑ5, οὐχί. 

ἃ (ὐοήϊοοβ. ποππα}}} ἐπιγενημιατιχὴν, ῬΟΙ ππίοιιη ν, 

ΤΡτἄθπα 1 εἴ (01}». προσγεγεννημιένην. ΑἸῊ ἔτο5 Μ95. 
προσγεγενημιένην. 

ΡΈἜΜΙΙ εἰς ἀπόδειξιν. Αἱ Ν8ς5, ΔηΓΙΤαΐοτο8 πρὸς ἀπό- 
δειξιν. ς 
[ὉΠ ἐνέργειαι τοῦ πνεύματος, Ν᾽ εἴογε5. ΠΡΥΪ τιξ ἰπ 

ἀγαθότητα ἔχειν, ἀλλ᾽ " ἐπιγεννηματιχὴν χαὶ ἔξω- 

θεν προσγεγενημένην αὐτῷ. ᾿Εν ᾧ. δὲ εἶπεν ὁ Κύ- 

ριος, ὅτι ᾿Εγὼ ἐρωτήσω τὸν Πατέρα, καὶ ἄλλον 

Παράκλητον δώσει ὑμῖν, καὶ αὐτὸς εἶναι παράχλη- 

τος ἡμῶν ἐνδείκνυται. Ὥστε χαὶ ἣ τοῦ παραχλή- 

του προσηγορία οὐ μιχρὸν "ἢ πρὸς ἀπόδειξιν τῆς 
δόξης τοῦ ἁγίου Πνεύματος συντελεῖ. 

Καὶ τὰ μὲν ὀνόματα τοιαῦτα τοῦ μεγαλείου 
“τ 2 ἢ δ; “χα,οτύϑ ὧν ὌΣΕΡ 

τῆς φύσεως ἐνδειχτικά᾽ αἵ δὲ ἐνέργειαι τοῦ ἁγίου 
ς 7 - . 7" , - 7 ἐμ ᾿ 

Πνεύματος οἷαι: Τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου, φησὶν, 
[ΩΣ ,’ὔ τω 

οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, καὶ τῷ [νεύματι τοῦ 

στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἣ δύναμις αὐτῶν. Ὥς τοίνυν 
ὃ Θεὸς Λόγος δημιουργός ἐστι τῶν οὐρανῶν, οὕτω ς ἵ ᾿ῇ ΡΥ ᾽ 

ἄς ο κι ι τ , 
χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ στερεὸν χαὶ πάγιον 

ὁ τῆς ἀρετῆς παρέχεται ταῖς οὐρανίαις δυνάμεσι. 

Καὶ πάλιν ὃ Ἰώδ- Πνεῦμα [Κυρίου τὸ ποιῆσαν με" 
οὐχ ἐπὶ τῆς δημιουργίας, ὡς οἶμαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς 

χατὰ τὴν ἀνθρωπείαν ἀρετὴν τελειώσεως λέγων. 

ὋὉ δὲ Ἡσαΐας ἐκ προσώπου υρίου διαλεγόμενος 
} ΝΝ Ἢ ) 3 - »Ἑ» , , 3. ,ὐὐ κατὰ τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ δηλονότι, Κύριος ἀπέ-- 

σταλχέ με, φησὶ, καὶ τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ. Καὶ πά-- 

λιν ὃ Ψαλμὸς δι᾽ ὅλων χεγωρηχέναι τὴν δύναμιν τοῦ ὃ { θη ὶ 
,ὔ ὦ -- ᾿ ΔΒ 

ς Πνεύματος παριστὰς, Ποῦ πορευθῶ, φησὶ, χαὶ ἀπὸ 

τοῦ Πνεύματός σου, καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ 
φύγω; Αἱ δὲ εἰς ἡμᾶς ἀπ᾽ αὐτοῦ φθάνουσαι εὐερ-- 

7 - 7] Ρ] παν , σ. ιινΝὨἁ 

γεσίαι, ὅποῖαί τινές εἶσι χαὶ ἡλίκαι; “Ὥσπερ αὐτὸς 

ὃ Κύριος ἔδωχεν ἐξουσίαν τοῖς δεξαμένοις αὐτὸν τέ- 

χνα Θεοῦ γενέσθαι, οὕτω χαὶ τὸ Πνεῦμα ἅγιον 
Πνεῦμα υἱοθεσίας ἐστί. Καὶ ὥσπερ “ διδάσκαλός 

ἐστιν ἀληθινὸς ὃ Κύριος ἡμῶν χατὰ τὸ εἰρημένον. 

Ὑμεῖς δὲ μὴ χαλέσητε διδάσχαλον ὑμῶν ἐπὶ τῆς 
- ἘΙ ᾿ δ Ἐξ ΚΑ 5 γ ρα χκιν, γῆς" εἷς γὰρ καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν ὃ Χριστός" οὕτω 

οοπίοχίι. Ηοο ἴρβο ἴπ Ἰοοοὸ Νἴϑϑ, ποηπα}}} τοῦ χυρίου. 

Τρρογαΐ ἁγιϊουΐι5 1π ἸΠΉ ΡΥ 5515 ΠΡΌΥῚ5, 

ἃ ΠΙυὰ, τῆς ἀρετῆς, ἀἀατίαπι εϑὲ ἐσ ἴσθι5 ἈΘσ 5 

(σα Ι 5. . 

6 (σάοχ τππὰ5 οὗ 6{π| διδάσκαλός ἐστιν. Θεα ἴῃ 1115 
«υϊπίις Οσατοιθιι5 νὸχ ἐστὶν ποη Ἰεριίιιν. 

νι ιν. ᾿ϑϑϑϑϑδδινά ιν.» Ψᾧ 1 
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χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διδάσχειν ἴ πάντας τοὺς εἰς 

τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου πεπιστευχότας, ὃπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

Κυρίου μεμαρτύρηται, εἰπόντος" Ὃ δὲ Παράχλητος 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὃ ὅ Πατὴρ, ἐκεῖνος 
ὑμᾶς διδάξει πάντα. Καὶ ὥσπερ διαιρεῖν τὰ ἐνερ- 

γήματα εἰς τοὺς ἀξίους τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἐνεργη- 

μάτων ὃ Πατὴρ λέγεται, καὶ διαιρεῖν τὰς διαχονίας 
οὶ 59 - ἄρον, δὰ , 7 ΠῚ 

ὃ Υἱὸς ἐν τοῖς τῆς διαχονίας ἀξιώμασιν, οὕτω διαι-- 

ρεῖν χαὶ τὰ χαρίσματα τὸ {Πνεῦμα τὸ ἅγιον εἰς τοὺς 
ἀξίους τῆς τῶν γαρισμάτων ὑποδοχῆς μαρτυρεῖται. 
ΕΗ , εἰ Ἶ , ϑὲ Ψ', γελ ἣ ψν 

Διαιρέσεις γὰρ χαρισμάτων εἰσίν. 'Γὸ δὲ αὐτὸ 
ῸὋν ἿΣ λ ὃ Ψ Ὁ ΩΣ » Β δὲ “δὰ 

Πνεῦμα καὶ διαιρέσεις διχχονιῶν εἰσι ὃ δὲ αὐτὸς 
Κύ - λ. 7 3 . ΄ Ἔνκε αν, το δὲ 2 ύριος" καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν" ᾿ ὃ δὲ αὖ- 

Χ Α -! σὺν πη ἈὉ Ἂ ΄ - . «ες οὦὋ 

τὸς Θεός ἐστιν ὃ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. “Ὃρᾶς εὶ 
-» 5" ΩΝ -ὦ ὄν ,ὔ τ Ψ 

πῶς καὶ ἐνταῦθα ἣ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐνέργειο. 
» , 5. “5, ἃς Π ν ὶ Υἱοῦ ἐνεργεία: 

συντεταγμένη ἐστὶ “ τῇ Πατρὸς καὶ ΥἹοῦ ἐνεργεία: 
Ὁ" ᾿ Ἀ » - 

Εἴτα χαὶ ἐκ τοῦ ἐπαγομένου μειζόνως ἱ πὸ θεῖον τῆς 

φύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος φανεροῦται. Τί γάρ 
γχε' ὯΛ ͵ὕ ΕῚ - Δ ᾿ Ἁ ΦΦ0 ΙΝ 

φησι; Ταῦτα δὲ πάντα ἐνεργεῖ τὸ ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ 

Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑχάστῳ, καθὼς βούλεται. 
5.ΝᾺ Ω͂ “Ἁ Θ᾽ Ἁ Ν ὅδ Χ 2} ,ὔ 

Οὐδὲν ἕτερον, ἢ αὐθεντιχὴν καὶ δεσποτιχὴν ἐξουσίαν 
ὑτῷ ῖ ΄ 32). τῇὸ ἢ ΝΝ, “ ᾿ αὐτῷ μαρτυρεῖ. Διόπερ ἐν τῇ "' χαινὴ Διαθήχη οἵ 

τ , ΔΙ ΔΑΣ δ ᾿ς Ὁ ἌΝ 

προφῆται χεχράγασι, Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. ᾽ς 
Α πϑηῖο Ποπείππη πονῖξ θα φ ἰμοπυϊγυῖβ διιτιῖ, τοὶ φ» . - .- 7 

'Γὺ δὲ ἐρευνᾶν τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ, πόθεν τῷ Πνεύ-- 
΄ “0 σον 5. λΝ Ξ:᾿᾿» 3 

ματι πρόσεστιν; “Ὥσπερ, φησὶν, οὐδεὶς οἶδεν ἀν- 
- Χ - τῸὉ θρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἶ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀν- 

θρώπου τὸ ἐν αὐτῷ "οὕτω χαὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς 
ο - ὥὶ, Ὁ 

ἔγνωχεν, εἶ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. “Ὡς γὰρ οὐδεὶς 

ἀλλότριος οὐδὲ ξένος τοὺς ἔνδον λογισμοὺς ἐπο- 
, , - ϑμαὶ. [ ἈΝ ,, ἵ ᾿ ΕΙΣ 

πτεύειν δύναται τῆς ψυχῆς" οὕτω δηλονότι, καὶ εἴ τι 
-Ὁ - .Ὁ-ὦ» ῸὉὭὩΣο Ψ, 

τῶν ἀποῤῥήτων χοινωνεῖ τῷ Θεῷ, οὐχ ἃ ἀλλότριον 
ς. ὦ δι Κη 5 δ ως “10. ὃ) - , 

αὐτοῦ, οὐδὲ ξένον, διερευνᾶν τὰ βάθη τῶν χριμάτων 

τοὺ Θεοῦ δύναται. εἶτα χαὶ ἣ ζωὴ ἣμῖν ἀπὸ τοῦ 

ΓἌοσ. βθουπάτιϑ διδάσκειν πάντως τούς, ΟἸγιτεῖπιο : 

4{88 βουίρίαθτα ποι ἀἸβρ!οοῦ ἀυϊάθπι (ὐογθοἤβιο, 566 

ἴτὰ ταπηθη, αὐ Ἰοροπάπιιῃ ρῥῃϊοΐ, διδάσχειν πάντα τούς, 

εἴοοοῖ οπιπῖα,, 605, φμὶ οἴς, Αἴ ϑῃΐμη ἐθβε πο πῖατι 

Ῥᾶι]ο ροβὲ ἃ 65110 ἁ] απ ὃχ Ενδηβο]ο, ἐχεῖνος 

ὑμᾶς διδάξει πάντα, ἐ{|{6 αὖος «οοεῦτξ οπιπῖα, οἷᾶγα δὲ 

Ρουθ ΘΧΡΌΒΟΘΓΟ, αὖ τὰ Ἰοσαίπιν, Ἑαΐθου οομ]θοίπσατη 

Ὑἰνὶ ἀοοιβδιτηϊ πὴ] 81 «ποίας να]46. ἁὐιποάππι μ]ὰ- 

δόγο : ἴαιπθη οὐπὴ 611 εἴ βὲχ Νί55. παρεαπὶ διδάσχειν 

πάντας τούς, ἄοοενε 605 ὁπιπες {ιὶ εἴο., φαϊάπᾶχη ἴῃ 

οοπίοχέι τὴ αἰαππτη πο 1 Ἰοαν]. 

8 Οοάδχ ὑπ πατήρ μου. 

᾿ (οάϊοοβ ποῖ Ρδποὶ διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων. 

 ΓΑΡΥῚ Δ {αοῦ νθίο 65 εἰσὶ, χαὶ ὁ αὐτὸς θεός. 

Κ ΒΔ τῇ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ. Αὐ Μϑ5. ἀυϊπίια 

αὖ ἴῃ οοπΐοχία. 

1 ψίϑαπι οϑί ΠΡγανῖο, νόθοι θεῖον ἴπ Ῥδρ. [ον 

ΘΟΥΙΊροΓΘ, 510 αὐ ἴῃ ογὰ ΠΡΥΪ βου ρΒου τὸ μεγαλεῖον, 

991 

βίδ[θ δϑὲ ΠΟΙΉΪΠ15 1056, ΟἹ] αἰχὶ : Ραγαοϊδίμς γοαη. αὐ 

ατιίθηι δ ριγ{τι5 5 ατιοίιι5 ψτιθηι Ῥαΐον πιέξιος, {116 26. 

Ρ νος ἀοοοϑῖξ οπιτῖα. ἘΠ ϑιοιε Ῥαΐθν Ορθυ ΠΟ η65 ἴῃ 

605 41 Ορϑυ ΠΟΙ 115 5050] 016 η 415. ἀἰρηὶ ϑιιηΐ, 
ἀτοῖταν ἀϊνϊάογθ, ᾿ϊθιηαιιθ ἀἰνιάθν ΕἼΤ τι5 δ μη]-- 

ΙΒ Δ ΠΟΠΘ5 [ἢ αἰ Ρ ἢ] ΑΕ} 115. ΠΔ] ΙΒ ΘΥΙ : 510 αἶνι- 

ἄθγθ δἴδηη ἄοπὰ 1ἴπ 605 4] ἐ0η15 θχοὶρι πα 5 
αἰρηϊ ϑαηδ, ρου θῖιν. ΚΡΙΡῚπι5. βαποίιβ. 7)ὶνὲ- 

5ΙΟΤ65 Θπῖτη. ἀοΠΟΤ τίσι διιτιῖ, 56 ἴδηι ϑρίγίίις : 

οἱ αἰϊνίδίοτθ5 πιϊτὶ δ θγἸοΥηι διετιὶ, 56 ἰάθπι 7)0-- 

τη ἴγει5 : οἵ αἰνίξίοτιο5 ορεγαἰτοπιίην δτιτιῖ, 5θ ὦ ἰάθης 

6δὲ 7δϑιις, οἰηοϊεοτι5 οπιπία ὑπ οτιτῖτις. 1465 

«αοιποο πΐὸ «ποάπ6 ΘΡΙΡ τπι5. ΒΆ ΠΟΙ ΟΡΘΡΆΓΟ 

ΟΡΘΙΔΙΠΟΠΙ ῬΔΕ5 ἃς ΕἾΠΙ σοη] ποία 511" Ποη 6 

ΟΧ 60 δϊδη ποκα 5Θ{π|π|, αν! Ἰΐὰ5. Παΐτ 85 
58 ΠΟΙ ΚΘΡΙΡΙΓΠ5. ΔΙΏΡ ἢ 15. ἀθοϊαραῖαν. Οὐ] ΘΗ]ΠῚ 

αἷἱ " ϑεά οπιπία ἤὸ 6[}Ποἷξ πἰτιῖις εἰ ἰάθηι ϑριτὶ- 
ἐιι5.., αἰντἄθτι5 ρτὶν αἰτίην τιτιζοιἴφτεθ., σοι τε. 

ΝΊΒῚ ἁἰπιὰ οἱ δάϑου }, ΗΒ] ἀποῖου α  ἂο ἀοηη]- 

Π]Ὸ Δα} πηοίδηι ροἰοϑίαίθηυ. ΟῸαρΡΟρίον ἴῃ ΝΟνο 

4" 

Ι. Ου». 

«τς 

12. 

Ἰδίώςυν. εἰ. 

Ταβίδιηθηῖο ΡΙΌΡ μος οἰαμηαυιηῖ: Πῶς ἀϊοῖ! ϑρῖ- Αοι.π51.1ᾳ. 

γίτιις5 βαποίτι5. Τπά 6 δυιΐθιη 5ορ το ρΡΟΙΟΠ18-- 

ἔπ 61 δά δϑι βρινιταὶ ἢ Ομοηιαςηιοάπηι, Ἰπ {1}, 

δρίγζι5 Ποπιῖτιῖς σι 658 ἵπι 60 : 510 δὲ θῶ τι 

διιπιὶ [)6ὶ, τιθηϊὸ σοσπονῖξ,, τιϊϑδὶ ϑρίτιπις 71) 6ἱ. τι 

ΘΠΪΩ1 Π1Π]Π]105 ΔΘ Ώτι5. ἅτ ΡΘΥΟΟΥΊΠῈ5 ΠΟΥ Πἃ5 Δη1- 

188. ΘΟΡΊ Δ ΠΟΠ65 ροϊεϑί ᾿ΠΘΡΊΟΘΘΓΘ : 510 ριοίθοίο 

51 ΔΡΌΔΗΙ ΔΠΠ(πἃ οἴη 60 οοιημηιηθ. παραὶ 5ρ1- 

ΥΠΓπ|5..,. ΟΠ ἃ) 60 ΠΘΩτ16 Δ᾿Ι1ΘΠ1|5 511) ΠΟ 6 ρ6- 

ΓΟΡΎΙΠτ5., ΡΙΟ απ ἃ Ππάϊοϊονιιηι [61 Ῥ δ βου αν] 

Ροίεϑε. Ῥυϑίθιθα δ νἱΐα ΠΟΡ]5 ἃ, 060 ρ6ὺ (Βυϊϑίπμμ 

ἴῃ ϑαποίο ϑριγια. ϑαρροα!αιιν. ὙΊνιῆ σαὶ Θη]πὰ 

πια]δδίας παίπ7 8 : 56 ὙΘΥΘΟΥ, Π6 Ροΐζι5 ἢπιπο ἰοσιιπι 
φουγαρογῖΐ, οαπῃ οὐ ἴῃ ΘΕ 115 οἵ ἴῃ ΄αϊηαιθ Ν85. οοη-- 

βἰδηΐον τὸ θεῖον Ἰοσαΐατ. διαί 6611 ἕν καὶ αὐτό. ΓΑ τὶ 
γψείογϑ ἕν καὶ τὸ αὐτό, 

τὰ Ῥγο χαινῇ, ὑπ: πόνο, βουϊρίττη ᾿Π ΘΗ Π1118 ἴπ τη δ- 
δἷπθ ΒΘρῚ [οΓ ΕΠ τη Δαπηοάππι γθοθη!, παλαιᾷ, ἦε 

νείενὶ. 864 φαϊουτηχαδ 1116 ΤῸ1Ὲ, 41 1[ἃ ΒΟΥ ρβιξ, ορὶ ' 
πίοπο 8πᾷ ζαϊβιιβ οδί. Βαβ 115. Θπῖπὶ γοβριοῖϊὲ δά ἀοΐα 

Αροβίοϊίογιιμη 21, 11, ἘΠῚ 510 Ἰδβιταν : ως ἀἰοῖς δ ί- 

γἱζιι5 δατιοίτι5, αἰγιιη: ομτι5 65ὲ ξοπα ἤθο εἴς. ΓΑΡγὰ- 

τἶτ5. ΑἸ 1π5 τη 6 ]1π|5 46 μου ]οοο πα !οαγογαΐῖ, {αὶ ἴα πο-- 

ταγαῦ ἴῃ τηὰτσίηθ ἈΘΡῚ βεοιπα!, ἐν ταῖς πράξεσιν, ὧν 

“Τειὶς. 
4 ἘΦ ἀλλότριον ὄν. ὸοχ ὄν ἴῃ 86χ Νῖβ5. ἄεοβί. Ηππς 

Ἰοοιτα νου πηπ5 ἴα, τι ΟρΡΕΠλτι5. ΤΠ ΓΘΓΡΙ 65. Π)ιισοριι5. 

Ἡαιά Ἰοηρο θρ. 4πάγίιϑ5 χορηγεῖται, ζωογονεῖ μιὲν γὰρ 

ὁ θεὸς. . « - θεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος. Ἀ 

τ. ΟΟΥ 2: 
ΕΘ: 



13. 

οαπ. το. 

27. 

902 9. ΒΆΘΠῚΙ ΘΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΘΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

φιιὶ οἱνιβοαὶϊ οπιτιῖα. Ὑ Ἰΐδνα ἀυιΐθιῃ ἰὰγ αν Ομῖ- 

ϑἴιι5 : νος δπίην τπθθ, Ἰμ4α11, σοοθην τι δατη, ατι- 
εἰμι, δ᾽ 650 υἱΐαπι (ἰογπιαπι εἶο ἐς. Ὑἰντβοα- 

μλπ ΠΙ ΔΘ πὰ Ρ6Ρ ΒΡ γι πι., “ποιηδπιοάπιμι αἱξ 
Πονι.8.1τ. ῬΆαΠιβ5 : Ομ ὁαοϊίανῖι (ἢτιβίιτη 6 πιογτεῖς,, οἵ-- 

νἱβοανὶε οἰΐαην πιοτίαϊἑα ΠΟΥΡΟΓΩ τὉοϑίγα , ΡΤ 

ἰρϑίιις ϑρίγίτιπι ἱπμιαὐτίατιίοηι ἐπι υοὐϊς. 

δ. δυῖιη πο ἰδῖθ οὐπὰ ἁπιἄθαϊ οτηπἶαᾶ., ΠΟΘ 
Ῥουϊουλιιην, 4ποα οὐ] 06 ὲ Ὀ] ΑΘ ρμθηηπηι αἰϊαιιοά 
γούθιη ἴῃ ΒΡ ν᾿ τὰπὰ βαποίτιμη ΘΗ 66 δι θηιὶ 

᾿προπάθε, ἐἰπηθαΐ, θα ρουΐθμη. θιιῃὶ ἐἰδιἰατ5. ρτὸ- 

πιιηταΐ,, δῖ. ἀθ ΞΡ γ πὶ ΒΟ ΒΘ Π5 : 

ΕπΌν. Το 5 ΟΡ πο δὲ πδπινὰ 9. Ῥαῖνὶθ {α] ἀ61ὴ 

ΡΥδοορίο,, ορϑγαϊοπθ γερὸ ΕἾΠΙ [ἀοῖτι5., ἴθυ το 

Ιοοο Πποπούαϊιθ., ἰδ πᾶπὶ {1 51} ῬΥΙΠΉΙΠΗ , 

ΟἸΩΠἾ τ] τ16 ΠΑ ΧΊΠΉ11ΠῚ, δἰ 5011} ΠῚ} Π5Π106}] Ορὶ- 

Ποία ΤΠπΙσο πη, ἀδιἴαϊθ ἃ6 ογθαηαὶ ροϊθπεα οὰ- 

ΓΘΏ5. 

Βλ5. ἤος 4] ἀἴοῖε, πο ἀθιταΐθμι ΠΑ ] ΑγῈ 1Π 

ΠΟΡῚ5 νἱἀθίαν ογράργο, οίϑι εἰ Πθοὸ {οδπη65 ἐἰοϊ : 

ι. Ζοαη.3. Ἐπ ἰοο δοίην, φιοί ἐπὶ τιοϑὶς 658, εα δρίγιιι, 
2ή.. 

Χ,  ὐτ. ἃς 

16. 

ιίθπι ποῦς εἰθαϊξ : οἱ Αροβίο]!ιϑβ, δι βοϊἰς ψιιοά 
ἐοπιρίπιπι 1) 6ὶ δεῖς, οἱ ϑρίγιξς 1)εὶ παδῖϊαϊ ἔπι 

Ἔρος. «. νοθὶς ἢ οἵ Γυγβιι5,, 7πι ψίιο οτητιῖς «ρα Ποαιῖο οο- 
πὶ 232. αϑπιοπίαία οΥΘδοῖξ ἔπι ἐθπιρίμιην σαποίτηι ἐπ 1)0-- 

γηῖπο, ἵπὶ {0 οἱ νο5 οοιρἰΠοαπιῖτι ἐπὶ μαδίξαοιε-- 

{πὶ 1) οἱ ἔτι ϑρίτίιτι. Τα ι6 51 Τδιι5 1π ΠΟΡῚ5. Ρ6} 
ΘΡΙΡΙ πατ ΠΑ ταν 6 “ΠΟΙ ἔπ, ΠΟΙ ΗΘ Τηδη [6ϑΐα 11}-- 

Ρἰοἴαβ δϑί 7, ̓ρϑίιμη ΘρΙ ΡΠ ἀἸοθγα ἐἰϊθίδε5 οχ-- 
βου ίθμ ἢ Εἰ, 51] 605 41] ντρέπ!θ ρου ΐθοι! διιηΐ, ἄθο5 
ΠΟΙΏΪΠᾺ ΠΊΤΙ5., ΡΘΡΙΘΟΙΟ Διί εϑί ΡῈΡ βρι γι ; 

αοπιοο 4] 4|105. οἴποιε Π)6 05, 116 1086 ἀ6βι-- 
ττπι5. ἀδἰταΐθ δϑὲ ἢ ΝΘ Ὸ ψΕΓῸ ρῥπιπὶ [ἘΘΡῚ ἀἸσογα., 

εὐ 1π ΠΟΠΊΙΠΊΡ115., 1 οἱ ἴπ Κρ! Ρ πὶ “δι ἔαΐθηη {1:0 

ΡαΓΠΟΙρ ΠΟ Π6. Δοα ϑιΐα 511, ΠΟΠΟΡΑΡ], ΠΟΗ δῖι- 

ἴθι δία 6] σοιηρθίθνθ. ΟἿ δηϊτη ἄπο ο[[οἰ-- 

τι. Π 15... πη 8 0}}15 οϑὲ ΠδίμΓ86., {1188 ΠΟΠΠΙΙη-- 
{πᾶπ| ΡῈ ΠΟΟ]Ισ ΘΠ 8 Π}) ἃ Ὀοπίΐαίθ θχεῖάαὶ. Τά 
δτιΐθ ρου ῖΘ βα] ἴα γ]5. ΒΑΡ 5121 Γορυσπαΐ ἐγδα]-- 

271]. 28. ἰἰοηϊ. Εππιῖθς., ᾿πάαιῖ, δαρίϊτξαξο πὶ τιοπεῖτιε Ρα- 
19. 

ἐγῖ5, οἱ Εἰ, οὲ δρίγίειις σαποῖῖ. Ἐξ Θαϊπι θαρτ!-- 

5Π18 515. πιπὶ 6], 465 γῈΓῸ 556 ηβιι5 δϑέ ἀοἰαιῖ. 

Νὰ ΟΥΘάΘΙ6. ΡΥΠ15 Ορογίθε,, ἀδῖπάθ θαρεἰϑηηαῖθ 

Ρ̓ῬΥ5 πηᾶ] ον ΠΡΤΌσιιπ γοΐθγιπι δίδωσι Χριστός, 51α- 

Ἐπὶ Βοσ. 4παγίι5 φωνῆς μοὺ ἀκούει. 
ὁ ΤΑΡΥῚ ἀἰψαοῦ γϑίεγοϑ τοῖς τολμνήσασι. 

ἃ (ράτοοθ5 πόηπα}}} χαὶ τάξει χαί. ΕΠῚΕ προστάγματι 

μέν. Ν' οου]α μὲν πῃ ΤΠ Δ] ΟἹ ραγίε Ν55. ἀθεβί. 
“Ὑοχ οἰχεῖν ποῦ ἸορΊ ταν ποπι6 ἴῃ εἀϊἴοπο  6η. πε- 

τ. Τίσι. θ.. ΤΘα5.» τὰ αἷς Ῥαυ]ι5 : Ῥγοίριο {ἰὐὶ σοτατπ 1260, Β Θεοῦ διὰ Χριστοῦ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι χορηγεῖται. 
Ζωοποιεῖ μὲν χὰρ ὃ Θεὸς, ὥς φησι Παῦλος. Πα-- 

,' , τ τ Ὁ τω 

ραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ 
πάντα. Ζωὴν δὲ " δίδωσιν ὃ Χριστός " Τὰ πρόθατα 

ΗΠ " Π ᾿ “-᾿ - 
γὰρ, φησὶ, τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀχούουσι, χαὶ 
ΠΟΥ Ν Ν ΡΨ δίδ 3 - ΄ μν 
ἐγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς, Ζωοποιούμεθα δὲ 
ΙΑ , ῇ - «ες 

διὰ Πνεύματος, ὥς φησι Παῦλος" Ὃ ἐγείρας Χρι- 
Ἁ - 

στὸν ἐχ νεχρῶν, ζωοποιήσει χαὶ τὰ θνητὰ σώματα 
“- Η - - -- “- 

ὑμῶν, διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ Πνεύματος ἐν ὑμῖν. 
3," ΄ - 
Αλλ᾽ ὃ πάντα τολμηρὸς οὗτος, χαὶ μὴ ὑποπτήσ-- 

σὼν τὸν ἐπηρτημένον κίνδυνον τοῖς τολμῶσι βλά- 
α σφημόν τι ῥῆμα εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποῤῥιψαι, 

ἄρ, ἀΈος ΒΥ Σ ΑΘΟΡΩΒ τ τ δ, ΒΞ [τ ἀμέτοχον αὐτὸ θεότητος ἀποφαίνεται, γράφων οὕτω 

περὶ τοῦ Πνεύματος" 
ΝῚ χ," “ 

ΕΥ̓͂Ν. Τρίτον ὁ τάξει καὶ φύσει, προστάγματι 
} - ε ν , δΑ -Ἂ" ὦ , μὲν τοῦ Πατρὸς, ἐνεργεία δὲ τοῦ Υἱοῦ γενόμενον, 

,ὔ - - 

τρίτη χώρᾳ τιμώμενον, ὥς πρῶτον χαὶ μεῖζον 

ἁπάντων, χαὶ μόνον τοιοῦτον τοῦ Μονογενοῦς ποί-- 
, ᾿Ὶ Ν --Ὁ , - 

μα, θεότητος χαὶ δημιουργικῇς δυνάμεως ἀπο- 
2 

λειπόμενον. 
Α . , 

ΒΑΣ' Ὁ δὲ τοῦτο λέγων ἔοιχε μηδὲ τὴν θεότητα 
,ὔ 5 - δ 2 - Ν , ΄ 

πεπιστευχέναι ἐν ἣμῖν “ οἰχεῖν, τοῦ Ἰωάννου λέ-- 
Ὶ το ΕῚ , ᾽ Α « ΕΝ 

οντος περὶ Θεοῦ" ᾿Εχ τούτου γινώσχομεν,, ὅτι ἐν 
ἡμῖν ἐστίν, ἐχ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωχε" χαὶ 
“9 "᾿ - νΝ ΠῚ κ ΡΝ " 

τοῦ ἀποστόλου - Οὐχ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε, χαὶ 

τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰχεῖ ἐν ὑμῖν ; χαὶ πάλιν: Ἔν 

ᾧ ἣ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς 
κ “ » , 5 μ᾿ τ ν. » ᾿ - 

ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ, ἐν ᾧ χαὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖ-- 

σθε εἰς χατοιχητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι. Εἰ 

τοίνυν ἐν ἡμῖν ὃ Θεὸς ἐνοιχεῖν λέγεται διὰ τοῦ 

Πνεύματος, πῶς οὐχὶ φανερᾶς ἀσεύείας ἐστὶν αὐτὸ 
Ἁ τ »Ε ᾿» - ΄ Ἁ ΡῚ 

τὸ Πνεῦμα λέγειν ἀμέτοχον τῆς θεότητος: Καὶ εἰ 
3 

θεοὺς ὀνομάζομεν τοὺς χατ᾽ ἀρετὴν τελείους, ἣ δὲ 
, “-ν - 7, “ 4 Πι ν 

τελείωσις διὰ τοῦ Πνεύματος, πῶς τὸ ἑτέρους θεο- 
ποιοῦν, αὐτὸ τῆς θεότητος ἀπολείπεται; ᾿Αλλὰ μὴν 

,“Ἃὧἱ “ 458 «“ 5. Στ ἐἶἱπα 3 ΄ “ ᾿ 
Ε οὐδὲ εὐσεῦες, ὥσπερ ἐπι τῶν ἀνθρώπων, οὕτω χαὶ 

ἜΝ, -» , Α ἦν 2 τ 3, 7 

ἐπὶ τοῦ Πνεύματος, μεθεχτὴν λέγειν αὐτοῦ τὴν θεό- 
ες Βρ ε εν 5... , ἀν νὼ ,ὔ 
τητα ἡ τετιμῆσθαι, χαὶ οὐχὶ φύσει αὐτῷ συνυπάρ- 

« Α ͵ὔ ΩΣ 

χειν. Ὃ γὰρ χάριτι θεοποιούμενος, τῆς μεταπτω- 
- ἘΡ τὶ 

τῆς ἐστι φύσεως, ἐξ ἀπροσεξίας ποτὲ χαὶ ἀποῤῥε-- 
οω ᾿-Ὡ εὐ ᾿εῸὖὟαἅ 

οὔσης τοῦ χρείττονος. Τοῦτο δὲ σαφῶς μάχεται 

τῇ παραδόσει τοῦ σωτηρίου βαπτίσματος. Πορευ- 
»3 τ 

θέντες, φησὶ, βαπτίζετε εἰς τὸ ὅ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, 
Α - ς ω Α κ .-8 ΕΣ ᾿ 

αἱ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. ἔστι γὰρ 
ν , ᾿ - , ᾿Ὶ 

τὸ βάπτισμα σφραγὶς τῆς πίστεως, ἣ δὲ πίστις, 

ΩΝ 

486 ἴπ ΠΕ 4115 56. ΠΌΓΙ5 : 564 δπὲ ἴπ δ Ἰοπα Ῥατὶ. 

βιθηβὶ ἁἀἀοη πη 6556 οχ Βοσῖο 810 (ὑοάοο οχ]ϑ1πηὰ- 

ΥἹ ὙΠ ΘΠ 1{1551Π}115 ΠΟ δ6 115. 

ΓΤΑΡΥΙ ΠΙφαοῦ νεΐεγος χαὶ τετιμῆσθαι. 

5. (οα]οο5. ποππα}}} πατρὸς χαὶ υἱοῦ χαὶ ἁγίου πνεύ- 

ματος. 

ὡς π“αΔ δ. γ΄ 

“5 -ὁῳἔἕἔσφψο,- 



ΑὈΝΕΚΘΌΒ ΕὔΝΟΜΙΌΜ 118. 1Π- 

θεότητος δυγχαταθέσις. Πιστεῦσαι γὰρ δεῖ πρότε- 

ρον; εἰτα τῷ βαπτίσματ' ἐπισφραγίσασθαι. Τὸ δὲ 
βάπτισμα ἡμῶν ἐστι " χατὰ τὴν τοῦ Κυρίου παρά- 

δοσιν, εἰς ὄνομα Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ χαὶ ἁγίου Πνεύ- 
ΓΙ " ,ὔ ἀνε τ 25. Ἶ λ 

ματος " οὐδενὸς χτίσματος,, οὐδὲ δούλου Πατρὶ καὶ 
γιῶ ΄ὔ « -- , Η 5 Ύ ΤΌΝ 

ἰῷ συντεταγμένου, ὡς τῆς θεότητος ἐν Τριάδι 

συμπληρουμένης. Τὸ δὲ ἔξω τούτων ὁμόδουλον ἅπαν 
᾿ - " 

ἐστὶ, χἂν τὰ μάλιστα ὑπερδολαῖς ἀξιωμάτων ἄλλα 
"Ὗ' , ͵7ὔ 

ἄλλων προτετιμημένα τυγχάνῃ. 
᾿Ὶ ,ὔ ὦ 

Καὶ μή μοι πάλιν τὰ σοφὰ ταῦτα' 

9 ΕἾ τ 

ΕΥ̓͂Ν. ᾿Εὰν μὴ χτίσμα ἐστὶν, οὐκοῦν γέννημα, 
μεθ. ἢ ΤΟΝ ὩΕ 

Ἀ ἢ ἀγέννητον. Εϊς δὲ ἄναρχος Θεὸς καὶ ἀγέννητος. 
" Α ΚῚ Οὔτε υὴν γέννημα. Λείπεται οὐν κτίσμα καὶ ποίη- 

μα αὐτὸ ὀνομάζεσθαι. 

ΒΑΣ. ᾿Εγὼ δὲ 

ληπτὰ ἡμῶν εἰναι τῇ γνώσει, 

» Νῦν 
5 -Ὁ τοῶνὸ 5. ἐφ - ᾿ ΝΥ 
εν τῷ μέλλοντι αιῶν!ι αποχειμενὼν ἡμῖν μόνον, ουὐτε 

ΑΞ κ ΄ μὴ , 
εἰ μὲν πᾶντα διωριζόμην χατα- 

ΕῚ , “ἡ "“ 

ἡσχύνθην ἂν ἴσως 
Ὁ Α Ε - 

διιολογῆσαι τὴν ἄγνοιαν. δὲ μυρία, οὐ τῶν 

- - Υ 3 - 2 ν» 2 , 2 3 
τῶν νῦν ὄντων ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀποχέχρυπται, ἀλλ 

“ Ὁ , - .- 

οὔτε τῶν ὑπαρχόντων ἣμῖν ἐν τῷ σώματι τρανὴ καὶ 
, ᾿ . 

ἀναντίῤῥητός ἐστιν ἣ χατάληψις. Οἷον ἀμέλει περὶ 
τω “ , Ἂ - 

τῆς ὄψεως, πότερον εἰσδεχόμενοι τὰς εἰχόνας τῶν 
“ ε ἣ -- 

δρατῶν, οὕτω. τὰς ἀντιλήψεις ποιούμεθα " χαὶ πῶς 

ὀρῶν τε παμμεγεθῶν, γῆς τε ἀπλέτου, καὶ ἀπείρου 
ὔ “ ᾿ . . - 

θαλάσσης, ἔτι “ δὲ χαὶ αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἣ εἰκὼν 
- εεξα - ΟΝ, ᾿ -“ ς Ἐπ τῆς 

τῷ βραχεῖ μέτρῳ τῆς χόρης ἡμῶν περιέχεται" ἢ 
5 ,, ͵ὔ - 

ἐχπέμπτοντές τι παρ᾽ ἑαυτῶν, χαὶ προσπελάζοντος 

σα 

,ὔ - - δ -» 

τούτου τοῖς δρατοῖς, οὕτως αὐτῶν τὴν αἴσθησιν’ 
Ε -ῸὉῸἬΘ - 

ἔχομεν, καὶ τί ἐστι τοῦτο καὶ πόσον, ὥστε γῆ χαὶ 
ἘΣ δἔσαγεῖν, δ, χοῦ που, ἢ 
αλάσσῃ ἐξαρχεῖν ἐφαπλούμενον, χαὶ περᾶν μὲν 

[«Ὁ. τ λ . - 
τὸν μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ τόπον, αὐτῷ τε προσ-- 

, - τ 

δάλλειν τῷ οὐρανῷ τοσούτῳ τάχει χινούμενον, ὥστε 
,ὔ - 

ἐν ἴσῳ χρόνῳ τό τε περιχείμενον σῶμα, καὶ τοὺς ἐν 

οὐρανῷ ἀστέρας καταμανθάνεσθαι. Καὶ τί δεῖ “ τάλ- 
7 “) Α -ἀψ Αι ᾿, Ὁ ΩΣ ͵7ὕ 7 

λα λέγειν ; ̓Αλλὰ αὐτὰ τὰ τοῦ νοῦ κινήματα, πότε- 
ον χτίζ Ε » ἤονδ ἢ ψυν) Ὁ ρον χτίζειν ἢ γεννᾶν πέφυχεν ἣ ψυχὴ, τίς ἂν ἀχρι-- 
- , " - 

Θῶς εἴποι; Τί οὖν θαυμαστὸν καὶ περὶ τοῦ ἁγίου 
΄ .-“ Α 

ΤΙνεύματος ἀνεπαισχύντως ἡμᾶς τὴν ἄγνοιαν ὅμο- 
»Ἥ δὰ ΑΥ Ἂ - ἘΞ 5 «ἘΜ 3, τω 

λογεῖν ; τὴν μέντοι ἀναντιῤῥήτως αὐτῷ προσμαρ- 
’, Σ , τ, ΟΠ σ } νι τυρουμένην δοξολογίαν ἀποδιδόναι; Ὅτι μὲν γὰρ 

Ἁ, ,ὔ -- - 
ὑπὲρ τὴν χτίσιν ἐστὶν, ἱχανῶς ἡυῖν παρίστησι τὰ 
διὸ - Ε ΣΝ [Ἢ Ὁ ΟΠ 2 εἰδή ς ἀδύ 

ιὰ τῶν Γραφῶν “ παραδιδόμενα , ἐπειδή γε ἀδύνα- 

᾿ (οάοχ Ο(Ο]}.. κατ᾽ αὐτὴν τὴν τοῦ. 

ἃ Ἑάτιο Ῥαγῖβ. ἀγέννητον. ἀλλ᾽ οὐκ ἀγέννητος. εἷς γάρ. 

Ἑδπῖο δ εη. εἵ {φυϊηααο Μ55. 18, αὐ φἀϊάϊπηιι5. Το- 

ἔπτη 1Ππ4, ἐὰν μιὴ χτίσμιοαι ἐστίν - οὐχοῦν γέννημα εἴο., 

πϑάπ δα γουθὰ ΒΑ51Π11, πεο ἴπ ποβίσο (οάϊοο (Ο]θοτ- 

ἀϊπο, πθὸ ἀρ ΕΑΡτΊοαχῃ ᾿Ἔρτταν. 

Ρ 7 Νί55. ἀπε αϊογοβ οἵ 61. ΑἸΠ ἔγοβ Μ55, Βασι 
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Ομβισηανῖ. Εδὲ ἀπίθιη ποϑίοι' Ὀαρ ἰβϑιητι5. οχ θο- 

ΔΏ1Π1 ΡΠ] ΟΠ, ἰη ΠομΊΘ πη ΡΑΕ15 οἱ ΕἼΠῚ δὲ 5ρὶ- 
ΥἸΓτ|5 δᾶ Ποῖ], ΠῚ} ΟΥΘα ἃ, ΠΘΟ116 56 ΡνῸ ῬΔΕῚ ἃ 

"ἢ ΕἼΠΟ., σοπ]ιποῖο, σα ἀθὶα5. ἴπ ΤΥΙη! 6. οοπη- 
Ρ]θαῖαν. Ναη συ! ἀυ!ἃ οχίγα μῸ5 δϑῖ., 14 ΟἹ ΠΘ 

ΘΟΠΒΘΡΨ ΠῚ δϑὲ, ΘΕ Δ 151 τηαχίτηθ Ο αἰ πΙζαΐαπι 

Ῥ δοίη 1 Α]1ἃ 41115 Δ ΘΡΟΠ Πα}. 

6. Νεο ΠΉΠῚ ΓΈ] 5115 ΘΆΡΙΘητ ἃ 114 νεῦρα οὁὈ- 
71ο]ὰϑ : 

Εσπ. 81 οὔδαίτιρα ΠΟῚ δϑῖ 5 ᾿σ![π| ΚΘ ΠΙ πγὰ τι 

Ἰη ΘΠΙτ|5. ΤΠΠτι5. ἁτιΐθιη Τ)6 115 δῖ ῬΥῚΠΟΙ ΡΟ ΘΆΓΘΙ5 

δἴψπ6 ᾿ησθηϊίι5. ΝΘ π6. γΘΙῸ σοηϊίινα εϑὲ. Ἐθ- 
βίαϊ Ἔσο τ 1056. οὐθαίτιρα [δοϊιναατι6. ΠΟΠΉΙΠ6- 
ἴπ|". 

Βα5. ἔσο ψθ7Ὸ 51 οποία {4 ]σ  Θὴ ΘΟΘσΠΙΠΟΠΘ 
Ποϑίγᾶ ΟΠ ΘΠ ΠΑ ρ0556., ΠῚ6 οΥδ556 ριιάθνοὶ 

ἸσΠΟΡΔ Πα ΘΟΠ ΠΡ]. Νιιηο. Δι 6} 1ΠΠ1ΠΠΊΘΓΆ . 

ΠΟῚ 80]11Π} ΘΧ 115 {1188 ΠΟ15 1Π {Ἐπ π|1}Ὸ 5ϑθοι]ο γα-- 

ΘΟ πηι", εἴ 6χ 115 “1185 ΠΠΙΠῸ [ἢ (8615 δι1πηΐ ; 

Ἰαϊθηΐ πο5 : 564. πράτ οἃ {1128 1π ΠΟΒ[ΤῸ ΘΟΡΡΟΙΘ 

᾿ἰπϑιιηΐ, οἷδγθ ἂς δυϊάθηίο ΘΟΠΊ ΡΥ ΘΠ ΠΑ Ππη1|5. 

ἘΧΘΠΊΡΙΙ οαιιϑὰ (6 νἱδι1, τιγιι, αἀτιπὶ ΓΘΡ τη Ὑ]ϑ5]-- 

ΟΠ τιτ 515 θρ 5 ̓πη Δ 1} 115, 1 ἀθηητιηι ΟΠ] Θοία 

ῬΟΙΓΟΙΡ δπητι5 : οἵ φποιηο 0 ΠΑ ΧΙ ΠΟΥ ΙΓ ΠΠ]ΟῈ {1111}; 

᾿π] ΠἸΘΠ5ΘΘ 168. [ΟΡ 886., οἵ ΠΗ Π11 ΠΠΔ 115, ἃ 681} 

ἸΡϑἴτι5 ἱπηᾶρῸ ἴῃ οχίστια Ποϑίγθθ ΡῈ Ρ1}126. ΤηΘηϑαγὰ 
σΟΠ ἰπϑαΐαν : ἃΠ οἴπῃ ἃ ΠΟΡΪ5. ΖυΠ ρ᾽δπ) Θιη]{{1-- 

τη1|5, [44τ|6 δ ν᾽: 1 δοσϑάϊε, 510 οδδηξ 511} 

βΘηϑιπῃ : οἱ 4π|4 ἰὰ 51 οἱ ψφιαπίπηι; δθο τί 

ΘΧρδηβιπι δα! Ποϊας [ουγδθ ΤΩΡ π16., 80. ΙΟσιμῺ 
ἸΏ16} ἴογγᾶτη οἵ ορίττη Ἰπἰοροθθηΐθηι ρΡεπϑίρθξ, 

ἴπ|0 δά ᾿ρϑίιμὰ οϑ τ ρΘυνοηΐαΐ,, ἰδηἴδατι8 1η0-- 

γϑαΐπιν σοἰθυ αι, πὶ 118}1 [ΘΠ ΡΟΥΘ οἵ ΘΟΡΡΙΙ5 

ΟἰΡουΠΠ ρΟβι Πππ πη 7, δὲ 516}188. {{π|28 1 Ὅ8610 5ιιπΐ|, οο- 

σποβοδηίαν. ΕΔ χα] δε ποῖ γι απ ἀϊοθιο ἢ Τὴ 
ἴρ505 πΊθη 115 τηοἴτι5. ΟἸΟΔΡΘ Θὲ ΔΠ ΘΘΠΘΡΆΓΘ. 50] 

δΔηϊπια,, 4π||5 σονῖο ἀϊοαῦ ἢ Οὐ] ἸΡΊ Γι} ΠῚ Ππου]ς, 

51 {πόχιο 46 ϑρί γε βαποῖο οἰἴγα Τα ΟγΘ μὴ ᾿σπο- 

γα δι σΟΠ ἢ ΘΑ ΠΊ1Π" , δ ἴἄτηθη σ᾽ ΠΟ ΠΟΠΘΙῺ ; 

{128 Οἱ ἐβϑεϊ πη ηο ᾿Πν]οΐο {ὐἸ αι ἔπι}, ῬΟΥ5ΟΪν ΔΠη115 ἢ 

ἘΠ ΘΠ] 4 ΡΕΡ ΒΟΡΙΡ ΠΡ 5 τ πη τη, Θὰ Ιρϑ1π 

ΒΌρΡΓα ΟΥΘΑἰΓΔΠῚ 6558. 58 {15 ΠΟΡῚ5 ἀεοιηοηϑίγδηΐ » 

τὴν ἄγνοιαν" ἐπειδὴ δὲ οἶδα μυρία...... ἀποχκεχρύφθαι,, 

οὐ 11 Ἰεσεγαῦ ᾿πίογρυο8. 

ς ἘΦ Ὶ ἔτι δή. Αὐ Μ55. φααίπου ἔτι δέ. 

ἃ (οάεοχ (Ο]Ρ. καὶ τί δεῖ πολλὰ λέγειν ; ΑἸΗ φυϊάδτη 

ΜΝ ς. τὰ ἄλλα. Μοχ οἀ1| θαυμαστὸν ἡ καί. ὕπιι8. Μ5. 

θαυμιαιστὸν εἰ χαί. ΑἸὴ Μ85. θαυμαστὸν καί, « 

ε Βερ. 4πάνίιϑ5 γραφῶν παραδεδομένα. 



994 ς, ΒΑΒΡΙΙ ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΠΒΟΗΙΕΡ. 

«παπάοφαίάοπι ἤθυὶ ποη ροῖοϑέ, τὶ Ἰά 4αοα 58 ποις 

Πἰοατ, δὲ δὰ {1τ|88 δα πο Ποδηῖν, 14 αιοά ἀοοθῖ, 

οἵ δὰ {πὲ ἀοοθπῖι, 1ἃ «ιοά γονοὶαξ, δὲ θὰ {1188 
γονυϑ]ατοπο ἱπάἰσοπξ, 6} 1546 5᾽η: παία δ. ΝΘΠΙΟ 
Δα 6 ΠῚ 510. ῬΓΌΥΘΙ15 46 Π16 Π5 Θϑῖ 5 τι. ΠΠπΠῈ ΡΥ ΘΘΊΘΡ 

ΤΟΘιαΠ} τ ΠῚν Θύβουιτη δι θαΐ ἸησΘη [ππΠ ΡΟ] Δ ΓΘ, 

αἵ ἤθάτθ ΕἸ] πμ., Ζιο τπιπτι5. 511 {{Π|5 6 Πῖπ|5. 

Οτιοιηοάο ἰσί τιν θιιτ νοσαγὶ ορονίοὶ ὃ ΒΡ γ τα πὶ 

ΘᾺ ΠΟΙΠΠῚ, ΚΘρ᾿Ρ [απ 1) οὶ, ΚΘ ̓ν απ νυ [α[15.,. 4] 

μΓΠΠαΡ ἃ Π6Ὸ., ϑπρροαάπαϊαν ρον ΕἸ : ΠΟΙ 

ΒΘΡΨΊΠ, 5664] 5 ΠΟΙ, ΒΟΠτΙΠῚ. , ΡΥ ΠΟΙΆ ΪΘΙῚ ; 

Βριππὶ νἱν᾽ βοαηίθηι., ΘΡΙΡ πὰ ΔαΟΡΈΟΠΪ5 » 
ΟΠΊΠ τ {π|86 Π6ὶ δαηΐ σΠδγῖιπ). 510. ΡΥΟΙδοῖο ἴῃ 

ΤΥ. σΟΠϑΘΡ ΙΓ’ τΠ1Γ8{15 ΓΑ Γ]Ο .. 51 ΤΠΠ11}}} 

Ῥαινγθη, τπιπτιηὶ ΕἸ] ΤΠ ΠῚ, τπιητ1Π} ΒΘ ΡΙΡῚ ἔπ 58 ΠΟΙ ΠῚ 

ΘΟΠΙ ΘΔ ΠΊ11)". 

7. Ταινθῦο δίογιιης ἀυσιηθπία,, {π|} 15. 46- 

ΠΟ Πϑ θη ΒΘΡ᾿ΡΙ [πη δα Ποῖα πὶ ἀἸοτιη} {τ||556. οὐ θα-- 

“"τος. ἀ. ἴαγδηι : πππιπὰ {ἰάθη ΟΧχ ΡΡΟΡ Ποία ἀϊοθηῖο, Ομ 
13. 

οαπ. 

Ζν"ιος. ἡ 
13. 
Τεαί.κ8.2. 

οαπ . 12. 

Αἴ ργΡορ!ιθοιηι αϊοῖιιη. ΠῸῚ ἃ βαποῖτπ) 501 01- 

{ππ|, 564 δ σομηηληθηὴ ἢτιπο Πα ΠῚ), ΔΘ .}5 νἹ-- 

ἀθ! 1 6. Βριρ τατη., ΟΡ  ἀἸηλ15 ρου ΕΠ Ρο. Οτοά ᾿π46 

Ραΐοι. Νὸπ δηϊη αἰχιῖ, Οὐ] ογθανὶς ΘΡΙΓΊΓ1Π, 

564, Οἐἱ ογϑαί ερίγίψνι. Οὐθη ἀπο τι] ΘΠΪ ΠῚ 

τΟὨΙΓΡτιπ 1} τ1}}}1 56 16} δϑῖ ογθαΐι μη. , ἴῃ 5 οἴ ηΠ1|ἃ 

4υδάδπη ΘΟΥΡΟΡΆΪ ΠΟῊ δϑὲ; 566] 56 ΠΡ Ὶ νο]ιηϊαΐθ 

Τ) 61 δά τουγοπο5. ΠΟ ΠΊΪΠ65. ΡΓΟτοΙ πη, ΠΘΡῚ ἃς 

ἀἸ5501ν1 5016 : 11ἃ δὲ βρινῖζιιθ ππο 4αϊ θη ἢϊ,, 

Πιιθηῖθ ᾿πϑίαυ ἢΠιμ 1} Π15 ΔΘΙῸ ; ΓΕΓ5115 ΨΘΙῸ οθοϑαΐ 

{ΠῚ} .5. οἵ “ποιά ΡΥ Ππι5. πον θαξιν «πἰθβοῖῖ, 56- 

οππάιτιπ γο] πη αἴθ 6715, 411 δ τη] νΘΥΘΟΓ ΠῚ 
ἸΠΟΟΪ τ} [6 ΠῚ ΘΟ ΠΒΘΘΡ ΔΓ] ΠΘΙΉΠ 116 σι  Παΐ ΟΠ1-- 

Π18ἃ5 τ|[ Ρ6 1 ΟΠΠΘΙ ΟΥΘα ἴα Δ Π δὲ ἐΟ 1 Ὑ1|15 οἱ γε η- 

[15 οἵ ψ ]]αι15. ΟΡΘΙΊΡτι5. ΘΠ ΟΣ ΔΠΠπ ΠΕ ΘἴΓ. 
Οὐδριορίθν ροϑβίψιδμι αἰχιῖ, Ομ μγηιαὶ τοπ-- 

ἔγιίιηι., δὲ οΓοαΐ δριγίξιηι., αἰΐ : ΕῈ χιιὶ ἀππιιπ- 

εἰαὶ μοπιῖπηνιι5 (τι βἔτεγι δππίσηι. ϑ᾽οιιῖ ΘΠ] ΠῚ 6201 

ΘΠΑΡΓΆΠ Θ]ΟΥ Δ 1)6] 115, 7] 6χ ἴρ515 ροβϑιιηΐ 

ΘΟΠΑ ΠΟΥ 5. ΓΘ ΠῚ δΟΒ ΠΠΊΔΥΘ : 516. δἰϊαπὶ ἰοη τὶ 

[ρΆΘΟΥ ἃ0 5Ρ1}1 ἔατ1} ΠΟ ἴτι5 ΘΟ ἢ ΓΟΙῸ ΠῚ 51 ΠῚ ργ8-- 

ἀϊοαηΐ. ἘΟΓἕα556 Δαῖθ ἤΟΟ ᾿ρϑῖιη) ΡΓΟΡΠΘ ἃ δϑὲ, 
{1188 Δ ΤΟΙΏ]Πὶ ᾿ΠΟΔΥ ΠΕ ΟΠΘΠῚ 5ρθοίδξ : βἰ τ] ἄθηι 

γοχ {υ8 46 οφ6|0 [οί δϑζ, [οἰ ἐγ τιπ 6556 ν]46- 

ΡΥ 5 τη8 701" ΠΡΤΌΥΊΙπῚ Δ ΕἸ ΟΥτιπ χρὴ λέγειν. 

Ε Ἐ4ΠῚ οὔτω δ᾽ ἂν καὶ ἐν. Ἀ 65. τογέϊι5 εἰ ΟΟ]Ρ. πὲ ἴπ 
οοπίοχίι, 

ΑΛ όροπι πνεῦμοι ῬΓῸ ψϑηΐο Πΐο δοοὶρὶ ἄδθθεγο, υἱ- 
ἰθηΐ, ΟΡΊ ΠΟΥ, ΟΠΊΠΟ5 ; ΠΟ. ΑἸΠῸ ΔοοΙρίθηἦα ει οὰ- 

" 

τὸν τῆς αὐτῆς εἶναι φύσεως τό τε ἁγιάζον χαὶ τὰ 
ς ΄ Χ ,, λ Υ δΟ ᾿ς Ἂν ἁγιαζόμενα, τὸ διδάσχον καὶ τὰ διδασχόμενα;, τὸ 
- , οἷ Ἧ, - Ρ] Κ .“ . 

ἀποχαλύπτον χαὶ τὰ τῆς ἀποχαλύψεως προσδεόμενα. 
3 ΄ ἊΧ οι [τ “» ον “- Αγέννητον δὲ οὐδεὶς οὕτως ἔξω παντελῶς ἐστι τοῦ Ὗ' Ί 

οὐγραα, ὥστε τολμῆσαι ἕτερον πλὴν τοῦ Θεοῦ τῶν 

ὅλων ἘρΟΒΒΎΠΑΡδΟΥΣ ἀλλὰ μὴν οὐδὲ Υἱὸν, τῷ ἕνα 

εἶναι τὸν ἀὐρωφε ρον Τί οὖν αὐτὸ χρὴ ἐκάλουν Σ 

Πνεῦμα ἅγιον, καὶ Πνεῦμα Θεοῦ, καὶ Πνεῦμα ἀλη- 

θείας, ἀποστελλόμενον παρὰ Θεοῦ, διὰ Υἱοῦ χορη- 

γούμενον, οὐ δοῦλον, ἀλλ᾽ ἅγιον, ἀγαθὸν, ἥγεμο- 
γικόν - Πνεῦμα ζωοποιοῦν, Πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐπι-- 

στάμενον πάντα τὰ τοῦ Θεοῦ. Οὕτω 8 δὴ καὶ ἐν τῇ 

Τριάδι δ τῆς μονάδος διασωθήσεται λόγος, ἕνα μὲν Ῥ Ὁ Ι Τ μὰ 

Πατέρα ὁμολογούντων, καὶ ἕνα Υἱὸν, καὶ ἐν Πνεῦ- 
μα ὅγιον. 

Κομίζουσι δὲ ἀποδείξεις; πρὸς τὸ χτίσμα ἀ εν 

σθαι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, μίαν μὲν ἐχ τοῦ προφή- 
’ « “Ὁ ᾿Ὶ , 

τῶ Ἀεγοντθς [] τροτθς γα χαὶ χτίζων 

ἤτγπιαὶ τοπῖϊγιειιν., οἱ ογθαΐ ϑρίγιίἊπηη, : ΑἸ τθυιιηὴ 278 πγεῦμκα " ἕ ἘῊ ῥαν δὲ τὴν ἐχ τοῦ ΕΠ γελίου - ὅτι Πάν- : ; Ἂν 
ι. 3. ὕ61Ὸ 6Χχ Ἐνδηρο]ο, Οηιπῖα ρετ' ἴρδιίι Καοία 5ιιπί. τὰ δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο. μεῖς δὲ τὸν προφητιχὸν λό- 

γον, οὐχ εἷς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἀλλ᾽ εἰς τὴν χοι-- 

νὴν ταύτην πνοὴν, τὸ τοῦ ἀέρος πνεῦμα, πεπεί- 

σμεθα φέρειν. Δῆλον δὲ ἐχεῖθεν. Οὐ γὰρ εἶπεν, ὅ 
χτίσας πνεῦμα, ἀλλ᾽, Ὁ χτίζων πνεῦμα. Ὥς γὰρ ἣ 

βροντὴ οὐκ ἐν ὑποστάσει τινί ἐστι σωματιχῇ κἀν 

χτισθεῖσα, ἀλλ᾽ ἀεὶ πρὸς τὸ τοῦ Θεοῦ βούλημα ἐπὶ 

φόδῳ τῶν ἀνθρώπων ἐνεργουμένη γίνεσθαι καὶ δια- 

χὐεεθᾶν πέφυκεν, οὕτω χαὶ τὸ ἃ πνεῦμα" νῦν μὲν 

᾿γίνεται δίκην ποταμοῦ ῥέοντος τοῦ ἀέρος " πάλιν δὲ 

παύεται ἀτρεμοῦντος τοῦ πρότερον χινουμένου, χατὰ 
τὸ βούλημα τοῦ τὰ πάντα ἐπὶ σωτηρίᾳ χαὶ συστά- 
σει τῶν ὅλων οἰχονομοῦντος" ὥστε διὰ πάσης τῆς 

χτίσεως, ἔχ τε βροντῶν χαὶ ἀνέμων χαὶ τῆς λοιπῆς 

δημιουργίας, τὸν δημιουργὸν ἀναγγέλλεσθαι. Διό- 

περ μετὰ τὸ εἰπεῖν: Ὃ στερεῶν βροντὴν, χαὶ χτί-- 
ζων πνεῦμα, φησίν Καὶ ἀπαγγέλλων τοῖς ἀνθρώ- 
ποις τὸν Χριστὸν αὐτοῦ. Ὥς γὰρ οἵ οὐρανοὶ διη- 

γοῦνται δόξαν Θεοῦ τοῖς δυναμένοις ἐξ αὐτῶν τὴν 

τοῦ δημιουργοῦ τέχνην ἀγαλοις τς οὕτω χαὶ 
βροντῆς ἡ ἦχοι, καὶ πνευμάτων κινήσεις, τὸν δημι- 

ουργὸν αὐτῶν ἀναχηρύττουσι. Τάχα δ᾽ ἂν τοῦτο 
καὶ προφητεία εἴη, πρὸς τὴν ἀρ νῶν. τοῦ Κυ- 

τ φέρουσα" ὅτε ἣ μὲν ἐλόροις Ἦν γενομένη ἐξ 

οὐρανοῦ, βροντὴ ἐδόχει τοῖς ἀχούσασιν εἶναι, ἥντινα 

ἄδιη γοὸχ δ {ψπδηΐο ροϑβ. 

Ρ ἜΜ ἡ γινομένη..... ἀκούουσιν. ΑΠΌ φααίποι 11- 

ὈγῚ τὰ αὖ ἴῃ οοπΐοχία Ἰορὶ ροΐεβέ. Απίψαι ἄτιο ΠΡυὶ 

Ῥτοὸ οὐρανοῦ παροηΐ οὐρανῶν. 

»οωγυτῳδο νη» ό τ οσα. 
᾿ κυ 
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. ᾿ Ἂ . . ἀφῆχεν ὃ Θεὸς χαὶ Πατὴρ, ὥστε δι᾽ αὐτῆς ἀναγγεῖ- 
ΗΥ̓ Ν Ἅ "» 5» 4 ΝᾺ 

αι τὸν Χριστὸν τοῖς ἀνθρώποις. Τὰ δὲ πνεύ!λατα 

τὰ κινούμενα, χαὶ τὴν θάλασσαν συνταράσσοντα, 

εἰτα χοπάσαντα τῷ προστάγυατι τοῦ Κυρίου, σα- 
τῳ Χ 5 ᾿ 2 , -"» » , ἊΝ ᾿- Ν φῶς χαὶ αὐτὰ ἀνήγγειλε τοῖς ἀνθρώποις τὸν Χριστὸν 
Ὕ -γχκὶὶ ᾿ ΄ ΕῚ ΕῚ .- » 1 5. ᾿» 

αὐτοῦ. Τὸ δὲ, Πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, οὐδαμῶς 

ἡμῖν χτιστὸν εἰναι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον παρίστησιν, 

ὡς συναριθιλουμένου τοῖς πᾶσι τοῦ Πνεύματος. Εἰ 

νὰρ ἕν Πνεῦμα ἅγιον καὶ μόνον, πῶς ὃ τῆς μοναδικῆς Ὁ γὰρ ἕν Πνεῦμα ἅγιον χαὶ μόνον, πῶς ὃ τῆς μοναδιχῆς 
5 7 » ουν ͵ 7] 

ἐστι φύσεως, τοῖς πᾶσι συμπαραλαμδάνεσθαι δύνα-: 
. νι »7 “2 “᾿ ε 

ται; Καὶ μηδεὶς οἰέσθω ἀθέτησιν εἰναι τῆς ὕπο- 
τω Φ τ 

στάσεως τὴν ἄρνησιν τὴῦ χτίσμα εἰναι τὸ Πνεῦμα. 
5 “- Ζ 2 ἮΝ ,7ὔ Ἁ ΕῚ 7 3 

Ἰὐσεθοῦς γάρ ἐστι διανοίας τὰ ἀποσιωπηθέντα ἐν 

ταῖς ἁγίαις Γραφαῖς εὐλαύδεῖσθαι ἐπιφημίζειν τῷ 
δ ννἢ ͵ - ΠῚ ᾿" Ε , ς΄. ὧν 
ἁγίῳ Πνεύματι, πεπεῖσθαι δὲ τὴν ἐμπειρίαν αὐτοῦ 

τω Ν . - 

χαὶ ἀχριδὴ κατάληψιν εἰς τὸν ὕστερον ἡμῖν ἀπο- 
- "Ὁ ε ΝἬ) ΄ὔ Δ᾽ ον. 9 5 ΄ Α 

χεῖσθαι αἰῶνα ; ὅταν διαδάντες τὸ δι’ ἐσόπτρου χαὶ 
Ἐς πὸ 3, ͵7ὔ -Ὁ Ἁ , 

αἰνίγματος δρᾶν τὴν ἀλήθειαν, τῆς πρὸς πρόσωπον 
Σ» ὥς 

θεωρίας “ ἀξιωθῶμεν. 

“ἘΔ ἀξιωθῶμεν, ἐν τῷ Χριστῷ ἰησοῦ τῷ χυρίῳ ἡμῶν, 

μεθ᾽ οὗ δόξα, τῷ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίω πνεῦματι, νῦν καὶ ἀεὶ 

χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμνήν. 7 ΟἸιυϊδίο ὕόοτι 

Τοπιῖηο ποδί, δεῖ σπ0 σἰονία εεὲ Παιρὶ εἰ δ ρινῖ- 

{πὶ δαποίο, πιο εἴ δε πιρ6}, δὲ ἐπ δεροιῖία δεροιμίονιιηι, 
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Ιθαῖαν ἃ] ΘΠ ΕΠ] 115. : {παι Πθῖι5 οἱ Ῥαῖοθι θη ἶϑὶ!., 

ας ΡΘΡ Θὰ) (ΟΠ γ βίη ΠΟμ ΠῚ} 115. Δ ΠΠτιΠἰἰαρθῖ. 

ΒΡΙΡΙττι5. αι 6 Π} {πὶ Θχοϊδ! ϑηξ,, οἵ την οοη- 

{ΠΡ θαυ, 564 ροβίπηοάιτι ατιἰθνθυιιηΐ {π|5511 

ῬΟΙΗΪ ΠΗ 5 ψΕ] ᾿ρ5ἱ 6}115 ΟΠ υϑίπιην πο μλ ἢ} 115 Ῥά] 1} 
Δ Πα Π ΠΑΡ πη. Αἴ νθρὸ {Ππ4, Οπιπα μ᾽ ἱρδιιηι 

7αοία 5τιγιΐ,, πΘατι π8π| ΟΓΘΔ ἔτ ΠῚ 6556. ΒΡ Γι 
ΒΔ ΠΟΠΙΠ ΠΟ15 Οϑίθπα , {τι 51 ΘΡῚΥ ττπ|8. τΠΠἃ ΟἸΠΠῚ 

ΟΠ ΠΙ 115. ΠΡΟ". ἘΠ ΘΠΪΠῚ 51 τπΠ18 δὲ ΒΡ ΡΙ[π|5 

βᾶ ΠΟῖτ5 δὲ 50}π|5., Φιποτηο 0 41 51 ΠΡ] 715. οἵ]τι5-- 
ἀδιη ΠΆΕΙ 86 Θϑ. 5. πΠἃ ΟἸΠΠῚ ΟΠ 115 ΘΟΙΏ ΓΕΘ ΠῚ 

Ροίεϑεῦ ἘΠλ πθῖηο ριυιοὲ Ππυροβίαϑιηι ἈΡΟΪΘΡῚ., δὶ 

ΒΡΙΡΙΓαΠ ΟΥ̓ΘΑ ΠΡ ΠῚ 6588 ΠΟΡΘΠΊ5. ΝᾺΠ ΡΪ88 

ΠΊΘΠ 5 688) 61|88 ἃ ΒΟΥ Ρ ΡΙ5 58 Π0 115 ΓΘ ΠΟΘη ΓΕ , 

Θὰ γϑΡοῚ 46 ΒΡ} 1{π βᾶποῖο ἀἴσογο : ΟΡ δ Γ6 γΘΓῸ, 

ΠΟΙ ΕΔ ΠῚ 6715. ΔΓ4π|6 ἀοοιΠ ἴδ ΠῚ ΘΟΠΙΡΓΘΠΘηβῖο-- 

ΠΟΙ 1Π {ἘΠῚ ΠῚ} 566 1 π1Π} ΠΟΪ5. ΓΟΒΘΡ ΑΙ 5,9, ΟἸΙΠῚ 

[ΘΠ ΡΟΡῈ πος, ἰῃ 4πὸ νυ αθ Ρ6Ὶ ϑρθοιιη οἱ 

ΘΠ σ πὰ ὙΠ] θίν., ἰγαηϑᾶοίο., δ8Π| ΘΟΠ ΘΗΙρ]ἃ- 

ΠΟΠΘΠῚ ἢτπ| δα [δοϊθῃ) δϑὲ., [ἘΘΡῚΠητ5. σ0η56- 

461. 

“Ἵπιεπ. ϑεᾷ πᾶς σϑῦρὰ ἐν τῷ Χριστῷ ἴἰησοῦ εἴ 4188 

ΒΘ απ ΟΠΊΠΪα, ποὸη Ἰδσιηΐιν ΠπΟΩπ6 ἴπ ΘΠ πὸ 

γ π, ποι τπ (ΟΠ ἸΟΙθτι5 ἀπ Ια] ΥῚ 115, πθοὸ ἀπ τι 

Πα θ6ὸ «πη βιπΐ δ Ἰταπιοπία ΠΡγαυϊογιιση, 9 {πὸ 

ἀο]οπ ἃ 6556 ΘΧ ΒΔ Υ]. 

ΜΟΝΊΤΟΜ. 
᾿Ζάτὴ ἀἰχίπηι5 ΠῸΠ ἄθ6556 Ζπ| ΠῸ5 ὉΠ] ΠΠΠ105. ἄπιο5 ΠΠῸΡῸ5 ΓΘνΟΟΘΙΣ ἴῃ ἀπ θῖτιη : 56 ρϑρράῖιοοβ ηγ6- 

ΠἾΓΙ , ΠΟΙ 605 51:18) ΟΡ ΠΙΟΠ ΘΠ ΓΔ ΙΟΠΙ 115 58 {15 ΠΡ ΠῚ15 518 Ὀ}ΠΓΡῈ : Ὁ Ἰ(41|6 Δάν θυθ ΠῚ ΟΡΙ ΠΙΟΠΘΠῚ 

1τἃ νἰοἶ556., τ ΘΔ ΠῚ ΟΠΊΠ65. ἸΠῸ ΘΟΠΒΘΠΘΙ ΔΙΏΡΙΟΧΙ 5ϊπε. ἘΠ 5115 ΠΙΟΠΟΡῈ {πναΐ, τἀ ΔΡΟι ΘΠ ἴπιπὴ πὶ 

Ῥυϑί[Π0Π6 511} ἥπϑι ἀρ ΘΠ α {πδπῃ [ἸοτὉ Πα ΧΊΠηἃ ἐγ ΟΙΑΡῚ. 

“ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ, 

Καὶ κατὰ Εὐνομίου ἀπορίαι καὶ λύσεις ἐχ τῶν θεο- 

πνεύστων Γραφῶν, εἰς τὰ ἀντιλεγόμενα περὶ τοῦ 

Υἱοῦ, ἐν τῇ καινῇ καὶ παλαιᾷ Διαθήχη, 

ΛΟΓΟΣ Δ’, 

ἰ φύσει Θεὸς ὃ ΥἹὸς, Θεὸς δὲ φύσει καὶ ὃ Πα- 

219 
Α 

ΕΠΊΒΌΕΝΜ 5ΕΆΜῸΟ 

Οοπζιζαίοτίιις, οἱ σοπίγα Ἐτισιοτηίττη αἰ ΠΠοτε1ξα- 

ἐδς αοὸ δοϊμίϊοπος δα αϊνίτιῖς ϑογίρίτιτις, οἰγοα 

64 {ι(5 θὰ αάνεῖδο ρῥγοζετγιισιίι 6 ΕἸο,, 

ἐπ δονο αο ΚΖ οἰογὶ Τοοίαιποπίο, 

ΓΙΒΕΒ ΟΥΑΛΆΤΌῦΞϑ. 

τ. 51 ἘΠῚῸπι5 παΐαγα Ποῖ οϑὲ, Πρι5 δπΐθη θϑὲ 

τὴρ, οὐκ ἄλλως Θεὸς ὃ Υἱὸς, ἑτέρως δὲ ὃ Πατὴρ, 5 οἰ Ραΐδθν παίπνα : ΠῸῚ ΔΙ1τον ἘΠΠΠπι5 Πθιιβ δϑὲ, 8}1- 

4 ἘΠ το Ῥαγῖβ. ἀντιῤῥητιχὰ χατ᾽ Εὐνομίου, ἐν ᾧ ἀπο- 
ρίαι εἴα.» ταῦ ἴῃ οοπίοχία : 10] Ρ1Ὸ ἐν ᾧ, αὖ οπγπο5 νἱ- 

ἀεπί, 165] οροτίεϊΐ ἐν οἷς. Ἀδρ. 4αδγίι5 τοῦ αὐτοῦ͵ πρὸς 
Εὐνόμιον περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, λόγος δ΄, 17ιιδάδηι 

Μαίιῖ. 8. 

2ή4.-2θ. 

ὥοαπ. 1. 3. 

Τ᾿ ΣΝ ᾽ς 
12. 
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ἴθι Ῥαΐθι, 564 5} 1161 : 51} ἀτιῖθ ἢ} ἢΠΠπ|5 ΠΟῸῊ Πᾶ- 

{πὰ Π δῖα δϑί 7 τιῦ 1 481 ἔα]δο 4] ἀρ ρθ! ] πάπαν, 

ἀἴοιιν Τ)οῖι5, πε οϑὲ ἰδηθη. 851 ΕἾΠπ|5. ππΠτ|5 
ΤΠ Πιι5 Θ5ὲ πα πιὰ, 51 ῬαΙΘν {ΠΟ π|ὸ παίαγὰ )0-- 

ΤΉ Πτι5. 6, ργοίθοιο. ΠΟη ἃἰϊὰ παίπρα. Εἰ δὶ Ῥαΐθν 

αἸοΙἔπι τπτι5 Π 6ι15, οἷ 51 ΕἼ] Πι5 4ποπ6 Τ)6ῖι5, ΠΟῚ 

4Π1ὰ Παΐμνα., 564 τιπὰ. 51 τιπητ|5 ΠΟΠΊΪΠτΙ5. Παΐι ἃ, 

4αδηητιαπι πα} 11 {{Π1 Δἀοριοπθ ΔρΡΡΘΙ] πεῖν", οἱ 
{1Π|15 ΕἼ] Πτ|5. πα "ἃ, πα Π π|ᾶ πὶ Δ ΟΡΓΟΠ6 ΠΟΠῚΪ- 

ΠΔΉ ΓΕ] 5 {ΠΡ ΡῈ νοχ, σάοριΐοπο, δὰ ἸμηἸἀ ΠΟΠ ἢ] 

6]5 φιοα παΐινα δϑὲ ἀἸοῖ ἔπ} : Π1Π1] σπῖπὶ δορ- 

ἰ0Π6 ἀἸοὶ μοίοϑι, πἰδὶ ρυθοράδε 4 «πο παίιρα 

6ϑῖ. Ῥυοῖη 6 51 πΠῸ5 Δ ορῆοπο ἢΠΠ ϑυιπητι5. ΠῚ, 

ΠΘΟΘ556 6ϑὲ παίπινα ΕἼ] πὶ ἀπ θοθ θυ. Ῥγίθυθα., 

{πῶ νθῦῸ. δ1:1πη| ΠΟΙΏΪΠἃ., ἱπα]οῖα ϑι1η} 6556 Π 1125 

ΘΟΕ (ΠΟΥ ΕΓΠῚ 511ΠῈ ΠΟΙ ΠΔἃ. Τ)ΟΠ.ΪΠι15 τι 6} οἵ 

Ῥδιιβ ν ΘΓ 6 ἴπ|η} Ῥαῖον τππὴ ΕἼ] τι5. ΕΘ ΟΡ ΘῸ δὲ 

6556 η 18 ἴοι οἵ θα 6 η1Ὶ ΠΟΠΪΠὰ δι1Πἴ. 51 πΠΙΘΘΗ] -- 

{πὴ ΘΟ ΠΟΥ ΙΙΟΠΪ5 ΠῸῚ 65[, 564 ριορίονρα ἅποά 

δϑ᾽ ᾿πΟΟΠ] ΑΓ Ὀ1]6.,. πΠΙ ΘΠ {15 δἰϊατη οϑδὲ θᾶ ἴθ : 

5446 ηΔ δὲ ᾿ΠΟΟΠΙ ΑΓ Ά1Π15. 56 δὲ ας! θοὲ 

οὐδαίιγα Ιου ὶ αι 51}}}}15. ΠΠΊΘΠΙΓὰ Θϑὲ : ΠΉΜΠΕῚ 

ΟΥΘῸ ὉΠ] Θ ὨἾ1., Θὲ ΠῚ τιητι5 ΕἼΠ᾿τι5 1)6]. Οιοά 5ὶ 

ΕἼ]Π1τι5 ΠΟῊ 51Π}}0 101 161 τι] ΣΟ ΠἾΓτ15., 5864 ΕἼΠΠτι5. τιη]- 

σϑηϊίι5., οἵ ἃ Ῥαίρο τπι]σ θη ἔτι5, ΕἼΠπΠ|5. τΠ|Θ 6 η1-- 

5. 

ῬΑΡΠΟΙΡΔΠΠΟΠΘ ἢ. ἃς ΘΟΠΟΘΒΒΙΟΠΘΙ ῬΑ [115 ΟΓΘΑΙΟΙ 

δϑὲ ἢΠΠπι5., ΠῸῚ Πδίτα : ΠΙΠ1] ΘΟΥΠῚ Π1|5 ἃ 050 

αἀνογδιι Ππιυποπείπιπε εἰ δὶ ριὶνὶζι σαποίο, {{}6)" ἡτιατ- 

τις. (Λπδτη {πᾶπῃ ἀτιΐοπη ἃ] Του τιπὰ (οἸοιιτη ἢ 15 ἐδ {1- 

τα] 15, ἴάση θη ἴῃ 60 οοηνοπῖπΐ, {πο6 ἴῃ Οτημῖθῖι5 ἢ1Ὸ 

ρον ΒΆΒ]Π1ο πχᾶσπο {ΓΙ τιν. [πιὸ 1π Ἰρ50. {ποίπ|6 

ΠΟ 

8664 1τἴὰ ἴαπηοπι, πὶ 1π|{10 πὰς Ἰεσαπέι 1114, χαὶ 

5. 4αϊηΐο πος Οριι5 θΆ51110 ποβίσο ΔάΞοΥΙΙ σοπδίαξ: 
ι 52 

πεοι 
᾿ 

φορος )} 
φΟρΟ 
δ 

τούτου τοῦ λόγου διά λλοῖς δόξα, κρατεῖ, τῶν 

μὲν ἘΣ αὐτὸν τοῦ ἅγ' (ου Βασιλειου ν δὲ ἀντιλεγόν- τῶν 

εῷ 
τ π 

᾽ 

τῶν μὲν, οὐ χατηγορούντων δὲ ὡς τι ἀπεμιφαῖνον ἔχοντος, 

71ι Ἃ πος ἰἰδηὸ πεῖ αανῖὶς σεπίϊεπς, αἰϊὶ5 αἰϊσοπαῖ- 

διις διιπι 6556 βαποίϊ Βακίϊ, αἰϊὶς ποϑαπεϊδιι; δε 

ἐάπιθια διπιάίεπι ποσὶ οοπείεπιπαγέ ιοεῖ φιϊεῖρίαπε 

εοπιϊποαὶ αὔδοπὶ. (ον ΒΘ ἤβιαιθ τπηοποῦ ᾿ππὸ ΠΙΡΤ 

ἴῃ ὑπὸ Ἀοσῖο (ράσο ποῖ οχϑβίαγο : Θσὸ ἰάπηθπ {π| Ρ1- 

ΠΟΙ μθοαμι Ἀδρίατῃ (ΠΠἸ θη ἴοι ΡΟ. δ Τα ΥἹ, 6] ἀβιη 1 

Πρυῖπὶ γἱθ 8 ΠΟ ΠῚΘΠΊ]Π1]. 

ΡΠ ΕἸ υῖπλτ5 γοσοιη οὖν, ροβὲ λέγεται, 41 ἴῃ πα ]οτὶ 

Ῥαγίθ νεΐϊοσαπι ΠΡΤόσιτη (6656. 

ς Ἄδερ. φαδγιιβ δηλονότι οὐχ, ἑτέρα φύσις. Μοχ 146 πὶ 

Οοάοχ λέγηται, θεὸς δὲ καὶ ὁ.  οου]α δὲ ἴπ 6115 (681- 

ἀοναθαῖαν, Ἀαγβαβ Ἰἄθα ΠΡΟ οὐκ ἄλλη φύσις, ἀλλὰ 

υνἱα. 

ἃ 411 οὐ ποπ}}} Νί55. υἱῶν, τὸ θέσει. θα, 4ὑἀν- 

ἴπ5 υἱῶν θέσει, τὸ, θέσει, Ρ] Πῖι15. ἃ Ῥ]ΘΠΙ 5 : {πᾶπὶ 

ΒΑΘΒΙΠΗ ΘΈΒΑΠΕΞ, ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ἀλλ᾽ ὁμοίως" εἶ δὲ οὐ φύσει Θεὸς ὃ Υἱὸς, ὡς οἱ ψευ-- 
δῶς λεγόμενοι θεοὶ λέγεται, " καὶ οὐχ ἔστι Θεός. 
Εἰ εἷς Κύριος ὃ Υἱὸς φύσει, Κύριος δὲ χαὶ ὃ Πατὴρ 

φύσει, “ δηλονότι οὐχ ἑτέρᾳ φύσει. Κἂν εἷς οὖν ὃ 

Θεὸς ὃ Πατὴρ λέγηται, Θεὸς δὲ χαὶ ὃ Υἱὸς, οὐκ 

ἄλλῃ φύσει, ἀλλὰ μιᾷ. Εἰ εἷς Κύριος φύσει, πολλῶν 

θέσει χαλουμένων, καὶ εἷς Υἱὸς φύσει, πολλῶν ὀνο- 

μαζομένων Δυϊῶν θέσει, τὸ, θέσει, χατὰ μίμησιν 
τοῦ φύσει λέγεται " θέσει γὰρ οὐδὲν ἂν λεχθείη, μὴ 

ΤΡΟΠΥΟΜΕΟΝ τοῦ φύσει. Ἐΐ οὖν ἡμεῖς υἱοὶ θέσει 

α “Θεοῦ, ἀνάγκη τὸν φύσει Υἱὸν πρερεςν, ἘΝ εἶτα 

ἀληθῶς ὀνόματα, τῆς οὐσίας ὧν ἐστιν ὀνόματα, 

γνωρίσματα. Κύριος δὲ χαὶ Θεὸς ἀληθῶς χαὶ ὃ 

Πατὴρ χαὶ ὃ Υἱός. Ἣ αὐτὴ ἄρα οὐσία, ὥσπερ καὶ 

τὰ αὐτὰ ὀνόματα. Εἰ μὴ γεννήσεως τὸ μονογενὲς, 
ἀλλὰ διὰ τὸ ἀσύγκριτον, μονογενὴς χαὶ ὃ Πατήρ: 

ἀσύγχριτος γάρ. Καὶ πᾶν δὲ χτίσμα μὴ ὅμοιον 

ἄλλῳ μονογενές᾽ πολλοὶ ἄ ΒΒ. μονα εν χαὶ οὐχ εἷς 

ὃ Τὰς τοῦ Θεοῦ. δ Εἰ δὲ ὁ Υἱὸς οὖχ ἁπλῶς μονο-- 

γενὴς, ἀλλὰ Υἱὸς μονογενὴς, καὶ παρὰ Πατρὸς ἢ μο- 

νογενὴς, ὁ Υἱὸς καὶ μονογενής ἐστι, καὶ οὐ χτίσιμα 

μονογενές. Εἰ χατὰ μετάδοσιν χαὶ συγχώρησιν τοῦ 
Ἁ Ἁ - ν 

Ὁ Πατρὸς, χαὶ οὐ χατὰ φύσιν δημιουργὸς ὃ Υἱὸς, οὐδὲν 

2 ᾿ : Ξ 80 
ἴτ|5 651. ΠΟῊ τΠ1Θ 6 η1ἴἃ οὐδαίπινἃ. 511 ϑϑοι τ} Υ̓ 

1 

“ ν - « 3 τι ΟΝ ΄, Ὗ ͵ 

ἂν εἴη τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ δημιγυργηθέντων χατὰ φύσιν. 

ὯΩν γὰρ ὃ δημιουργὸς οὐ ὰ φύ ὡς τὰ δημι- ἂν γὰρ ὃ δημιουργὸς οὗ κατὰ φύσιν, πῶς τὰ δημι 
, Ἁ ͵ » ουργηθέντα χατὰ φύσιν : Εἰ ἐνεργεῖ Θεὸς ὡς οὐ-- 

᾿ ο Ἢ 
δεῖς ἕτερος, χαὶ 
7 

γεννῶν ὡς οὐχ ἕτερος γεννήσει " 

ἀσύγχριτος γὰρ πρὸς πάντα ἃ χατὰ πάντα ὃ Θεός. 

βοσίρίαγαπι ρῬγθίογε ςαοάιο Βορ. βοχίαβ, 864 βοϊιηι 

χηᾶπι βοοαπάα, 

ὁ Τιοριταν πὶ ΔΗ ΠἸΖΙΠΟΥΊ θυ 55, θεοῦ θέσει : {8 γὰ- 

τἱαῖῖο ἀπ] 1οὶ τη ογργθίατομὶ Ἰοσιπι ἦα, Γ1δεῦ Θπῖπὰ 

1ἴὰ Ἰπ ογρυοίαυι, Ζ εἰ 72εἰ δισγειις ρον «αορίίοπεπε : 

αὶ] πος τηοο, {  {ιι δείγῖις ααἰορίίοπε 7)εὶ. Ηος τρ5ὸ 

ἴῃ Ιοοο 611 ἀνάγκη τὸν φύσει προῦπάρχειν. Τὰ ἀληθῶς... 

ἡνωρίσματα ἐστι. Ἀεδ. βθοιη 15 εἰ τὰ ἀληθῶς ὀνόματα. 

Ἀδρ. 4ααγίτ 11, αὐ Θἀοπαπι σα αν μηῖι5. ΝΙοχ ΘΠ 

καὶ πατήρ. Αἱ Μ85. ἀΙ14υοῇ χαὶ ὁ 

ΓΠΙμπά, εἰ μή εἴο., 515 δα γουθιιπὶ ἱπτουρτεϊαπηιιν, 
δὲ τιχεῖ τ δηζάτεηι σιοῖ Θ 6,6 αἰϊοπῖς εε1. Ἦος οϑβί, 81 τι1- 

, 
ποατΊρ.- 

δοηϊίαπι ἃ σοπογαίίομο πὸπ ῬΓΟΠΟΙβοῖϊίι, ̓ π|ὸ 81 1«- 

αἶτοο τὰ ἀϊοῖξαν, {φιοα ΘΠ ΡΑΓΑΡῚ ποη Ροίοβί, Ῥαΐογ 
4ποήτ|6 ἜΥῚ Ὁ ππΙ ΘΗ Ἶζι5. - 

ε Αἥάϊία 658 νοοῦ]α δὲ οχ ἀποθι5 ΠΡ ΥῚ5 νοίοσθιιβ. 

Ἀ ἘΔΤΕ μονογενὴς καὶ υἱὸς, καὶ μονογενής. Οοάοχ (0]Ρ. 

εἰ Βοσ. 4ααγξιβ. τι ἴπ οσοπίοχία. Βοσ. ἴεγτι5 πατρὸς 

μονογενὴς ὁ υἱὸς, χαὶ μονογενής, Ἰπΐογραποίῖο ἃ11ὰ. Α11- 

4πδπΐο ρΡοβὲ Ἀδρ. φιᾶγίι5 οὐδὲν ἂν εἴη ὑπ᾽ αὐτοῦ δη- 
μιουργηθὲν κατὰ φύσιν. 

α ἘΔ χαὶ χατά. ἡ οου]α χαὶ ἃ ΝΜί85. αρθεϑί, Νεὸ 1[ἃ 

γλα] 10 ροβί οὶ ποιοῦντός ἐστί. ΠΙά,, ἐστὶ, ἴπ Μ. 

ποῖ Ἰορῖίαν, 



ἈΏΥΕΒΒΌΒ ΕὔΝΌΜΙΟΝ 1118, Ι0Υ. 

τὶ ’ ἢ 3 Ὁ ἌΣΟΝ Ὁ - Ν 
Τὸ ποιούμενον οὖχ ἐχ τῆς οὐσίας τοῦ ποιοῦντος, τὸ 

δὲ γεννώμενον ἐχ τῆς αὐτῆς οὐσίας τοῦ γεννῶντος " 
Ε τ τ ΕἾ . “ τὴν 3.5 - 

οὐ ταὐτὸν ἄρα τὸ ποιεῖν χαὶ τὸ νεννᾶν. " Εἰ ἐχ τοῦ 
“ » ι 55 

Θεοῦ ὃ Υἱὸς, οὐχ ὡς ἐκ Πατρὸς δὲ, ἀλλ᾽ ὡς 
Υ̓ ᾿ Ὁ Ὁ ν΄ Ὑοοῦ ὁ 4 ἮΣ ΚΡ 

ρου, αἴτιος: δὲ τοῦ εἰναι χαὶ ἡμῖν ὁ Θεὸς ἐ - ἐπὶ 

γὰρ τὰ πάντα " οὖχ ἑτέρως ἄρα τοῦ Υἱοῦ Πατὴρ; 

ἑτέρως δὲ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ὁμοίως. Καὶ πὼς οὐκ ἄτοπον ; 

ΕΠ μηδὲν ὅμοιον καὶ ἴσον " Θεῷ, πλὴν Υἱοῦ, οὐδὲν 

ἀπαραλλάχτως τῶν ὑποδειγμάτων εἰρήσεται " ὑπὲρ 

πᾶν γὰρ ὃ Θεός. Τὸ ἐν μορφῇ Θεοῦ, ἐν οὐσίᾳ ἐστὶ 

Θεοῦ. Οὐ γὰρ ἄλλο μορφὴ, χαὶ ἄλλο οὐσία Θεοῦ, 
ἢ δ ΄ « ᾿ Ν ΞΦ ᾿ ᾽ ἵνα μιὴ σύνθετος. Ὃ χατὰ μορφὴν οὖν ἴσος, χαὶ χατ 

π,.ὦ τ΄ 32 Ν Ε ἬΝ 304 Δ, μΝ 5.) - 

οὐσίαν ἐστὶν ἴσος. 1“ἰ ὃ γεννηθεὶς ἐλάττων τοῦ γεν- 

νήσαντος, οὖχ ἔγκλημα τοῦτο τοῦ γεννηθέντος, ἀσθέ- 
Α ᾳῷὦχοὟΠ , λ Α 7: 2 

νεια δὲ τοῦ “γεννήσαντος. Ἢ γὰρ φθονήσας οὐχ 
- “ ΒΩ “ἡ δ, δὸ οἰ 5 Φ.- ΤᾺΣ [᾿ ἐποίησεν ἴσον, ἢ μὴ δυνηθεὶς οὐχ ἐγέννησεν ὅμοιον. 

Εἰ ὃ Πατὴρ πρὸ τοῦ Υἱοῦ ἦν, ἑτέρου τινὸς πάντως 
πατὴρ ἦν, χωρὶς γὰρ υἱοῦ πατὴρ οὐκ ἂν λεχθείη. 
ΠῚ  ς ἐν τοι τ ᾿ Ε] ΡΊΩΝ ὁ Υ̓͂ Ἁ Χ τ 

ΕΠ ὃ τὸν Υἱὸν γνοὺς κατ᾽ οὐσίαν, ἔγνω χαὶ τὸν [1α- 

τέρα ( Εἰ γὰρ ἐμὲ ἤδειτε, φησὶ, καὶ τὸν Πατέρα μου 
δ “ « ’ “ 19} - , ἤδειτε ἄν) " ὁμοούσιος ἄρα Υἱὸς τῷ Πατρί. Οὐδὲν 

τς 
δ 

δὲ ΄ 
γὰρ ἀσώματον ἐξ ἀνομοίου οὐσίας γνωρίζεσθαι 

΄ ΟῚ ᾿Ν Ἷ Ν σ " τειν ἱρΥ 
δύναται. Εἰ τὸ πιστεύειν τὸν Χριστὸν Υὸν εἰ-- 

δα Πἀδ τῷ ΓΝ Ε Νὰ [5 - αἰρυα,  ὩΡ ναι Θεοῦ, ζωὴν αἰώνιον ἔχει, τὸ ἀπιστεῖν, ἐξ ἀνάγ- 
᾿ , τι ) ς 2 Ν᾽ , ᾿ 
χης θάνατον. Ὧν αἱ αὐταὶ ἐνέργειαι, τούτων χαὶ 

, ͵ ΑΕ ἃ Ν ρου 

ἣ οὐσία μία. “᾽᾿Κνέργεια δὲ Πατρὸς καὶ γἹοῦ μία, 
ἴ- εἶ ͵7ὔ ΕΝ Χ , Δ δ 

ὡς τὸ, Ποιήσωμεν ἄνθρωπον " χαὶ πάλιν - Ἃ γὰρ 

ἂν ὃ Πατὴρ ποιΐ, ταῦτα χαὶ ὁ Υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ: 
“ Ἁ δ ΒΑ ,ὔ Α λ Ὲ οὦ 16 Ἂν 

ἄρα χαὶ οὐσία μία Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ. Εἱ ἣ γνῶσις 
Χ Α οί ου Ἁ “ἥνῇ πὸ , ἣ οῸὡὦὟαὮψ 52 

ἸΠατρὸς χαὶ Υἱοῦ ζωὴ αἰώνιος, ἀνάγχη χαὶ μιᾶς οὐ-- 
.᾿ ΄ -“- ΄ σίας εἶναι. Τὰ γὰρ ἑτερούσια οὐ μιᾷ γνώσει κατα-- 
, “ « , - ΝΟ ὌΝ 5 

λαμθάνεται, οὔτε ὁμοίως ζωοποιεῖν δύναται. [“ἰ εἰ-- 
κ ΝΣ » -»Ψ τ ᾿ - - ᾿ Ὁ 

χὼν “ὃ Υἱὸς ἀληθῶς τοῦ Πατρὸς, πᾶσα δὲ εἰχὼν ἢ 
53. ἘΠ ΕΥ - ἌΣ Ὶ τον ΕΣ. ᾿ , 

οὐσίας, ἢ μορφῆς, ἢ σχήματος, ἢ εἴδους, χαὶ χρώ- 
,ὔ 5} 3 Ἁ Θ λ ΛΑ 3 ΡΟ δὴ , -- ΑΝ 

ματός ἐστιν εἰκὼν, Θεὸς δὲ ἐν οὐδενὶ τούτων, ἐν δὲ 
ἊΨ". ἡ , δεν Υἰγ ΝᾺ “Ἁ -- τἂν Ἐ3 ε , ΄ 

οὐσίᾳ μόνη" ὃ Υἱὸς εἰκὼν ὧν τῆς οὐσίας, ὁμοούσιός 
.- ,ὔ . ,, 5 Χ ͵ 

ἐστι τῷ Πατρί. Εἰ ἀσύγκριτος ὃ Πατὴρ χατὰ πάντα 
Α ͵ ι χ Ν ἣ 2 

πρὸς τὸν Υἱὸν, κατὰ πάντα δὲ χαὶ πρὺς τὴν χτίσιν᾽ 

οὖκ ἄλλως πρὸς τὸν Υἱὸν, ἑτέρως δὲ πρὸς τὴν χτί- 
-ῸὔὝῪ ,ὔ ων 

σιν, ἀλλ᾽ δμοίως " οὐχοῦν οὐ μόνον ἀνόμοιος τῷ Πα- 
. Ε , Ἃ ἴον - Ἷ λ -ν τὶ ει 

τρὶ, ἀλλὰ χαὶ ὅμοιος τῇ χτίσει. Καὶ πῶς οὐχ ἀτο- 

πον; Εἰ χτίσμα λέγοντες τὸν γον, οὖχ ὡς ἕν τῶν 
, ΄, ΓΥῚ 7 Τ' ΓΗ - 

χτισμάτων λέγουσι" διὰ τί γέννημα λεγόντων ἡμῶν, 
« Δ᾽ - , -- 2 5 .ρ Ν 
ὡς ἕν τῶν γεννημάτων νοοῦσιν : [1 οὐ γεννᾷ Θεὸς, 

Ἂς τὰ « ΜΕΝ »5ὉἋ ὑγρᾶς ε τὰ ΑΝ ΞΙ͂Σ, 

«νὰ μὴ ῥεῦσιν ὑπομείνῃ " οὐδὲ χτίζει, ἵνα μὴ χάμη 

Ὑ ΓΤ 6 [5 εὖ βεψαθπθθιβ ν. Αἀάοπαδ.7 
» Ἐ61 ἴσον θεοῦ. ΓΑΛΌτΙ γοίθσοβ θεῷ. Μοχ Βοσ. {πᾶτ- 

ἰπ5 ὑπὲρ πάντα. 

ς Ἐ4ΙΠ γεννήσαντος, εἰ ὁ πατὴρ πρό: 4πᾶτη τ {1} 8 1 

ΒΟΓΙρΡΓ ρα τη οχ “παΐπον Ν55, τϑι αΐπηιι5. Εἰ γοσῖοηο 

γοοῖὶβ φθονήσας Ἰοσίταν ἴῃ πηαγϑῖπο ΒΟΡῚ φπαν χαὶ οὐκ 

α 

Ε 
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οὔθαΐᾷ ϑιιηξ. βϑοπηπηὶ Παίτϑιη οϑῦ. ΟἸΟΥΤ ΠῚ 

ΘΠἶ ΘΟΠ ἸΟΥ ΠΟΙ 5θοιι πη τπιπὶ Παΐμγα πη δϑὶ, Πθθο 

4ποιηοάο βθοιπάιϊιπι Παΐπγαμ ΘΡπΐ 3 51 Ποι5 

ΟΡΘγαΐαν τιῦ ΠΕΠ]τ15. 4}1π|5... ΘΔ, ΟἿ} σϑπογαΐ , 

ΘΟΠΟΡΑΌΙΣ τι ΠΟΠ ΑἸ1π|5 : ΠΠ]ΡΡ6 οὐαὶ Π11}1ἃ 16 1 

Π.}Π1|ὰ τὰ Πθιιβ ροΐθϑὲ ΘΟ ΑΓ. Οιοά ἢ, πὸπ 

6Χ δι} 5 πα [ἀΘΙΘ μ 15 οϑὲ : Ζπ0 νΘΓῸ σΟΠΘΡ ΔΓΕ, 

ΘΧ Ιρ88 558 Π{1ἃ ΘΟ ΠΟΙ Πἰ15 651 : ΠΟΙ ΘΡΡῸ 1461 
δϑὲ [ἌσοΡῈ δὲ σοΠΘΡΆΓΘ. 51 6Χχ Π)60 οϑί ΕἼΠΠπι5., ΠῸΠ 

51 6χ Ῥαίγ, 564 σγϑ]τὶ δχ ἅΠ10 : σδῖιϑα γ6Ὸ τι 

5111115 ΠΟ]5 δ ϊὰ πὴ ΤΠ) 6115 δϑὲ : ΘΧ 1050 6Π1Π} ΟΠΊΠΪΔ: 

ΠΟΗ Δ 16} ἜΥοῸ ΕἾΠῚ Ῥίον δι, |16} Ποϑίον., δοά 

51Π}}Π1ι6. ἘΠ 4π| ἤογθὲ πὶ 1 ἀϑτιΡ τι ΠΟΠ οϑϑοὶῦ 

51 Π1Π1] 5116 οἵ ϑάπια]α 60 οϑὶ Ῥυθοῖου ΕἼΠΠΠΠΠῚ . 

ΘΧΘΙΡΙ ον. ΤΠ] 51 Π1Π1ΘΡ ΟΠΠΠΪΠΟ ἀἰἸσοπι : 

5 {46 Π| 5Έρ6ι" Ομ ηϊὰ [)οιι5. Οποί ἴῃ (ον πιὰ οὶ 
65: ἴῃ ϑι σῖτα Π) 6] θϑὲ. ΝΟ θη] Δ] Ππ|4 [ΟΡ ηὰ;, 

Αἰ πιὰ βυιθοία πιὰ Τ)οὶ, τι Π6 ΘΟΙρΟϑβιἔτι5 51}. ῬγοΙη 6 

4{| ἐ {π|}15 δϑὶ Βθο  Π{π|Π} [ΟΡ Δ 1 , ΘΠ] ΘΟ η-- 

ἄπππη σι Ρϑἰδη 8} Ὁ 118}15 δϑῖ. 51. ΘΟ ΠΙ|5. ΤΉΪΠΟΡ 

δϑῖ 60 4π|ὶ βιϑπιῖξ, ΠῸπ Οα]ρἃ 6ϑὲ σοηϊἰ, 564 σθη]- 

1ΟΥ]5. ᾿πΠΠ ΡΠ 5. Αι ΘΠ πὶ ̓ Γὰ Ἰην]1ὰ πο ἔδοϊα 

Ἐπ] θην : ἃ  Ργδ5 ᾿πηροΐθη ἃ ΠΟῚ σΘητΠΐ 51Π}1- 

θη). Ῥαῖΐδν ἃπίθ ἘΠΊ τιμὴ 51 δραῖ., ΔΙ ΓΘ πι5. οὐ]τι5- 

ΟἾδι ΠΘΟΘΘΒΆΡΙΟ δου ΟΡ αἰ : ΠΆΤη ἀΌ56π|6 ΠΠ1Ὸ ρΡὰ- 
[6 Ὶ ἀ1ο] ποη ροΐοϑί. 851 {{|5 Π]ΠΠπππὶ πον βθοιι πα τ] 

6556} {181}, ΠΟΥ οἰ ηὶ ρα ρθη. (δὲ Θγεΐηι πι6 60-- 

Θποβοογρίϊς, ᾿παιπ1, οὲ Ῥαίτθην τιθιίτηι αἰ τ6 60-- 

σποϑοογοίϊς) : ΘΟΠΒΙ ΔΉ 11415 οὐρὸ ῬΑΓΡῚ ΕἼΠΠτ5 

οϑῖ. ΝΙΒ1Ι δη πη ΠΟΟΡΡΟΓΘΙΙΠῚ ΘΧ (ΠἸ5511}1}} 5 5 Δ π- 

τἰὰ σοσποϑβοὶ ροίοθϑε. 51. ογθάθγ ΟΠ ν ϑέπιην ΕἼΠΠπῚ ΠῚ 

6556 Ῥεῖ, νἱΐαΠ) φοἴθυ ΠᾺ ΠῚ ἃ[ουξ : ΠῸΠ ογθάθυθ., 

ΠΘΟΘΘΘΑΡΙΟ ΠΙΟΡΘΠῚ Ργ1ζ. ΟπΟΡΙἢ Θοράθιη ϑβιιηΐ 

ΟΡΘΡΔΙΙΟΠ65; ΠΟΡΊΙΠῚ {ΠΟΘ116 5 5ἰδηϊα τιηὰ. Ορ6- 

γαῖο δπίθμ Ῥαΐ5 δὲ ΕἾΠΠΙ τιπὰ δὲ, ναὶ ΠΠι4, 

ΠΤ αοίατπιι5 Ποπιίγιθην : 

Θπῖπι Ῥαΐον {αοῖΐ, ἤκθο εἰ ΕἸ ἰπι5 οἰται 6 γ ἔαοῖξ ; 

σῖτα ῬΑ ΡΙ5 οἱ ἘΠῚ πἰπὰ ΘἐἸ Δ} δ 5ἰα πα θϑί. 51 

ΘΟΡΉΠΠΟ Ῥαΐγι5 δὲ ΕἾΠῚ ντΐὰ ἐοίθυ πὰ θϑὲ : ΠΘΟθ556 δϑῖ 

δα τΠ1π|5. 5105 ΠΕ180 6556. Οἷμδθ ΘηΪπη αἰ γ υϑ88 

ΘΙ οί ἰϊ6. ϑ πὲ... ΠΟ τιηὰἃ ΘΟ ΠΠΠΟΠΘ ΘΟΠΙρΡΙ6- 
Ἰιθη ἀπιπέπι, ΠΟΘ 51121}} τη 0 ΡΟΒβιΠε ὙἹγ Πα ΓΘ. 

ΒΓ Ρδῖγῖβ ᾿ππᾶ 50 γ 6 ΓῈ ΕἾΠΠΙ5 6ϑὲ : ΟΠΊΠ15 Δπ6Π} 1Π18-- 

50 γε] ΘΙ 5 126, ν6] [ὉΓΠ]88., γοὶ ἤστγο, γα] 

ϑρθοῖθὶ, ψ6] οο]ουὶβ ἱπηᾶ 80 δϑὲ : Π)6τι5. Διπέθῃη Ιῃ 

ἐγέννησεν. 
ἃ ἘΔ ἐνέργεια δὲ υἱοῦ χαὶ πατρός. (οάοχ (]}». 

οὐπὰ Βοσ. βοοισηο πατρὸς χαὶ υἱοῦ. ΑἸΙφααπίο ροβὲ 

Ν55. ἄπο ἡ γνῶσις. Π)εβιἀογαξαν ἀγΈο]τι8. ἴπ σὰ]- 

σα 113. 
ὁ Βοσ. {παγίιδ εἰκὼν ἀληθής, ἱπιαϑὸ τ γα. 

« 

οὐ σπῦβιι5, Ομοιηψιι Οεπ. τ. 26. 
. “οαπ.5.10. 



Ῥς 1.35. 
10. 

θη. 2. 2Δ. 

9 ὃ 

Πῖ]1]0 ΠΟΥ], 9864 π᾿ 5018 ϑιιβίαπιϊα 6δὲ : Εἰ- 
11πι8. Οἵα ΠῈ 5115 188 ̓ ΠΊα Ὁ 511, σομϑα σίδη  18}15 
ῬΔΕῚ 6δ8ξ. 51 ρᾶῖθὺ οἵτπ ΕἾΠΟ πα]]ὰ πὶ τὰ ροίεϑβέ 

ΘΟΙΠΏΡΑΡ ΑΙ, ΠΘΟ ἴῃ {}}ἃ Γ6 “ΠΟ Ή 116 οἰιΠὶ οΡΘα γα : 

ΟΠ ΔΙ] 6 586 Πα θοὲ δὶ ΕἸ] πππὶ., ΠΠ16Ρ αὐ ογϑϑιι- 

5. ΒΑΒΠῚῚ ΟΕΒΑΒΕΠ ΘΟΑΡΡΑΒΟΕ. ΑΒΟΘΉΙΕΡ, 

εἰ δὲ κτίζει ἀπαθῶς, πολλῷ μᾶλλον ἀπαθῶς γεννᾷ. 

Εἰ ἀπαύγασμα παντὸς φωτὸς γεννᾶται μὲν ἐχ τοῦ 

φωτός" οὗ ποτὲ δὲ, ἀλλὰ ἀγρόνος χαὶ συναϊδίως 

ἐχείνῳ (οὐ γάρ ἐστι φῶς χωρὶς ἀπαυγάσματος) " καὶ 

“ἢ: ΡΠ 281 ὃ Υἱὸς ἀπαύγασμα τυγχάνων, οὐ ποτὲ ἔσται, ἀλλὰ ῬΆΠῚ , 561 511} |Π|6} : ΠΟῚ ΘΥΡῸ (ἰἸββίμ 1} 15. 50 τ} Χ ὃ Υἱὸς Ὑ6ι Υχ ᾿ ᾽ 
ῬαιῚ ΕἸἼΠΠτι5, 564 ὀρθαί ΘΕΆ ΠῚ 510}1}15 οϑί. Θιο- 
Π0 610 74 ΠΟ ΠΟῊ ἈΡΒιιἪτιΠ) 65 9 51 ἀππηι ΕἸ] τιπὶ 
ἀἸσιιπὲ οὐ Θα πΓᾺ ΠῚ, ΠΟῊ τι πΠ Δ} ΘΧ ογδαίανὶϑ 41-- 
ΟΠ : Ομ" ἄτη ΠῸ5. ΠῸ5 σΘΠἰ τ ΡῈ αἰ Πλτ15, ΕἸΠΠῚ 
ἘΠΕ ᾿ΠΠ8 ΠῚ} ΘΧ ΘΘΗΙΓΙ}15. ᾿Π 6] ση 9 51 Τοιι5. ΠῸΠ 
δοηθΡαΐ, τπιί η6 Πιιχτιη Ρἁίδξιν; ΠΘῸ οΓθαΐ, τἰΠ6 
ἸΔ ΠΟΥ Θὲ : 5] νθΙῸ ογϑαΐ οἰἵγὰ [ΓΟ τι ΠῚ 7» ΠΏΠΠ]1Ὸ Πη8-- 
815. οἶϊνα ἴδοιμι σοπθγαῖ. 51. οὐ 5106. Ἰυιοὶ5 
ΒΡΙ θη 0. Ῥ πουάτα (υἀθη} ὁχ [ποθ , ΠΟΠ [ἈΠΙΘΠ 
ΑἸ Φ πᾶ π 640, 566 5[η6 [ΘΠ ρΟ ΓΘ, ἴπη0 ἃ) ξίου ΠΟ τι 
Οἴμμὴ [π|66 : ΠΟῚ ΘΠΪπῚ δϑὲ [πχ ἀ 5416 5ρίθπάογο : 
ΕἸΠτι5. ΘΕ ΠῚ τιῦ {11 ΒΡ] ΠΟΥ 51, ΠῚ ΕἸ 0] 
ΥἿΕΣ, 5864. 410 δοίθυ: πὸ ρᾶνίτοι ; οἵη ΠΘι15 οἱ [πχ } 
πὶ Ἰλαντ αἷς : 1 {πιπιΐπὸ {πὸ υἱαοδίηιιις ἰμπιθπ; 
δὲ ἤδηῖοὶ, Εὲ ἴμαὰ οιίηι ἶρ80 ει. 81 σϑηϊζινα 56. 
ΟἸμη τη} 0505. 511} 51 Δ πὰ 65., οι! οἱ ᾿ΠΘ ΘΙ 1 : 
Θϑη ταρὰ ἀπιἔθ Π)6ὶ, οὶ ΕἸ : ΘΥΘῸ οἱ δι᾿ 5[8}-- 
τὰ Π)6], οϑὲ ΕἼΠ τι5. 51 νο]ιιπίαϊθ ποῖ παίιγα Ποῖι5 
ΕἸ Παιπὰ σϑητῖ : ἀξ πὶ 5θπθ] νοϊπογαΐ » Ροβίθα 
ΠΟΙ ΣΕ, τι ΘΕ ΠῚ ΕἸΠ 5115 γΟ αἰ, Οἵ Εἰι 5115 σοπιηῖ. 
Οιιοί 51 ΠΟ τιπὰ 65: γοϊπη!ὰ5 Ἰρϑῖτιδ, 5664] ἀϊνοῦϑα, 
ΠΟΙ ΔΙ] 1115. 50 ]6Χ οδὲ, ΠΘΩΤ6 ἘΠ115. ΟΥΘαΐου : 
566 τις να], ἰΐὰ οἱ [οἷς 51 Πθιις πο ϑοποραΐ ; 
ἅτιξ {τ ΟΠ ΠΟ ΠῸΠ ροίοϑί, ἁπΐ {{|ὰ ΠΟ γι}, 
ΠΟῊ ΘΘηΘΙΆξ. 5566 5] Ποη ροίοϑί, ᾿π|Θυ]ΟΥ δϑὶ παΐιι- 
Τὰ 6, 4186 Θοπουῦᾶΐ, αι ήι6 Ρογθοϊαὰ εϑδί, ρι- 
ΟΡ τι0 αἱ Θἰϊαπλ 1Ώ}}}6 0 1}}15 Θϑῖ : οἱ νΟΡῸ οἴη 
Ῥοϑδθῖ, ποῖ . ιιοά Πά]α1: πίττα, 1 νοἰτιπ δ 
ΘΟΠΙΡι. Οἴᾶγο οἰϑὶ ΠΟΠ τι ΘΘΠΌΙ ; [πη ἢ πὶ 
ν ΟΠ ον τ,. ΘΟ ΠΟΓ ΑΙ ἘΠ 46. ΔΠΙ «πα πο. 81 ΕἸ] τι5 
Πα π 0 ποη ογαξ, ΠΠιὰ, αἰϊχιιαπάο, μοϑὶ σο- 
ΠΙ ΤΟΥ 4αϊ θη ουϊξ, δϑ ἀπο δεηϊίαηι. Νοη ἰρὶ- 

, 

πατρὸς α Ἰήἤθην (οἶοχ τοῦ θεοῦ χαὶ Σ 
» ἘΜ 11 εἰ Ἀδα. βεοιπ 5 ἄρα ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. ΠΙυΩ͂, 

ὁ θεός, ἴῃ γ Π {15 Μ95. ποη Ἰερίεαν. Νο4αο ᾿πἸρη τη 
Ῥαΐο 4πος ποίοι αν, ππιπο Ἰοσι οἷς ἀἰβησαὶ ἴῃ Βδρ. 
Βθοιηεο, γέννημα, δὲ ὁ υἱὸς, τοῦ θεοῦ, καὶ οὐσία ἄρα ὁ 
υἱὸς, τοῦ θεοῦ. ΤΠ γοίιε ἴῃ Ἰοοο 1], τοῦ θεοῦ, νοοαὶ υἱὸς 
ἡπηρτταν ἴῃ γα] ρα 15. 51πὸ {}]ἃ σῖγσα]ὰ : 
ΒΙσατιπ ογαΐ οἱ ΟΡ βοιΓαΤη, 

Ὁ (οάοχ πηι ἢ εἰ ἅπαξ. 

404 εἐ ἃτ- 

Α ἀ Βα οὐκέτι ἁπλοῦς οὐδὲ ἕν ὁ ποιητής. ΤηΓΟΡΡΓΟΒ : 
Ἴγες ἰμ56 οἰπιρίεα 6οῖ, πϑὸ τιπτις ογθαίον. Ν' οτ[ἰδοδῖ 
αῖι5, δῦ οοτία νοτίου ἀοθυίββοῖ, πδο δομείζογ" δοΐ ὑὸς 
ἕπα. ΘΒ. βθοιη 5, [ουίλιι5, «αδγέιι5. οὐ βοχίτιβ θτῸ 

συναϊδίως, φωτὸς ὄντος “τοῦ Θεοῦ, ὡς Δαόίδ φησιν" 

Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς “ καὶ Δανιήλ Καὶ 

τὸ φῶς μετ᾽ αὐτοῦ ἐστιν. Εἰ τὸ γέννημα οὐσία ἐστὶ 

χατ᾽ αὐτοὺς, ὡς χαὶ τὸ ἀγέννητον, γέννημα " δὲ ὃ 

γιὸς, τοῦ Θεοῦ, χαὶ οὐσία ἄρα ὃ Υἱὸς, τοῦ Θεοῦ. Εἰ 

βουλήσει χαὶ οὐ φύσει ὃ Θεὸς τὸν ΥἹὸν ἐγέννησεν, 

“ἢ ἅπαξ βουληθεὶς, ἀδούλητος τὸ λοιπόν " ἢ καὶ πά- 

λιν βουληθεὶς, καὶ πάλιν ἐγέννησεν. Εἰ δὲ οὐ μία 

βούλησις αὐτοῦ, ἀλλὰ διάφορος, οὐκέτι ἁπλοὺς “ οὐδὲ 

ἑνὸς ποιητὴς, ἀλλ᾽ ὡς βούλεται καὶ ποιεῖ. Εἰ Θεὸς 

οὗ γεννᾷ, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι πάντως, ἣ διὰ τὸ 

μὴ βούλεσθαι. Ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὐ δύναται, ἥττων γεν-- 

νητιχῇς καὶ τελείας φύσεως, “πρὸς τῷ χαὶ ἀδυνα- 
ΑἹ "2 

μεῖν - εἰ δὲ δυνάμενος οὐχ ἠδουλήθη, ὃ φύσει 

ἔσχε, βουλήσει κατέσχεν. ᾿ Ὥστε εἰ καὶ μήπω 

ἐγέννησε, βουληθεὶς ἄρα γεννήσει ποτέ. Εἰ ποτὲ 

οὐχ ἦν ὃ Υἱὸς, αὐτὸ τὸ ἐχεῖνο, τὸ ποτὲ, ἔσται 

μὲν μετὰ τὸν γεννήσαντα, πρὸ δὲ τοῦ γεννηθέντος. 

Οὐχέτι οὖν πρὸ πάντων ὃ Υἱὸς χωρὶς τοῦ Πατρὸς, 
“ 

ἀλλὰ χαὶ μετὰ τὸ ποτὲ εὑρεθήσεται. Ἡμῶν λεγόν-- 

των; Πατρὸς ὄντος ἀεὶ, ἀνάγχη χαὶ τὸν ΥἹὸν εἶναι 

ἀεὶ, ἐχεῖνοί φασιν - οὐχοῦν, ἐπειδὴ χαὶ ὁ Υἱὸς ἀεὶ 

δημιουργὸς, καὶ ἢ δημιουργία ἀεὶ ἔσται, καὶ οὕτως 

ἔσται χαὶ ἢ δηλιουργία συναΐδιος Πατρὶ καὶ Υἱῷ. 

Ἂλλ᾽ ὃ εἰπὼν δημιουργὸν, οὐχ ἅμα χαὶ τὴν δημιουρ- 

γίαν λέγει. Οὐ γὰρ τῷ οἰκοδύμῳ συνυπάρχει τὸ 

οἰκοδόμημα, οὐδὲ τῷ ναυπηγῷ τὸ σχάφος- Ἢ ὅ μὲν 

γὰρ δημιουργία ἐν τῷ δημιουργῷ, τὸ δὲ δημιουρ-- 

ἕν ὁ ποιητής μαρθοηΐ ἑνὸς ποιητής, Πδῴι6 τιγειι5 {αοίο}". 

Ἐχιριιαπι ΦαΙ 6 ΠῚ νι ἀθίιν τπθηά τι ΠΠΡΤΆΤῚ {1 ΡτῸ 

ἑνὸς ΒΟ. Ίρ5ιῖ ἕν ὁ : 564] ζατηδῃ, τι Εϊ, μδὸ Ράγνα ποΡ]- 

ϑοητῖα ἀ6] τιδιι8. ἱπίθυρ ΓῈ5 1ἴὰ σεροαενιῖ, αὖ 6]5 Ἰοοῖ 

56 πίθ 18 πὶ ΠΟ ΟΧΡΓΟβϑουιῖ, Ὥ6ΟῸ σἹ ουι. 

ὁ ἘΔΠῚ εἰ Βερ. βεουπάιι5 πρὸς τό. ΑΠΙ {τε5 Ν58. 

πρὸς τῷ. ν 

τ ἘΔ εἰ καὶ μή ποτε ἐγέννησε. Οὐοχ (0]Ρ. οἱ 411] 

ἄτιο Μί5. Ἀθϑῖ αἰ τη οοηϊοχία. ΜΓ 

8. ΠΙα, ἡ μὲν γάρ εἴο., δῖ0 γ ΘΠ] ΔΟΟΙρΡΙΔ5 : Ἐδου  αβ 

τοὶ ποϊεπᾶα ἱποϑὶ φυϊάθπι ἴῃ ορῖῆοα : 584 τ65. ᾿ρϑὰ 

{πῶ οἤϊοῖταν, ροβὲ Ἰρϑίασα Ῥειϊηδηθῖ. Ἠαιϊὰ ἰοπρο 
᾽ ΄ ἃς τὲ ἡ ἐγιν ἘΠΊ ΣΝ πλεῖ 

δα καὶ εἰπών. Απεζαὶ ἄτιο πον χαὶ ὁ εἰπών", 
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φ Ἁ Ἂ Ων ,ὔ ,ὔ Ν ΕἸ -» 

γούμενον μετὰ τὸν δημιουργόν. Πατέρα δὲ εἰπεῖν 
ἀδύνατον, μὴ ὄντος Υἱοῦ. Καὶ ὅ εἰπὼν Πατέρα, 
οὐχ ἁπλῶς Πατέρα, ἀλλὰ τινὸς λέγει Πατέρα. 

Θεὸς, καὶ Κύριος, καὶ παντοχράτωρ, χαὶ "Σα- 

ΙΥ. 9099 

ἴπν, Ῥαΐγθ θχοθρίο, ἃπίθ οπιηΐὰ ΕἸ] 1τι5 θϑὲ : νϑ-- 
Ὑ11ΠῚ ΘΕ ϊὰ πὴ Ροϑὲ {ΠΠπ4, αἰϊφτιατιῖο,., 6556 ἴηνθηϊθ-- 
ἴα}. ΝΟΒ. Οἴιπ (ἸΟἸ Πλτι5., {πιο οὐ Ῥαῖθι 56 ΠΡΟ 
511, ΠΘΟΘ556. δϑὲ οἰΐδιη. ΕἸ ΠτΠηὶ ΒΘΠΊΡΟΙ 6556 ; 1] 
ἀἸσιπε : ᾿στττι; οἴτην οἱ ΕἸ] τι ΒΘΙΉΡΟΙ ΟρΙΐδχ δι, 
ΟΡΙΠοῖπιηι «ποάτι6 ει ρον οεὶτ, βίοις ορ  οίπιμι.ς 
Θἴϊαγ τπὰἃ οἴη Ῥαΐμ οἱ ἘΠῚῸ φίθγπιιπι οὶ. ΔΑ 
4{ὶ αἰχὶς ορίἤσθηι, ποι ϑἴτητ! ΘΕΆ ΠῚ ΟΡΙΠΙΟΙ τι. 
ἀἰχιῖ. ΝΟΙ δηΐηι τιηὰ οἵα ὩρἰΠοαίογο ΘΠ οίτιη 
ΘΧϑΙβ , ΠΟΙ 16. τΠὰ ΟἸ1ΠῈΔ ΠΑν πὶ [ΡΥ] δ ΙοΓ 50ὰ-- 
Ρ ιὰ. δὲ θῃϊπ) Ορου ο ἴῃ ΟΡ ΠΟΘ : ᾿ρϑιιπὴ Δι 6 ΠῚ 
Ορια5 ροϑὲ οριησθηι. ῬΟΡΡΟ ἤθυὶ ΠΟ ροῖίεϑε τὲ Ῥαΐου: 

αϊοαζιιν 6556.) Πἰδὶ 518 ΕἼΠΠπι5. ἘΞ {αὶ Ῥαίγθι αἰχιΐ, 

ΠΟῚ 51Π]0 1016} Ραίγθιη 564 Δ]1οτι}1|5 Ραΐγθηι ἀἰχῖῖ. 

2. 615, δὲ ΠΟΙ] Πτι5.. δἱ ΟΠ] ροίθΘ 5. οἱ 88- 
θαὼθ, καὶ ὧν, χαὶ ᾿Αδωναὶ, καὶ ᾿Ελωϊ, ὃ Θεὸς ἐν 5 ΒΔοῖι, οἱ 41] δϑὲ, δὲ Αἄοπαὶ, οἱ ΕἸΟΪ Δρρϑι] δία: 

-» -» Ἂ - 

ταῖς Γραφαῖς εἴρηται, ἀγέννητος δὲ οὐδαμοῦ. Εἰ δέ 

τις χαὶ τοῦτο συγχωρήσει, χαὶ τὸ ἀγέννητος χαὶ τὰ 
, 

προχείμενα ὀνόματα λέγειν, ἁρμόσει χαὶ Ἰουδαίοις 
᾿ -» - » ΔΑ 7 Ν δὶ 

καὶ πᾶσι, Χριστιανοῖς δὲ μόνοις, τὸ Πατὴρ Χρι- 
-“- 3 ἜΘ, τ , μ 7 δι αι -“- “ 

στοῦ. [2] οὖν τὸ μόνον χωρίζον ἣυᾶς τῶν ἄλλων, 
μν Ἧ ΞῚ "-" κ  . , ᾿ τὶ 

ψευδὲς χαὶ οὖκ ἰ ἀληθὲς, χαὶ ὄνομα θέσει, χαὶ οὐ 
φ Ἄ ᾿ ς 7 ΟΣ τὰ ἶ ς 

πρᾶγμα φύσει, ψευδὴς ἣ πίστις ἡμῶν, καὶ ἣ 

ἐλπὶς ματαία. Οὗ γὰρ ἀδέδαιος ἣ ἀρχὴ; καὶ τὸ τέ- 

λος ἀνίσχυρον. Πάλιν ἐρωτῶσιν - εἰ ὧν ἐγεννήθη ὃ 

Υἱὸς, ἢ μὴ ὦν: ἀσαφοῦς καὶ καχοτέχνου τῆς ἐρωτή-- 
“, ΩΣ 7 

σεως οὔσης αὐτῶν. Αἰσχυνόμενοι γὰρ, τὸ πότε, καὶ 

ἐν χρόνῳ, ἐρωτῆσαι " τὸ ὧν λέγουσιν. ᾿Αντερώτησον 
ὃ μὴ αὐτούς" εἰ ὧν ὃ Θεὸς Πατὴρ τὸν Υἱὸν ἐγέννησεν, ἢ 

μὴ ὧν Πατήρ; Εἰ μὲν γὰρ ὧν Πατήρ, ὧν ὄντα ἐγέν-- 
2 αἱ 5 “᾿ Ν ᾿ 5 , νησεν- εἰ δὲ οὖκ ὦν, γεννητὸς χαὶ οὐ φύσει Πα- 

Ψ 

τήρ. 
- .- λ - 

αἱ θεῖαι Γραφαὶ, Μωσέως μὲν βυῶντος περὶ τοῦ 

Υἱοῦ, Ὃ ὥν με ἀπέστειλε' τοῦ δὲ 

Πᾶσαν δὲ φιλονειχίαν αὐτῶν ἀποχλείουσιν 

εὐαγγελιστοῦ, 

Ἔν ἀρχὴ ἦν ὃ Λόγος. Καὶ οὐχ 

Ἰθιι5. 1ῃ ΒΟΙΙ  ἴτ}15. : ἸΠρΘηἰἴτπ|5. γΟΙῸ ΠιιβητΔ)." 

Οτοα 51 {415 μος δεϊδηι ΘΟ πο οϑϑουῖῖ; δὲ ΠΟΠΙΘΠ 

ἐπι ϑογίτι5., εἴ νοἸαΐα θυ Ἶπι5 ποιηϊπα τι {πιά 66 15, 1[ὰ 

1115. ΟἸΠΠΙ115. ῬΓΟΙΌΓΓ6. σοηνθηΐοι : (ΠΥ Ἰ518 15 

ὙΘΙῸ 5015 Ποῦ, δαίοι (τικεῖ. 51 Ἰσττσαν «πιο 50-- 

᾿υππ ἃ ΟδοἴΘΡῚ5. ΠῸ5 βθρᾶναΐ, [4 [α]ϑίιη 658, ΠδῸ 

ΘΙ] 9 51 ΠΟΙΠΊΘῊ οδϑὲ ΔΟρίΟΠμΘ, ΠΟ [65 Παίι-- 

γὰ», [α]δὰ εϑὲ ἤέθϑ ποβίνα,, δὲ 5ρ65 νᾶηᾶ. (ἰ] τι5 

ΘΏΪ ΠῚ) ῬΥΙΠΟΙΡ τα 1 ΠΡ Π.11Π δϑί 9. 6715 διατὶ ἢ Π15 

46 }0}}15 6ϑῖ. Ἀπυϑιιθ. ἸΠΙΘΥΓΟΡ ΠΣ 9 ΤΓΓΕΠ ΟἸΤηῚ 65- 

86, ΘΘΏΙΙ5. 511 ΠΠ1π|5.., ἃ ΟἸΠῚ ΠΟῚ οϑϑοῖ: αἵ 

ΟΡ βοιιγὰ οἴ τηλ] 5 ηὰ δϑΓ ΘΟ ἰΠίθυΌρδΙο. 

Ετθηΐμη. ἀπιηλ γϑυθη ἔα ἰΠίθυΓοσα 6, φμαπάο,, εἴ 

ἔπι ἰΘΠΊ ΡΟΤῸ ; ἀἸσιιηΐ, οἴει 6556. Π 5 ν᾿ οἰϑϑίπι 1Π-- 

[οΡΡΟσὰ 5, Π)Θ.15Π6., Οἴ1) δϑ86ὲ Ῥαΐθν, ΕἸ τιηλ σο- 

Πιι1ἴ, Δ ΟΠ ΠΟῊ 6556. Ραΐου ἢ 51 ΘΠ ΠῚ ΟἿ) δΘϑϑθὲ 

Ραΐοι. δχϑιϑίθηβ δ χϑιϑίθη θη) σθημΠ : ΘΟΠ Γὰ 5] 

ΟἸΠ] ΠΟῚ 6586, ἴδοίτιϑ θϑὲ, ΠΟῚ διϊιίθη) Παίμγὰ 

ἅπαξ τὸ ἦν, τὴ Ῥαΐθυ οϑί. ΟἸΠΘΩ1 τ θ1 ἸΡ5ΟΡ ἢ ΟΟΠ ΘΗ ΠΟΠΘΠῚ 

ἀλλὰ τέταρτον. Ϊκαὶ πάλιν ἀλλαχοῦ - Ὃ ὧν ἐχ τοῦ ΘΧοΙάτπιπι ἀἸν!η 85 ΒΟ ρἔπ 85, οἴτ ΔΙ ο565 4] 6} 

Θεοῦ. Καί. Ὃ ὧν ἐν τοῖς χόλποις τοῦ Πατρός. 

Καὶ ἐν ἑτέροις: Ὃ ὧν ἐν τῷ οὐρανῷ. ΚΚαὶ ἐν τῇ 
ρ ς ῃ ῃ " 

-᾿ νι ς ,ὔ 
᾿Ἀποχαλύψει- Ὃ ὦν, χαὶ " ὃ ἣν, καὶ ὃ ἐρχόμενος. 

Καὶ ὃ Παῦλος: Ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης. Καί: 

Ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων. Καὶ πάλιν - Ὃ ὧν 

ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητός. [ἱ ἀληθινὸς Θεὸς, 

χαὶ φῶς, καὶ ἄτρεπτος, καὶ ἀγαθὸς, χαὶ ἅγιος, χαὶ 

Κύριος ὃ Υἱὸς, ταῦτα δὲ καὶ ὃ Πατὴρ ὧν, οὐχ 
« ΄ -' Χ .λ) Ν , ῳ ΟῚ ΟΝ δ - ἜρτοΣ δμοίως ἐστὶν, ἀλλὰ μειζόνως " οὐχ οὐσίας " ὑπεροχῇ 

μι ΝΟμθ ϑάθαοι ἢ ποιηθη Τ)οῖ πο 6586, 56] πο- 

τὰθη, {ποα [)61 ποπλϊη1 }πη51{π|,)2. 71ὰτπη ποίαγιπς ὙἹΡῚ 

ἀοοιβϑδίπαὶ Π)οδοιιβ οἱ (οι θοἤσιις. 

1 Ἀθρ. φυάγίαβ οὐκ ἀληθὲς χατὰ τοὺς αἱρετικούς. 

οἰαπηοὶ ἐ6 ΕἼΠΟ : (με ἐ5ΐ., πιΐδι ἢϊ6 : οἵ δνὰησο- Βαοά. 8. 
. . ΠΑ ΄ ὺ ο τ ς τά. 

Ἰδίᾳ, 1. ρτϊποίρίο ὁγαΐ Ζ ρθη. ΝΕΟ 56Π186] αἸοϊε, ἘΣΣΝ ἘΠῚ 

δΓαὶ, 564 ἀιδίου. ἘΠ γυγϑιι5. 4}101, Ομ δα ὕοαι.8.η5. 
᾿ . . . Ε - ἐπ 47} 

72)60 66ει: Ἐπ, Ομ 65 ἔπι δἔτιι Ραιτῖς. Εὶ ἴῃ 4115: ΠΝ 

Αἰεὶ 65. ἐπι οιδῖο : Ἐπὶη Δροοσαὶυρϑὶ, Ομ 6εὲ, οἱ χρία.3. ι3. 

φιιὶ ογαΐ., δὲ ψιιὶ ϑδπίπτι5 ὁδί. ἘΠ Ῥαῦΐιιβ : Ομὶ ΕἼ: ιν 
- . . ν ΘΡΥΣ ἊΣ 

οι οἱ. ορίθτιίοτ᾽ οἰογία. ἘΠ, (τὶ οι ἔτι (ΌΤΙ Ῥ ειι)... 

71) οὶ 65561. ἘΠῚ στιγϑιιϑ : Ομ 66. ἐπὶ οτητθτ5 Ζ7}26ῖι5 Ἰοηι. 9. 

υθηφαϊοίτι5. 81 ΕἼΠΠπι5. οϑὲ γοσῖι5 Π θιι5, οἱ [πχ, οἱ 

ὃ 
ξις 
6. 
[ἢ 

ἃ ἘΔ χαὶ ὃς ἦν, Ρεπα. Αἱ Μί85. βὲχ χαὶ ὃ ἦν, πδὸ 

ΔΠΐον Ἰοσίξιν ἴῃ βᾶορο ἴοχίι. 

» ἘΔ οὐσίας ὑπερθολῇ, ἀλλὰ ποιότητος ὑπεροχῇ. Αἱ 

Μ85. 86χ αὖ ἴῃ οοπίοχίι, ἴπύοῦθο ΟΡ ἶπο. θα. βεριτη. ἢ 5 
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λτ00 5. ΒΛΒΡΙΠΙΙ ΟΕ ΒΑΒΕΙ, ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

πη τιΓᾺ 0}}15.. οἱ ΡΟπτι5, δἰ βαποῖτβ, οἱ ΤΟΠΊΉΪΠΙ8: 
μιδθο ἁιιΐθηι δὲ ραΐθι' ΟἸἹΠῚ 511, ΠΟΙ 51Π}}ΠΠ|6 1 δὲ, 

564 ΔΙΏΡΙΠΙ5 ; ΠΟΙ 5110 518} 186 ΘΧΒΙ ΡΟ ΡΆΠΕΪ8 » 5664 

{π|4|1{4{|5 ργδθϑια πα. 515 Π|1ὰ ΘΠ] ΤΠ 615 {118 }Π} 
5 σία πίϊα ΠῚ ἋἸοἰ τ, 564. Ππ|8}1Π{5. «Πα αΐθ : 

ῬΟΠΊΟ ΘΠ Δ] 6 γῸ ΠΟΙΏΪΠ6 ΠΙΔ 515 ΠΟΠ]Ὸ ΠΟΗ αἰ61- 

ἴπι, 564 Ροπιι5 θΌΠῸ ΠΊ6]1Ο., δὲ {πιδέιι5. 150 

7π5ῃον. (δπηϊζογιιπ ϑδάθιη δϑί Πδίμμἃ., “1188 65. 

ΘΘΠΙΓΟΥ5., ΘἰἸᾺ ΠῚ5] σΘΠἾ 15 410 ΠΟ 60 6556 μαθθδῖ. 

Νδάτιθ δηὶπὶ ΑΡ6], δχ οοϊξιι σθηϊπι5., ἃ} Αἄδη)Ὸ 

ἀἴνθγϑιιβ οϑὲ, σοῦ Αἀδπητ5 [Ὁ ΠΊαἴπ15 511, ΠῸΠ ὅσ 6- 
ὨΪζτι5. 51 σατιϑὰ οδιιϑαῖο 1870} δϑί., απ Ρ {πὸ 56- 
ΘΠ ἀπ] ϑι 5 ΓΔ Π ΕΔ ΠῚ : ΟΠ] Π]5. Διι [61 ἴθι σατιϑὰ 

δῖ, δὲ μη πὶβ ΠΠΙτπι5. σατιβα 5 ; ρα 65. {115 Π]Δ]ΟΓῸ5 

ϑι1ηξ, οἵ ἃ οἷβ ΒΟ  Πτ|πΠῈ 51 514 Π}18 ΠῈ αἰ ἔθγιιη:, 

ΠΘΟ 511ηὉ πΠ11π|5 55 πη. 564 πος γΘΓΠῚ ΠῸΠ 

6ϑι. Τπιουυοσαπί, ἃη Ῥαΐοι ροβίθασιιδηι Π] πη 6 6- 

Ὠπ]Ὲ, ΘΕΠῚ οΊσΠΘΙῈ ἀθϑ του : δὲ δὶ Ποὺ Ππηρθίγα- 

γἰηΐ, {το οοϑϑανοῖ ; ἱπάπιοιηξ : ᾿σἹ τι ΘΕ Π) 

ΘοπθΡαΓ ἱποορῖτ. Οὐϊάαια Θφηΐμη ποθι Πὰροὶ., 

παθοῖ “αοηιιθ ΡΡΙ ΠΟΙ θ᾽ π : ΠΟ 5606 ΟΙΘῸ 

οὐαΐ ΕἼΠπ5. ΤΊ θητι5 ᾿Ἰσίταν", 51 1ά ψφαοα ἀδβιη!, 

ΠΟΟΘϑϑαυΟ ΘΕ ηὴ ὈΥΡΙΠΟΙΡ τη Πα, ΤΈΓϑιι5. 51 1 

4ποἀ ρῥυϊποῖρίπιτη μα 6 ὲ., ΠΘΟΘσϑαν 0 “ΠΟ 16 ἀ651- 

ΠῚ : ΔΠΘ6]1 ᾿στταν δὲ οαποῖία ἸΠΟΟΓΡΟΥΓΘᾶ ΟἸΠΠ) 6556 

ΘΟΡΟυΙΠ , ΠΟΟΘΘΒΆΓΙΟ ΘΔ ΠῚ 6556 «ἰδβἰδίθηϊ. ΑἹ ΠΟ 

Ασα ἀτιιὴ οϑὲ. ΕἸΘΥῚ ᾿σῖ παν ροίοβε, τῷ 14 απο 6556 

᾿ποοΡ]ῖ., πη ἀεϑιπαΐ, οἱ 14 αιιοά 6511. ΠῸΠ 
᾿ποορουῖε. 51π| ἈΠ 6}, ΘΕ 1056 ΕἼΠΠπι5. 51 ΡΥ ΠΟΙΡΙΠΠῚ 

6556 παᾶϊ παθδι, ἤπθιη θ απ 5θοιη τη} [0505 Πα οὶ 

ΠΘΟΘβϑδυῖο ; {πὰπάἀοσιπάθιῃ σα] π|4 ΡΥ ΠΟΙ ρ τι ΠῚ 
παθροὶ, 4 φαοηῖθ ἤποπ Πάρον νοϊιπι. ἘῈ «μπιο- 

ΠΊΟο Ποὺ ] ΔΘ ΡΠ θμλττη ΠΟῊ οϑῖ ἢ 564 οἱ ὲεὶ ριθ- 
50 θητἃ ῬΥΙΠΟΙΡῚΙ ΟΧΡΟΡ5, ροβίσχιδῃ [αοϊα ϑιιηϊ 

{πὲ ΡΥ ΘβοῖνιΣ., ἤπθηι Πα οι. ΝῸπ ᾿ἴδτιθ φαοά 

ἤπθιὴ Πᾶροῖ, 1ᾳὰ οἰ ηη ΠΘΟΘϑϑαυ]Ο ὈΥΙΠΟΙΡΙ ΤΠ 

Πιαἴγοε. {Ππιιη} 1ἢ ΓΘ τ15 ἸΠΟΟΡΡΟΓΟΙ5. ἀἸοΙτπα, γε] 

ΟΡΘΓΔΙΙΟΠΘ., ν6] νοϊππίαϊθ, ψῈ] 5 5 πα. (ἢ 

Ἰσιταν ϑα]ναῖου ἀἸχονῖῖ, Εβο δὲ Ῥαΐθτ' πιπιιτη 51ι-- 

γηυ1ι5.. 5ΒΘοι πη ΔΠ7π16 ΘΟΡΙΙΠῚ {186 τη 0 50}]-- 

Ῥϑ5ϊπηι5., αἴχις. ΤΆ 116 51 ΒΘο τη} ΟΡΘΡΑΓΟΠΘΠῚ 

ἀϊοιηξ, Πθοθ556 δϑὲ δἰ Βθο Π11Π} 5105. ΠΕ 18} 41-- 

45 οὐσίας ὑπεροχὴν, ἀλλὰ ποιότητος ὑπερθολήν : 4πὸ 

Ἰεοῖῖο, 51 Ῥγεροβῖίο χατὰ Βα απ Ἰαξιτ, εἴ ᾿ρϑα {πο ι6 

ΤΘΟΙΡῚ Ροίοβί. 

“ Ἐ41Ὶ ἔχει, Οοάοχ τπιπτι5 ἔχῃ. ἈΠ ἄπο ἔχοι. 

ἃ γροιΐαπι οὖν ὁχ {τἸθῖι5 Νῖ55. ΔἸ ΠἸπη115. 

ς ἘΜῈ ἕξειν. ΑΠΠΦαΙ 56ὸχ ΠΡΥῚ ἕξει, εχ {πο δέ, πιὸ 

γὸχ ἀνάγχη ἀπὲ Ῥάᾶτ]ο δηΐο Ἰοσιταν, 50Υ1Ρ1 ἤερεαὶ 

οαπη τ Βα βοτιρίο, ἀνάγκῃ. 

ΓΈΛΙΕ υἱὸς ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχων. Απεφαὶϊ ἄπο ΠΡτὶ 

ἀλλὰ ποιότητος ὑπερδολῇ. Οὐσία γὰρ οὐσίας μᾶλ- 
ηἵ 2 λέ Ψ ΝὋὃ Ὑ 

ον οὗ λέγεται, ποιότης δὲ ποιότητος. Ἄνθρωπος 

γὰρ ἀνθρώπου μᾶλλον οὐ λέγεται " ἀγαθὸς δὲ ἀγα- 
0 - ᾿ “7 ὃ Ψ. “Ὁ - » 

οὗ, χαὶ δίκαιος δικαίου. ᾿Γῶν γεννητῶν ἣ αὐτὴ 

φύσις πρὸς τὸν γεννήσαντα, χἂν ἑτέρως ὃ γεννηθεὶς 
᾿ τὰ “ ᾿ . - 

τὸ εἰναι “ἔχη. Οὐδὲ γὰρ Ἄδελ, ὃ ἐχ συνδυασμοῦ 

γεννηθεὶς, ἕτερος παρὰ τὸν ᾿Αδὰμ, τοῦ ᾿Αδὰμ μὴ 
γεννηθέντος ἀλλὰ πλασθέντος. 11 τὸ αἴτιον τοῦ αἰ- 

τ ᾿ ἊΝ ΕἸ ΕῚ , ο ᾿Ὶ 

τιατοῦ μεῖζον χαὶ διάφορον κατ᾽ οὐσίαν, πᾶς δὲ πα- 

τὴρ αἴτιος, χαὶ πᾶς υἱὸς αἰτιατὸς, μείζους χαὶ διάφο- 

ροι χατ᾽ οὐσίαν οἵ πατέρες τῶν υἱῶν, καὶ οὐ μιᾶς 

οὐσίας. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἀληθές. ᾿Ερωτῶσιν " εἰ γεννήσας 
ὃ Π Α 5 . γιὶ ΡῚ ’, τω “«ῳ τὶ “ “ 

ατὴρ τὸν Υἱὸν, ἐπαύσατο τοῦ γεννᾶν αὐτόν - χἂν 
Ρ᾿ (6 [} » [ ΡῚ , τι οω ἜΗΝ 53 

ἀόωσιν ὅτι ἐπαύσατο, ἐπάγουσιν " οὐχοῦν χαὶ ἤρξατο 
᾽ “ Πὰ κ ᾿ ὅλ Ἃ ΓΑ δ ἐἋᾺ Ρ  Ξ ἃ 

γεννᾶν. Πᾶν γὰρ τὸ τέλος ἔχον, χαὶ ἀρχὴν ἔχει" οὐχ 
ΠῚ πε τ ᾿ς" 59 τω κοτ ἄνω ν, , 
ἄρα οὖν ἦν ἀεὶ ὃ Υἱός. ᾿Εροῦμεν οὖν, εἰ τὸ παυόμενον 
-᾿ [Ξ τ ᾿Ὶ ΕῚ γι δ᾽ ἡ "ἊΝ Ἁ Ἅ » ᾿" ) Υ ᾿ ,ὔ Ν 

ἀνάγκη χαὶ ἀρχὴν ἔχειν,χαὶ τὸ ἀρχὴν ἔχον ἀνάγχη 

καὶ παύεσθαι ἄγγελοι οὖν χαὶ πάντα τὰ ἀσύματα ἀρ- 

χὴν τοὺ εἰναι ἔχ οντα, ἀνάγχη καὶ τέλος τοῦ εἶναι “ἕ ἕξει. 
ΑΚ ι " το δον, “- Ἀλλ᾽ ἄτοπον. Δυνατὸν οὖν χαὶ ἀρξάμενον τοῦ εἶναι, 

μὴ ἦρχθαι. Εἰ δὲ Ἁ -“ "ἢ 
μὴ πεπαῦσθαι, χαὶ παυσάμενον, ! 

ὮΝ "ἢ ΡΟΝ 3:εν ἌΝ ννς, ΓΞ] ν» 
μὴ, καὶ αὐτὸς ὃ Υἱὸς εἰ ᾿ ἀρχὴν τοῦ εἰναι ἔχει, χαὶ 

, 3 3 Ν ἅπας ἀν “ 2 ΝΑ  φ »" 

τέλος χατ᾽ αὐτοὺς ἐξ ἄναγχης ἔχει, ἐπειδὴ πᾶν τὸ 
Ε Α Ε κ 7 » , Ἁ “ 3 ἀρχὴν ἔχον, χαὶ τέλος ἔχειν βούλονται. Καὶ πῶς οὐ͵ 

βλάσφημον; Καὶ ἣ πρόγνωσις δὲ τοῦ Θεοῦ ἀρχὴν 

οὖχ ἔχο ὰ τὸ γενέσθ ερὶ ὧν δπροέ χ ἔχουσα, μετὰ τὸ γενέσθαι περὶ ὧν δ προέγνω, 
7Ὰ “ἵ σ 2 ᾿ » ΓΑΕ, 5 λ 

τέλος ἔχει. Ὥστε οὐ τὸ τέλος ἔχον ἀνάγχη καὶ ἀρχὴν 

ἔχειν. Τὸ ἕν ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων, ἢ ἐνεργείᾳ, ἢ βου-- 

λήσει, ἢ οὐσίᾳ λέγεται. Ὃ Σωτὴρ οὖν εἰπών - ̓Εγὼ 

᾿ χαὶ Πατὴρ ἕν ἐσμεν, χαθ᾽ ἕν τι τῶν προγεγραυ.- 
, Υ̓͂ 5 φω τὶ "ἢ 5 . Δ 

μένων εἴρηχεν. Οὐχοῦν εἰ μὲν χατ᾽ ἐνέργειαν λέ- 
-- Ἄ ᾿ ᾽ δι δ ,ὔ - 

ουσιν, ἀνάγχη καὶ κατ᾽ οὐσίαν λέγειν" τῶν γὰρ 

ἑτεροουσίων οὖκ ἂν εἴη ἣ ἐνέργεια ὁμοία. Εἰ δὲ χατὰ 

βούλησιν ἕν, οὐχ ὅσα ὃ ἸΠατὴῤ βούλεται μόνον, 

ἀνάγχη χαὶ τὸν Υἱὸν βούλεσθαι, ἀλλ᾽ ὅσα χαὶ ὃ 

γιὸς βούλεται, ἀνάγκη καὶ τὸν Πατέρα βούλεσθαι. 

᾿Επιτάξει οὖν χαὶ ὃ Υἱὸς τῷ Πατρὶ περὶ ὧν βούλε-- 
Ε 3 , .᾽. ΄αἋ᾽ τ᾿ , ’ 

ται, εἴ γε καὶ ἐπιτάττεται. Εἰ δὲ ἐπιτάττεται μό- 
- , ἀ 1 τ 5.νκ , - ε 

γον, ἀναγκαζόμενος καὶ ᾿ οὐχὶ βουλόμενος ὑπηρετεῖ, 

Εἰ δὲ οὔτε ἐνεργείᾳ, οὔτε βουλήσει, λείπεται κατ᾽ 

υἱὸς ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχει. ΑἸ11 ἔτε5. υἱὸς εἰ ἀρχὴν εἶναι 

8. Ἐ6ΤΕ ἔγνω. Ὑ' εἴεγεβ {αδίπον ΠΡΓῚ προέγνω. 

Β ΤΑΡΥΙ ἀπ 411 ἐγὼ χαὶ ὁ. Τεοβὲ ἀν! οι] 5 1π σ]σὰ- 

{ἰ5. ΤΡΙἄεπὰ 661 εἰ ΝΜί55. ἄὰο πατήρ μου. Αἴ ἴῃ 4115 

ἀπ Ριι5, 4π105 56 τ] Π|Ὲ, γὸχ μοὺ ἀοοβί. 

 Ῥγο 110, οὐ, 4φποά ἴῃ 6ἀ1{15 Ἰορτειν, οὐχὶ εἀ1 4 Ἰπητι5 

εχ ΠΡΥῚ5 ἀμ 015. 

“. ἘυΜδὴῤ 
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δ 

αὐτοὺς ἕν χατ᾽ οὐσίαν εἰναι, τουτέστιν, ὁμοούσιον Ε 6616 : «πογιιπὶ Θηΐμα ἀϊνοιβὰ ϑιι δια πεία θϑὶ, πὸ- 
Πατέρα καὶ Υἱόν. 

ΡΣ 
-- ΕῚ Ν ι δ “ς ΠῚ ᾿ 

ὅσοτι τὸ ἀγέννητος ὑπάρξεώς τινος δήλωσις, χαὶ αὶ Οιιοά νοῦ, ᾿Ἰπσϑηϊίιβ., πιο αι φιιογείατη, δα 5ϊ-- 
5» ΡΜ ἢ. 

οὐχ οὐσιᾶας. 

Ἐ),0 δ. . Ἂν 5 ᾿ ᾿ ΔΝ ᾿ 

Εὶ τὸ ἀγέννητος οὐσία ἐστὶ, χαὶ τὸ γεννητὸς 
Ἢν ᾽ὔ ἢ οὶ Χ 

οὐσία, καὶ διὰ τοῦτο οὐχ δμοούσιοι Πατὴρ χαὶ Υἱὸς, 
τῷ» » ΄, , ο- ς ἘΣΨ ἄν. γ ὩΣ 

πᾶν ἐξ ἀνάαγχης γέννημα μιᾶς οὐσίας - δμιοούσια οὖν 
ὦ ρου τ οτω ᾿ Ν -Ὁ - ͵ 

τὰ τεννήματα τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πῶς οὐ βλά- 
-- - ᾿ κ δ “εχ 5" 

σφημον; [1 ὃ ἀγέννητος πρὸς τὸν γεννητὸν γ1ὸν ἀν-- 
᾽ς. Ἐσο ἢ ἌΡΣΕΝ Ὁ ἴον Ὁ ε ᾿ 

τιδιαστελλόμενος “ οὐσια ἐστι, χαὶ ὃ ἀχτιστος πρὸς 
δὶ Ν . Ν ΄ -, [ 5 ΄ Ν ᾿ 

τὴν χτίσιν ἀντιδιαστελλόμενος οὐσία ἐστίν. "ἔσται 
πεν τς, 9. χῇ Υ Μ Δ Χ - ὅθ λ Ἄ 

οὖν χαὶ ἀγέννητος οὐσία, χαὶ ἄχτιστος οὐσία., Δύο 
ρον κα ι ᾿ ΕῚ ἢ Ἀν ὙΠ .ι ᾿ ἃ 

οὖν ὃ Θεὸς, χαὶ οὐ μία οὐσία. ᾿Ετι δὲ χαὶ πᾶσα 
ε , “ 5 7 , ΨψΨ' ἘΥ ν ΠΟῪΣ , 
ἢ χτίσις ἔσται οὐσία μία. ἈξΓευδὲς δὲ ὁ τοῦτο - μία 

᾿ Ν Εα Ρα ὉΠ Ἂ τ γξ ὴ [ΆῈ ΑΔ Εβο. 
μὲν γὰρ χτίαϊς, διάφοροι ὃὲ οὐσίαι. Οὕτω δὲ χαὶ 

. ΓΕ » ο νι Ν ἌΡ Ἂ "ἢ λλ Ν 

τὸ “ἄτρεπτον αὐτοῦ, χαὶ τὸ ἄναρχον; χαὶ πολλὰ 
εἰ , ρα οὐσίαι ἔσονται. Εἰ ἀγέννητον τὸν Πατέρα ετε 

ἢ Χ Χ οι 5 , εν ᾿ δὴ , ΦᾺ, 7 

χαὶι γέννητον τον ἢ! ἴον εἰπῶν τις, τᾶς οὐσίας εοὴ- 

- τ ἊΨ ΡΈ Η 
λωσε, τὸν τρόπον τῆς ὑπάρξεως αὐτῶν εἰπεῖν ἧτις 

͵, ἘΟΝΕ ΤΑΙ ΤΥ ἌΣ ΕΜ ΚΦΞΙ ΕΞ ΑΞ . θελήσας, πῶς ἂν ἑτέρως εἰπεῖν δυνήσεται ἢ οὕτως ; 
ἔπ. Ἐν ἢ» ἔΟΥ ΕΙΣ ἈΡΙΩΝ ὩΡΕΕΕ: ὯΝ ἐγϑ ΕῚ 
Ὑπάρξεως οὖν τρόπος δ τὸ ἀγέννητος, χαὶ οὐχ οὐ- 

“ “ Σ ΞῈ ας 

σίας ὄνουα. ΕΠ τὰ διάφορον τὴν ὕπαρξιν τοῦ εἰναι 
"“ Ὁ. 7 ΕΑ ᾿" Δ ἈΦ το 5 Α ᾿ς τϑΑν 
ἔχοντα, διάφορον ἔχει χαὶ τὴν οὐσίαν, οὐδὲ οἱ ἄν-- 

ἢ , ν᾽, ἘΠ ΣΝ Εν, ΨΚ 5 Ὁ 
θρωποι διλοούσιοι. Ἄλλη γὰρ ὕπαρξις ᾿Αδαμ. .ἐχ γῆς 

Ε ὃ " . -- ᾽7ὔ 

πλασθέντος, ἄλλη δὲ Εὔας ἐχ πλευρᾶς γενομένης, 
“" δ τ ΕΝ Α εϑςς, 

ἄλλη δὲ Ἄδελ, ἐκ συνδυασμοῦ γάρ" ἄλλη δὲ τοῦ 
7 ’ὔἢ «ς 7 μι ἃ 

ἐχ Μαρίας, ἐχ παρθένου μόνης. “Ὡσαύτως δὲ χαὶ 
δ τ .ο- - ᾿ ΡΝ ρον Ἄ 

ἐπὶ τῶν πτηνῶν χαὶ τετραπόδων. Εἱ ἀγέννητος ὃ 
Δ 5, ΄ ς- Ἂχ 1... Ὰ ΠΝ ΝΥ «Ὁ -- 

Πατὴρ, ὅτι μὴ ἐγεννήθη, ὁ δὲ ὙγἹὸς γεννητὸς, διὰ τοῦ 
-“ Χ ἊΣ ἘΣ: ρ0Ζ τ ΔΕ Ως κε Οὐ 

γεννηθῆναι, μετὰ τὸν γεννηθέντα ὃ ἀγέννητος. Οὐ 

« ἘΜΠῚ οὐ Νῖ55. πομηα}}1 τὸ ἀγέννητον. ΑἸΠ {γὸ5 ΝΜ88. 
Ὑ} 

τὸ ἀγέννητος. 

» ἘΠῚ ἀντιδιαστελλόμενος ἑτέρα οὐσία. Μοσοιη οὐ, 

«πο ἴῃ ΔΠΕ1115 56. ἢ γ5 6511, ἀο] παι οθηδ]- 
2. Α ΄ » τ 

ταῖιβ. Ἀιυιγϑιιβ 6111 πρὸς τὴν χτίσιν ἀντιδιαστελλόμιενος 

ἑτέρα. ἘΠ᾿ πϊο 4ποάια νόσθπὶ οὐσίαν ἜΑΡΙ ΠΧΙΙη 118, 60- 

φαπη θη ΠΡγοσα πὶ ἤθη βοάπιαΐ, Πορ. [εγ[λτι8. πρὸς 
Α ΄ 5» , δ ᾽ Ψ 5 , Γι "Ά 

τὰν Χτισιν ἀντιδιαστέλλομιενος εν ουὐσιᾶ ἐστιν ἐτερᾶ. 

ς ΑΠΠ (με {γο5 ΠΡΡῚ ὁ θεός. [)θοδί ἀν οι 5 τὼ ψα]}-- 

ΘΆΓ[15. 

ΤΟΥ. 1. 

ΤΠ ΠΟ 651 51}}1}18 Ορϑύα 0. 51 ΨψΘΙῸ 560 Π τη} 

νΟΪ τη ἔα [6 ΠῚ ΤΠ ΠῚ1Π}Ὲ 511Π), ΠΟ 5011} (860 {π|6 

Ῥαῖΐθιυ νι], δὰ ΠΘΟΘ556 δὲ οἱ ΕΠ] γ 6116 : 566} 

(υιθουΠ τ|6 ΘΕᾺ 1 ΕἼΠΠΠ5. να], Θὰ ΠΘΟΘ556 6ϑ8[ οἵ 

Ῥαςρθι γ 6116. Ῥυθθοιριοι στα δὲ ΕἼΠΠπ|5 ῬΑΕΡῚ ατιδ: 

να] ; 5᾽ 4146 πὶ ΘΓ 1Ρ051 ρΡθροἰ ρ᾽ τιν. 566 5ἱ δἱ 50} 1|Π} 

ῬΥΘΘΟΙΡΙ αν’, σοδοίτι5 ἃ0 Ἰην ἴτι5 Ἰηθουν!. Οτοα 5ὶ 

ΠΘΩ16 ΟΡΘ ΔΙΌ Π6, ΠΘΉ116 ψοϊτιιηΐαΐθ ; γοϑίδς ΒΘ η-- 

ἀτιη 0505 5 τι τΠΠ11Π} 51} 5ΘΟΙ τη} 5105[ἀ Π| 18 Π1, 

᾿ος εϑὲ.. πὶ σοπϑι ϑἴδη [1815 511 ΕἼΠΠπ|5. ῬΑ ΓΙ. 

δίοπαϊ., τιον διε οἰ απ αηνι δἰ ϑηϊοαί. 

τ. 51 1Ππ44, ἐπιροχιίτι5., δι 5 πα δὲ, οἱ 
ΠΠπ4, φοχιίι5., 5 Ὀ5Γ πὰ, Ὁ} ἸΙάφιια Ῥαΐθν. οἱ 

ΕἸ τις σΟΠ 5 5 απ !α]|65. ΠῸΠ 581:ὴηἴ, ΠΘΟΘϑϑΑΡΙΟ 

ΟἸΏΠΪ5. ΘΘΠΤΕΠ ας ΤΠΠ|1|8 511} 0518} 186. Θ5Ε : σ ΘΠ Π|Γ86 

θῖν ΕἼΠΟ Π 6] 5πη1 ΘΟΠΒι Ὀ5ἴαπ 1165. ἘῸ 480- 

τηοο Ποὺ ΠΟ [Ἐ6ΡῚ: ἃ θυ άτιτῃ ὃ 51 Ἰπσθη ἔτ5 ἃ 

ΒΘη10 ΕἸἼ]Ο 6χ άνθυϑο ἡ ἰβι]ποῖτι5., 51} 5Γα πεϊὰ θϑῖ, 
οἱ ἱπογθαῖτιθ ἃ οὐαί ὃχ δάψθιθο ἀἰβιϊποίτιβ, 

5 5ἴ π01ἃ 651. ΕΡῚΓ ΘΡσῸ δὲ ἸΠσθΠἸἴτ15 σα Βϑίαπίϊα, 

δὲ Ἱπογθαίτιϑ δ ϑιαητα. ῬΡοϊη δ Πθῖ15 ἀτι8θ., ΠῸΠ 

τπ8 5: ϑία ἃ δϑῖ. Α ἃ Πθθο οἱ ογϑαῖτγα ΟἹ] Π15 δυὶ ἢ 

5:0 5ϊαπία τιηᾶ. ΗΟ διιΐθηη [α]ϑιιτὴ 681 : 5 {1 ἀθιη 

οΥθαΐθγα τιπᾶ 65, 515 186 νΘΙῸ ἤϊνοῦϑο. 516 

δπιΐθηη οἵ πη ηητι {4 }116. 6}115., δὲ ῬΥΊΠΟΙΡΙΪ ρυῖναῦο,, 
δἱ πλ!τὰ 4Π1ὰ Θυτιπ 5151 1188. 51 ΤΠ ΘΉΪ ι1ΠῈ {115 
Ῥαΐγθῃ οἱ σϑηϊζπιτη ΕἼΠΠπΙη ΠΟΘ 5., 55! Π σαν] 

51:1: 514 Π 0185; ΟΠ ΠΟΘ 710 Θχϑιϑίτπιηξ ψο]πϑυὶξ 

415. ἀἸσουθ, {{π| 8161 {π|ΔΠ}Ὲ 516 ἀἸοθΡ6 ροΐουϊ 9 
Τηρϑηϊέίτι5 στε ΘΧϑίβίθ 1 οϑὲ πηοΠ5., ΠΟῚ 51}- 

ΘΓ {186 ΠΟΠΊΘΗ. 51 41{|88 αἰ ν  υβι 1 ΘΧϑιϑίθηϊ οχου-- 

ἄϊπι. μαροηΐ, αἰ νθυϑαΠ}) οἰ π ΠαΡϑηΐ σα θοίδη-- 

{1{8Π|; Π6 ΠΟΠΠ65. Πυ!ἀθιη ᾿Πίρι' 56. ϑιηΐ οοη-- 

οὐ οίαπΠα]65. Νά 16} Θχϑί! Αἄδιη οχ ἰοῦσα 

[οὐ τηδἴτι5 5 ἅΠ1Π6ν να ἴδοϊα ὃχ οοϑία,, 8116 Ρ ΑΡο], 

δχ οοἴτα νι ο]οθῖ,, ἈΠῸ 411 Θχ 8014 Δαγία νἱν- 

σἴπο Παίτι5. δϑῖ. ΘΙ ΠΏ] ΘΙ" Δαΐθ. δὲ 1π ψ Δ Π]1} 115 

ἃ ΤΠ π| χαὶ τοῦτο. γ οοα]α χαί τη σαδίποτ Νῖ55. ποὴ 

Ἰοσιίατν. 

ὁ ἘΔΜΠῚ εὐ Βερ. ἰεγαβ τὸ ἄτρεπτος αὐτοῦ χαὶ τὸ 

ἄναρχος. - - - οὐσία. Οοάεχ ΟΟ]Ρ. εἴ «1 ἀπὸ ἈδΡῚ αἴ 

1π οοπίοχία. 

ἔ Αἀαϊία οβὲ νοοῦ]α τὶς ὁχ δη {|5. Ταϊηπο 11- 

Ὀγ15. 

8 Οοάεχ (0]}. εὐ ερ. ἀαυδγίιι8. τὸ ἀγέννητος, ΑἸ 
Μ55. εἴ οπι τὸ ἀγέννητον. 

εἷς 



Ἐχοά. ιτ5. 
ΘῈ 

1υϊὰ.3. τή. 

Τδίώομι. ν. 
ΤΌΣ 
Ῥεαὶ. 82. 

19. 

102 8. ΒΑΒΙΠῚ ὈΛΙΒΑΒΕ 

δὲ ἴῃ 4ιδάνιρθαιριιθ. 81 Ἰπρθηΐζιιβ Ῥίον , 4π|ο- 
πίη ΘΘηϊέιι5. ΠΟῚ δὲ : ΕἾΠτι5. Δα θη} ΘΘΉΪΓΙΙ5 ; 

4 αοῃ ἰδ σΘ ΠΗ πι5 Θϑι : ΡΟϑίθυ Ιου ΚΘΗ] ἸΠΘΘΗΪ 5 
65[; 4Ζυδπάοσιαϊάθηι ποη Πα! θαΐ «ιιοοῖιηι ΘΟ Π1-- 
Ρᾶναῖα5 ἱπρσθηϊἴπ15 γοοαγ ἴα. ΝᾺ ΠῚ «ἰδ. στιτι ἔτι 
1ΠῖΘ᾽ 56 {π|ὼ ϑιηΐ, ΠΟΠ διιθ) 41 ΠΟΠ 51Πΐ|. 

51. Πρῖι5 ΔΙ Πα πο ογαϊ., πο [ΠΊ6η ραΐου εγὰΐ : 
ἴᾳοιιιϑ ῬδΙΟΡ ΠΟΙΏΘη μαΐοτ 5511 1511. Οτιαγο Π6ιι5 

680 σαϊάθι ᾿πίαοίιιϑ : δὲ οϑὲ Ῥαΐθν [οίτι5 : ᾿οῚ ιν 
4{ὶ 1άἄθη}) οϑὲ δὲ 5: ΠΊΡΙΘΧ 5 θϑὶ δοίιιβ δὲ 1ηΓ[δοῖτιϑ. 

2. 51 ΤΠ ΡΟ 5510 116. ῬΟΒ51011}1 ΘΟΠΓΓΑΡ1η} 651) 5] 

ΒΔΡΊΘΗΏΙ ἸΠΒ]ΡΊΘΠ5., 51 ΟΠ ηΪὰ {τι Θχ ἁάήνθβο 
αἰβπσιπιητι., ΘΟΠ ΓΆΡ ΠΟ 56. δ:1Π|., ΘΕΆ} 

ἸΠ ΘΗ {1} σΘΉΪ ΓΟ δῦ ΘΟ ΓΆΡ 1}. ΓΟΊττπ σΟΠ Ρἃ-- 

υἿπ5. δϑὲ ραΐοι ἢΠ1Ὸ δθοιηά τη 511} 5[Δ {18}, 5] 

ΠΟ ᾿π θη ἔτι) ΠΟῊ 51 ΘΧϑιβίθ 1} πηοάϊτιβ., 566 

5 5 η11ἃ. ΕἼΠΠ1|5. 51 οὐΡθαίτγἃ δῖ, ΠΟῚ σΘ ΠΡ, οἱ 

οὐποία {1188 51Πἴ, ΟΥΘΑ ΓΕ 85 51.1Π}, [Ἰπ5 1 ρα [ΟῚ 1 - 

ΘΘΠΙἴτι5 (ΠΟἸ ἔπι 5. ΟΠ) ΠΟΙ 511 ΟΠΊΠΪΠΟ ΘΘΠΙΓΙΡὰ , 

Οἴα]115. γθϑρθοία ἀρ ρθΙ]θἴτν ἸΠ ΘΗ ἔτι5 : στε Ρο- 

ΤΟΥῚ {π|06 ᾿ποῦθαίιιθ. {πιὰ ᾿πσθηϊἔι5. αἸ σου ἔα, 
ΤηΘΘὨ 115. 51 ΠΟΙΏΘΠ 68[, ΠΟῚ 5 οί η Πα 6ϑι. Νο- 

ΠΔΠὰ ΘΠΪ ΠῚ 5105 απ 1ὰ5 5 σΠΠΠ απ, 56] ΠΟῊ ϑιιηΓ 

5 514 Π|18. 51 γ6Ὸ νοχ, ἐποθηϊ 5, ᾿ρϑὰ δι ϑίδη-- 

βίδη 15, 564 6. ΠΟΙ θιι5. οἱ ρου ΟΠ 15. οο- 

ΘΠΟΟΙβιητ5., Θἐ Ῥ ΌΘΒΘΡ ΠῚ ἸΠΟΟΡΡοῦθα. ΤΠ ΘΠΙ [115 

81 511 518 {188 1)61 ΠΟΠΊΘΗ δϑι, δι Π 6 τι5 5118 ᾿ 0 5115 

5 ϑἰα πα σοσ πα ΠΌΠΊΘΠ 5110 5[8 126 ᾿σπούανὶΐ Ὡ 
αὶ δἰ ΠΊ, ΠΟΠΉΙΠ6. ΘΟΘΉΪΟ 5, ἁιιἀἸθηῖθ5 ἀθοθριξ. 

ΤΟΙ 115. ΘΏΪΠῚ ἃἷΐ : Οπιπροίθης τι ηλθτὶ ΠιθμΠ1. 

Ἐπ ἃ ίοβθα ἱπίθυγοσαίιιθ {πο οἱ οϑϑϑὲ ΠΟΙΉΘῊ : 
Ερο, παι, σιμὰ σι τα. ἘΔ Ὑυιϑιι : ἤει 

οαἴνταδαπι,, οἰ [λθιις Ιδααο, δὲ 7Ζ)ειις ὕαοον ; πος 

τϊπιὶ ποηϊθπ (ἰογπτα. Ἐπ αν : "ϑοπιῖπιις 

πιοτῖθτ ἐἰδὶ. Αἴ ΠΟς. ΠΟΙΏΉΘΗ , ἔτι σθτζ5., ΠΘΟ 1ρ56 

5101 Δάάβουιρϑι:., πθὸ {5 πι8π| ΒΔ ποίου τι ΑἸ ΧΊΣ. 

" Π]α, ὥστε θεὸς μιέν εἴο., 510 ᾿ΓΡΑΡΘΖιμη ἔἴπ|5 ἸΓουΡγο-- 

ἰαΐιι5 οϑὶ - (μα 6 “)διι5. ψιίΐέίθηι ἔγϑαηίίιδ : σοηϊειιδ 

απίοτι 1 αἴξ) : ἐγιϑ6γ{ιι5 ΟΡ 50 δἰ ϑϑπίζιι5, ἰεἰετ, διε 

οἷἐ οἰπιρίεα : 4 ἡ ευθὰ, πἰβὶ Ἔχρ σθηίαν, οΡδοιγα υἱ- 

ἀδπίαν εἴ ᾿πὲ6]θοΐα 41] ο1]1ὰ. Ῥατο ἀπἴθπη 5ΟΥῚ ρ ΟΓΘ ΠῚ, 

«αϊοππηψας απο 1116 5ἰξ, ἴῃ γορθὶβ ᾿πάονο, οἱ αα 
γψόοσοπῃ γενόμενος, 4110 ῬΙΦΟΘΩΙΕ, ΤΟΒΡΟχῖσ56. τ τ ἐἐ 

5θη8115, 265. ἀπίθαπαπι ἴαοίι8. οϑϑεῖ ῬαΓῸσ, π ΟῚ ογαΐ 

[ἀοτιι5 Ῥαίον. ᾿σιξαν Ῥαΐον, οαπὴ 5᾽ ΠΡ ]6χ 511, [ἀοἔα5 δὲ 
ποῦ ἴαοί5. 41Ο1 ρΡοίοϑί : 41ο] βθοιπὶ ΡΌΡΠαΓΘ. 501]- 

Ῥίουϊ νιβατη δϑ[. Ηΐπο βθααϊαν γοο685 ἀγέννητος οἱ γέννης- 

τὸς που ἴοοὸ ἃ} 16Πὶ ψΆ]ογ6 αιιοα γόοοο5 ἀγένητος εἰ 

ενητός, ἀπ| το πάιιπι 6856. ΠΡΥΆΤΙΟσ απὶ, 4] ΠΟΤᾺ πὶ ν 

νοοὶ αἰτίαπο ἱποαπῖο Δ Ιου ης. 

ΠσΑΡΡΛΑΛΏΟΟ. ΛἈΠΘΟΗΙΕΡ. 

γὰρ εἰχε πρὸς ὃν ἀγέννητος χληθήσεται. Γῶν γὰρ ὃν- 
Π ἘῸῸ Ν λ 5 Ὁ ἣΝ ἊἍ 55» ν 

τῶν αἱ ἀντιδιαστολαὶ, οὐ τῶν μὴ ὄντων. [Εἰ Θεὸς 

ἦν ποτὲ, Πατὴρ δὲ οὐκ ἦν, γενόμενος Πατὴρ προοσ-- 

ἢ είληφε τὸ, πατήρ. Ὥστε " Θεὸς μὲν ἀγέννητος, 

γεννητὸς δὲ Πατήρ’ γεννητὸς ἄρα χαὶ ἀγέννητος ὃ 

αὐτὸς ἁπλοὺς ὦν. ; 

Εὶ πρ ς [6 Ὶ Ζ -΄»Ἁ5 .- τ Ἀν εἰ τὸ ἀδύνατον ' ἐναντίον τῷ δυνατῷ, καὶ τὸ ἄσο- 
τ ΡΒ Ἢ ΄ 

φον τῷ σοφῷ, χαὶ πάντα τὰ ἀντιδιαστελλόυιενα 
τι 7 πὶ 7 - ’ "ἢ Γ} ;ὔ - 

ἐναντία ἀλλήλοις, ἐνδντίον χαὶ τὸ ἀγέννητον τῷ γεν- 
- 51: , ἱ τ τ εἶ -,χνεοων 

νητῷ. ᾿Εναντίος οὖν ὃ Πατὴρ τῷ Υἱῷ κατ᾽ οὐσίαν, 
εἴ ξ ἊΝ εΞ ΄ ΄ , ἘΞ οὶ 5. ἿΔ 5 Χλλ᾽ τὶ , 

ἴγε ἡ τρόπος ὑπάρζεως τὸ ἀγέννητον, ἀλλ᾽ οὐσία. 
Εὶ ΡΆ,, ᾿ ΕῚ , ϑον ᾿ , ᾿ } 

αἱ χτίσμα χαὶ οὗ γέννημα ὃ γος, χαὶ πάντα δὲ τὰ 
ΕᾺ Υ̓ , "-Σ ΄ Ἢ ,ὔ Ε ὄντα χτίσματα, μάτην ἀγέννητος ὃ Πατὴρ λέγεται, 

9 “ “Ὁ - 

οὐχ ὄντος ὅλως γεννήματος πρὸς ὃ χαλεῖται ἀγέννη- 
, τ - 

τος. Διχαιότερον οὖν ἄχτιστος ἢ ἀγέννητος λέγοιτο 
“ Τὶ ΒΡ ἢ 5 ἧὄ ἣν ᾿ ὦν } ἄν. Τὸ ἀγέννητος εἰ ὄνομα, οὐχ οὐσία. Τῶν γὰρ 
ΕῚ - }} }! , 

οὐσιῶν σημαντιχὰ τὰ ὀνόματα, οὐκ αὐτὰ οὐσία. Εἰ 
Ἅι “ ᾿ Ἁ Ξ ,ὔ 3 ᾿" “ Ψ 

δὲ αὐτοουσία τὸ ἀγέννητος, λεγέτωσαν τὸ ὄνομα αὖ-- 
- τι Α ,} Ὁ - - 

τῆς. Οὐ γὰρ ἐχ τῶν οὐσιῶν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ὀνομά-- 

τῶν χαὶ τῶν ἐνεργειῶν γνωρίζομεν, καὶ μάλιστα τὰ 

τὰ δϑῖ, {Πππ|8 ἀϊοαπὶ ποιηθ πη. ΝῸΠ ΘΠ1Πὶ ΘΧχ 5110-- ἔπ ἀσώματα. Εἰ τὸ ἀγέννητος ὄνομα τῆς οὐσίας τοῦ 
Θεοῦ, ἢ τὴν οὐσίαν τὴν ἰδίαν εἰδὼς ὃ Θεὸς τὸ ὄνο-- 

το , 

μα τῆς οὐσίας ἠγνόησεν, ἢ χαὶ τὸ ὄνομα εἰδὼς τοὺς 
» - ,ὔ ἘΣ Ε] ’ ᾿ Ξ Κκ , Ψ' 8 

ἀχούοντας ἤπάτησε. Κύριος γάρ φησιν, Παντο- 
»ε 4“, 7 δον οὶ ΄ ΕῚ ᾿ 

χράτὼρ ὄνομά μου. Καὶ παρὰ Μωσέως ἐρωτηθεὶς, 

τί ὄνου αὐτῷ, φησίν " ̓Εγώ εἰμι ὃ ὦν. Καὶ πάλιν" 
- Ἀ ΕἸ Ἁ "ἢ 

ὃ Θεὸς ᾿Αδραὰμ., χαὶ ὃ "Θεὸς Ἰσαὰχ, χαὶ ὃ Θεὸς 

Καὶ Δαόσίδ- 
ΑἈΑ 

“ Κύριος ὄνομά σοι. ᾿Αγέννητον δὲ ὄνομα οὔτε αὐτὸς 

3 ΑΞ -«ῤἀἠ᾿}, »“ τῶι ς 

Ιχχώδ: τοῦτό μο! ὄνομα αἰώνιον. 

Μ ΡῈ “ τ γον " ὁ. οὐδ 
ἑαυτῷ, οὔτε τις τῶν ἁγίων εἴρηχεν. Εἰ δὲ οὔτε 
ΕῚ Ν᾿ Υ̓́ 3 - 1 } ᾿ Ψ, 

ἤπάτησεν, οὔτε ἠγνόησεν (ἀσεθὲς γάρ τι τού- 
δ μδ΄ τ τ Δα δ. Ἢ ΒΓ ὁ ᾿ 7 

τῶν εἰπεῖν), τὸ ἄγέννητος οὐχ ὄνομα αὐτοῦ. Τὸ ἀγέν- 
ΕΥ » , Σ Α “ἡ ,ὔ ΠΣ 

νητος ἢ οὐσία ἐστὶν, ἢ συμδεδηχός ( παρὰ ταῦτα 

ι ἘΔ ἐναντίαν. ΑἹ Δῖςς5. ἐναντίον. 

4 (οάοχ (01. παντοκράτωρ ὄνομα μοι, Οπειπίροίετ5 

ποπῖθην πεῖ. Αρπαὰ ΓΙΧΧ Κύριος ὄνομα αὐτῷ, ]οπιῖ- 

πῖις ποπιθπ {{. Ν᾽ αἰσαῖα, Οπιρίροίεης ποπιθη δ). 

ν» ΑὐπΠοα!ατη αηΐθ νοσοπ θεὸς (ΕΓ «ὐα]άϊτημ5 ἐχ Π1- 

ΒγῚ5 ἀπεϊ15 : {πο 1ἀοτὴ δα θη δποίογιταία [θοῖ τη τ5 

αηΐο νόσοι Δαβίδ, 

ὁ ἘΠΠῚ εἰ ἈΘΡῚ «αδίιιου χύριος ὄνομα σοι, 7])οπεῖπτις 

ποόπῖθπ «ἰδὶ. ΑἸὰ ἄτι ΠΟΘΙ οαχη (10. χύριος ὄνομα 

αὐτῷ, 7)οπεΐτιις γογθηι ἰροὶ. Ηὶς ρα ΓΙΧΧ ὄνομά 

6οι χύριος, Ποπιοη εἰνὲ Ζ7)οπείπιιδ. ΑΙ α1]145, ϑυταπιᾶ- 

οἴτι5 οἱ ΤΠποοάοιο, γοηιοη {ἰδὲ Π)ογίνο. 

4 Ἐπι εἰ Νίβ5. πομηα}}} παρ᾽ αὐτά. ΑἸΝ παρὰ 
ταῦτα. 

Ἵ 
᾿ 



ΑὈΥΕΆΒΌΒ. ΕἘὔΝΟΜΙΌΜ [18. ΙΚ. 

γὰρ οὐδὲν ἂν εἴη)" ἀλλ᾽ οὐσία μὲν οὖχ ἔστιν, οὔτε 
γὰρ τὸ ἀντιδιαστελλόμενον αὐτῷ. [εννητὸς γὰρ ὃ 

Υἱὸς, οὐ χαθὸ οὐσία ἀλλὰ χαθὸ ἐγεννήθη. Εἰ δὲ 

τω τρομρ ἢ συμπέ ἔφυκεν, ἣ ἐνδέχεται ὑπάρχον 

χαὶ μὴ ὑπάρχειν. Ἀλλ᾽ εἰ μὲν συμπέφυχεν - ἀνάγχη 
Ἐξ 

δὰ νδῖν Ἀ Ν Ὁ ,ὔ τ ρ'’ μ 
ἀνάγχης γὰρ τὰ τοιαῦτα συμόαίνει οἷς συμιέθηκεν. 

-- - , ᾿ κυ 
τῷ Θεῷ καὶ “οὐσίαν χαὶ συμξεθδηχὸς εἶναι. 

Εὶ δὲ Ἰ Ὁ ΟΝ Τὸ , Ε ΧΕ τ ὶ ἰ δὲ " ἐνδεχομένως, ἔστα! χαὶ ἀγέννητός ποτε χα 
ἷς εἰ γεννητός. Εἰ ἀγέννητον λέγουσι τὸν Θεὸν, ὅτι μὴ 

ἐγεννήθη, οὐ τί ἐστιν ἣ οὐσία τς λξη τος ἀλλὰ 

τί οὐχ ἔστιν. Οὐδεμία ὃ δὲ οὐσία ἐξ ὧν οὖχ ἔστι ΩΣ 
΄ 

βίζεται, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἐστί. Καὶ τὸ θάνατος γὰρ, χαὶ 

τὸ ΠΌΌα τος χαὶ τὸ ἄτρεπτος, οὗ δὲ οὐσίαν αὐτοῦ, 

ἀλλ᾽ ὅτι μὴ ὩΣ νήτε φθείρ 
- κὴ ,ὔ 

πεται εε τὰ χτίσματα, δηλοῖ. Δι τι τωσαν οὖν τί 

ὃ Θεός ἔστιν, οὗ τί οὐχ ἔστιν. τ 

οὐχ ὄνομα οὐσίας, 8 ἀλλ᾽ αὐτοουσία, οὐσί 
«ἢ πεν δ ΝΡ εν Ν .- 5. ἀν 

Υἱός - ἀγέννητος χαὶ ὃ γ}͵ὸς, καὶ πᾶσα δὲ οὐσία ἀγέἕν- 
3 Ἀν ΣΝ 2 τὶ ;- ὦ Ὁ Ἁ ὯΝ , 

νητος. [δἰ τὸ ἀγέννητον οὐσία τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ γέν- 
7ὕ - ἂν ὦ , ὡς ΡΥ 

νημα οὐσία τοῦ Υἱοῦ " τὸ χτίσμα οὖν ἢ ποίημα, οὐκ 
Ὁ [4 νρ 

οὐσία αὐτοῦ. Μία γὰρ χαὶ οὐ πολλαὶ οὐσίαι ὃ Υἱός. 
Ξ Ἄν», . Χ ᾿Ανθρωπόν τις εἰπὼν, ἢ λίθον, ἢ ξύλον, οὐσίαν τινὰ 

Ὁ ἐς ὔ ΛΝ 
δηλοῖ" γέννημα δὲ εἰπὼν, οὖχ οὐσίαν ἁπλῶς δηλοῖ" 

Εἰ δὲ 
5Ἃ Ἀ ΠΒΕΡ 

οὐδὲ το αγξεννη- 

ἐπεὶ πᾶν γέννημα οὐσία μία. οὐχ οὐσίας 
τινὸς τὸ γέννημα σημαντιχὸν, 
τος δηλονότι. 

υἱὴ ἐγεννήθη " 
Γ » νι νὰ ρα δ μωξ 

ρεται. Ὥσπερ Οὺν το ἄφθαοτον το ατελευτήτον 

᾿" ’ Ἀ ͵ 

Τὶ ἀγέννητος ἐστιν ὃ Θεὸς, ὅτι 
Ω Ἀ Ε Ιῳ οἱ , 

οὕτω χαὶ ἀφθαρτος, ὅτι μὴ φθεῖ- 

τ μοὶ , Ν᾿. κα - 

αὐτοῦ δηλοῖ" οὕτω χαὶ τὸ ἀγέννητον, τὸ ἄναρχον. [εἰ Ε 

δὲ ἀγέννητος υὲν, οὐκ ἄφθαρτος δὲ, ἔσται μὲν ἄναρ- 
᾿ " ᾽ Ν᾽ ε ΕΝ “ ἢ 

χος, οὐκ ἀτελεύτητος δέ: ὅπερ ἄτοπον. Οὐκ οὐσία 

οὖν τὸ ἀγέννητος, ἀλλὰ δήλωσις τοῦ μιὴ ἰανον ον 

Εἰ φύσει ἀγέννητος ὃ Πατὴρ, φύσει γεννητὸς χαὶ ὃ 

Υἱὸς. ἘΠ δὲ φύσει γέννηνια, οὐχέτι χτίσμα. Ὄντος ΙΝ 3 

οὖν τοῦ φύσει πρυφοντ, τ κ ον χαὶ τὸν "γεννή- 

σαντα εἶναι" γέννημα γὰρ χωρὶς γεννήσαντος οὐχ 

ἂν εἴη. Λεγέτωσαν οὖν τὸν γεννήσαντα, εἶ ὃ Πατὴρ 

οὖχ ἐγέννησεν. Εἰ ὃ Θεὸς ἁ ἀγέννητας οὐσία, ' 

γιὸς γεννητὸς οὐσίᾳ, καὶ ὃ 

χαὶ ὃ 

οτωυς χτίσμα 

λρ8 

δὶ νϑῦὸ πθὸ ἀθοθρὶῖ, πος Ἰσπογαν τ (πη ρίτιπη 
ΘΠΪ δὲ ΠΟΡΠῚ. Ἁ]1 14 αἰ ο 6), ἱπρθηϊτιι5. οἱ 

ΠΟΙΉΘΗ ΠΟῺ 658[. ᾿πϑθη 5. ἃ 5 5 Δ 11ὰ δϑί, 

ἃτιξ ἀοοί 6 η5 ( Πδ πὴ] ᾿Γοθῖθι' μδθο ὨΪΠ1] 6556 ροϊοϑί ): 

56 βιι 5ἴδπτϊα ΠῸΠ δϑὲ , ΟἹ] ΠΟῸῚ 511 αυ 44 τιὰ ΠῈ 

«ποά 0 60 δχ οὁρροβίίο αἰβεϊπστιαΐι. Ἐδὲ ΘΗΪΠῚ 

ΕἸΠ5. ΘΘΉΪΠπΙ5, ἃ ΠΟ (ΠΔΙΘ ἢ 15 51 5 8 ΠΕ οϑῖ, 

5οἐ αιιαίθηιιβ σϑηΐι5. [|ξ. 51 νΟῸ δοοίάθῃβ, 
αὶ ἡδίπνα Ἰηβί [πὴ οϑί, ἃπὶ ροίθϑε δίθθβα οἱ 

Ὅ6556. 56] δἱ παίιισα 1ηβι τὴ δ8ῖ, Ποῖ πὸ- 

ΘΟΒΘΑΠΟ οἱ βιθρβίαηια εἰ Δοοἄθη5 εϑί. Οἷμὸοῦ 

ΘΠΪΠῚ ϑ11ηΐ 6] 5010], ΠΘΟΟϑϑαΟ δοοϊἀτιηΐ «ϊ- 
Ῥῆὲι5. δοοίάππε. Οτοά 5] οοῃ!ηρθηΐοῦ δάοϑί, 

ΟΥἿΕ ἸηρΘη]ἔτ5. ΔΙ] ο οἱ σθηϊίι5. ΓΘ ΘΗΙ ΓΙ ΠῚ 

51 ἀἸοσπὶ Ποιμ., 60 {ποά φϑηϊίιι5 ΠΟὴ δϑῦ., ΠΟῚ 

ἀπ 51} 5 βίη ἃ 6115 ἀἸοπηΐ, 564 414 ΠΟῊ 511. 
ΟτΠΡ 06 5:51 η τὰ πιὰ Θχ 115. 41|88 πο δϑὶ, 5εά 

ΘΧ 115 7186 Θϑὺ σοσποβοῖίιν". ΝΑ δὲ ΠΠπ|4|, ἐπι ηιο- 

ἑαϊϊ5, δὲ 1Ππ4, ἱποοντιρεϊ ες, οἵ ΠΙᾺ, ἐπιπιτι-- 

αὐ εὶς τιοὴι δι ϑἰαητίαη {ΠΠΠπ|8,) 564. {πο4 πθο πιο- 

γα", ΠΘΟ ΘΟΥ̓ΓΙΒ αἰ Ε ., ΘΟ ΘΟ ἴδῖ} πὶ 

ΟΡΘαἴτ88, 5:5 ὉΠ] απ. Ποσθαπΐ Ἰστταν {απ 4 Ῥθιι5 

517) ΠΟ 414 ΠΟΠ 511. 51 ἸησΘὨ πι5. ΠΟΙ 510 5[81- 

{128 ΠΟΙΊΘἢ 6ϑὲ, 564] Ἰρϑαϊηθί ϑι  ϑἴδη ἃ, ΥἸΠ’5115 5] 

ΕἼΠΠπι5. δϑὲ δ. 5ΓᾺ Π|1ἃ 5, Θ]ΔΠὶ ΕἸ Ἶτι5 ᾿πσ  η [π|5 δῖ ; 

1Π10 ὙΘΙῸ 511 518 {1ἃ ΟΠΊΠ15 ΟΡ Ἰησοηϊία. 51 ἰη56-- 

ὨΠ ΠῚ 5115 {1 6] εϑὲ., δὲ σϑηϊέινα βα  ϑἰα πὰ 

ἘΠῚ : ἐρθαΐαρα Θ᾽ ἔπι ἃ  [δοῖνα ΠΟ δϑὲ ᾿ρ 5115 
5 στα τα. ΕἼΠ1π|5 ΘΗΪΠ) τπᾶ. ΠΟ Π}1}25 σα οἴ Π- 

186. (πὶ {15 ΠΟΙΉΙΠΘΙῚ 5 ἅπ| ἸΔΡΙ 461, δὶ 11-- 

σπτῃ ἀἸοϊζ, 50 05Γ8 ΠῈ18 πὶ “ατηἀδιὴ ᾿παἸοαὶ : δὲ 

ΟΠ ΘΘΠΙ ΠΡ Δ ΠῚ ἀἸοἸΣ, ΠΟῺ 5115 Π 118} 511}}1- 

ΟἾΤΟΡ 5 σα Ποαῖ; ΔΠΠΟΟ 1] ΘΘΠΙ ΠΡ ΟΠΊΠ15 δϑ5δὲ ΠΠἃ 
5: 5ίαπεϊα. Οὐοα 51 ΘΗ ΠΡ ἃ 5105 18} (8 1- 

Ρἰᾶη ΠΟη 5 ηῇοαΐ , ΠΟΘ ἐπροπτίι5 Ὀγοίθοῖο. 

Τοιι5 51 ᾿πρϑη 15. 5, 60 {πο σϑηϊίπ5. ΠΟῚ οδϑί : 
516 δὲ ᾿ποΟΥ ΡΠ] 0118... 60 4τι0] ΠΟῚ ΘΟ 11}. 

ΟἸΘ Δ ΠΟ τ1η} 1σ ἐπι ἐγ ΟΥ̓Τἐρ1 16 Θιιμηὰ 51η6 ἢ-- 

Π6 {ΙΓ ΓΕΙΣΊΙΠῚ 51:5 Ὡ]ΠοδῈ : τα δὲ ἐπιϑδγιζτεγ 5 ΟΥῚ ΠΟΙ 

οὐσίᾳ, τὸ, Πατὴρ χαὶ Υἱὸς καὶ ἅγιον Πνεῦμ. α; ὃνό- 285 ΘΧΡΘΓΙΘΠῚ 6586. 81 ΨΘΙῸ ἰΠσΘΗΪζτι5 “τἀ 6} δϑῖ, ΠῸΠ 

Βαπτιζέτωσαν οὖν εἰς 

Τὰ γὰρ 

ματα μόνον χωρὶς οὐσιῶν. 
ἀγέννητον, χαὶ γεννητὸν, χαὶ χτίσμα. 

ὁ ἘΜΠΠ εἰ αἰϊψαοι Μ55. χαὶ οὐσία. Ἀςρ. {πανία καὶ 
οὐσίαν, τοοΐα, 

ΓΠΙυα,, ἐνδεχομένως, ροβίζαπι μἷο νἱἀοίιν μας 56ῃ- 

τοπίϊα : ΤΆΠ ΓΟ πα ροϑϑιξ ἀ46556 πὶ 6556. 

8 Εἀτ1ο ΒΆ51]. οἵ φαδίιον Μ85. Ἀ 6ρὴ ἀλλ᾽ αὐτὸ οὐὖ- 

σία. ἀπάθιι5 γοοῖθιιβ, δεῖ ἐρδιιση διιροίαπίία. ἘΚ Ίτῖο 516- 

Ῥ]ιαποθα, πἰ ποίαί Παοδιι5, οἱ οάοχ (01. αὐτοουσία 

σοππποίς, δε ἱρδαπιεὶ σιιβοίαγιϊα. 

αι θη ἸΠΟΟΡΙ ΙΕ Π01115.: ῬΡΙΠΟΙΡΙΙ., ποη βηἶ5 οαὶξ 

ΘΧΡΘΙΒ ; 4ποα ΡΒ ππὶ 6. ῬυοΪπάθ ἐπρογῖίιι5 

μι ἘΔ τὸν φύσει γεννήσαντα. ὅοχ φύσει ἴπη ΝΜ. 

ἄεοκε. 

ἱ (οάεοχ ππὶ8 εὐ δ χαὶ ὁ Χριστός. ΑἸ «ἀπ 4ὰ8 

Ν55. καὶ ὁ υἱός. {Γ[1ςτἀπη ας Ἰδοίοποι Ἀδρ. βοχέτιβ Ρτω- 

[ογξ, αἰζογαπιὶ ἴῃ οοηΐοχίι, Δ] ΘΓ τ ἴῃ τηᾶγσῖπο. Νοχ 

σόσοπῖ οὐσία οἀοηάαπι ΟἸΓΑΎΪΗτ8. ΟἿΠῚ Βα βογιρίο : 

«ποᾷ το! τα5 1 ἀἸοα νἱτηι5. Ἢ 

20. 
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λρ0. 

51 Π5ταη τα ΠΟΙ δὲ : 564 σϑηϊ τη ΠΟ 6586 5151} - 

φαΐ. 51 παίιιρα ᾿πσϑηϊξι5. οϑὲ Ραΐθν, ΕἾ τι. {πο ίι6 
παίπιγἃ Θϑὲ σΘη[Π5: 566] 51 σϑη πὰ 688 Παρ, 
ποαιααιαπι οϑὲ οὐαί ἃ. ΓΔ 116. ΟἸΠΠῚ ΘοηΙ παν 

511 Πα ΠΠΓἃ 5 ΠΘΟΘ556 6ϑ8[ οἵ ΘΘΠΙΟΡΘΏῚ 6556 ; 48Π- 

ἀοαυϊάθιηη σϑη ΕΓ ἃ 5116 ΘΘΏΙ ΟΡ 6586 ΠΟῚ μοϊοϑί. 
Ῥιοαπὶ ἰρίταν ΘΘΠΙΓΟΥΘΠῚ,, 51 Ραΐον ΠΟ σϑππ. 

51 ΤῬοῖι5 ᾿ησϑηϊξι5. οϑὲ δ δία ηια., οἱ ΕἸ] τι5 σ6- 
ΠΪπ|5 5: θα πεα,, δὲ Ῥαγδοϊθἔιμϑ οὐθαῖτρα δα 5ἴδη-- 

ἰἰὰ.,. Ραῖον, δ ἢΠ]Ππ|8., Θὲ ΒΡ 15. ΒΔ ΠΟΙΠ5. ΠΟΙΏΪΠᾺ 

50] ΠῚ 511} 51Π6 5105 }|115. ΒΑΡ Ζοπΐ ΘΥσῸ 1Π ἰπ- 

σθηϊίο, δὲ σϑηϊΐο, οἵ ορθαΐανα. Ῥ65. ΘΠ] ΠΟΒΊΪΗΪ- 

Ῥτι5 ϑπὲ ρΟΠΟΡΟΒ: οἵ δὰ {τ|ὲ8 θχϑίαῃξ, διιπὶ δὰ 

ΟΡΘΡΔΕΟΠΘΠ. τ Π1ΟΓα.,. “πιὰ 3 {πὲ ΠΟΙ ΠΆΠΠΕ 11). 

51. Ῥαΐοι, ἱπαπίιηξ., ᾿ΠΘΘΠΙΓΠ5., σΘΠΠτι5 γΘῸ 

ΕἸ πι5., ΠΟ ϑδ:πὲ ο]ιβάθιη. δι δίῃ. Νᾶηι 

Ἰησθηἶπ|5 οἰ σΟΠΙΓΠ15. ΠΠΠῚῚ5. 511 518 180 6556 ΠΟῚ 
Ροβϑϑιιηῖ. Αὐ ποθ θδθο ΠΟΠ 5151 185. 5οἐ 

ποιηΐηα (Ἰοἰηλῖ15., 4ἘΠ]|}0115. ΠΟΙ ΠΙ 115. Θχϑιϑίθητα 
τι Π]πἸ5 Ὁ] 5616 ΘΑΓ ΕΠ 5᾽ σΠΠΠ οαίιι. ΤΠΠΔηῚ Αια 6 πὴ 
αν ΘυβΟυ 1} ΠΟΙ ΠῚ1Π} 511: 0518 118 Π} 6556 ῬΡΌΒΙ Θὲ 
ΠΪ81], “θη πη τη Θἐϊη., ν]6 6. νοῦϑα.. Π1]}} 

γοίαι, αἰ νθυϑανιιη 5110 5ΓΔ Π|1Ὰ}11η} ΠΠΠῚ1ΠΔ ΠΟΠΊΘῺ 

6556 ἴῃ οΥΘα 015. 
ὅν 51 σΟΠ Βα 5 Δ ἢ 118}15., ἱπααθαπξ, ΕἸΠπι5. Ῥαιὶ 

εϑὲ, Ῥαΐθυ δὐυῖθηι ἱΠ ΘΠ 15. ΕἾ] τ15 ὙΘΙῸ ΘΠ 5 : 
ϑδάθιη ἰσιττν 5 5 ἃ ̓πσϑηϊία οἱ σϑηϊία. 86ἀ 

ΠΟῚ ἀἸοϊμητι5 ΕἼ] πιη) ῬαΡῚ5 ῬΑ Ρ ΓΘ ΠῚ 6556, 516 πὶ 1π- 

σϑη τη} δὲ σΘΏ [11 51Π| δι 5ια πὰ ἀἰνίϑα : 564 

ἘΟυ ΠῚ ΘΠ ἐπ|Π} ΟΧ ἴοΐο ἸΠσΘηϊΟ, ρου [θοία ἄπο, 
ΠΟ Ρᾶγῖθ5 (ππ|85 6Χ ΔΙ164110 τιη0. 51 Βουν δου ἴῃ πο- 

Π]Π6 ῬΑΙΡῚ5 γϑη] 5 τι 1086 αἷξ : Εδὸ υοπὶ ἐπὶ πιο-- 

ητῖπι Ῥαϊγὶς πιϑὶ ; ααϊααϊ ραῖον ἀἸοίεπιν, 1ἃ ἢ- 

᾿πιτὴ ΠῸΟαπι6 αἰοὶ πθοθϑ56 δϑὲ. Ῥυοϊπάθ ἠϊσθῖιν 
ΘΕ τὴ ΠΕ Π1ἴ15, 51 δὲ ΠΟΟ ΠΟΙΏΘΗ Ρ8Ε15 δϑέ. Οτοά 

81 ΠΟΠΊΘΗ ἐσισϑτιῖζιι5 ΠΌΠΟΙ δϑὶ ῬΔΕΡΙ5, 51 Π]]Π1ῈΘΓ δτι- 

ἴθ} δὶ ΕἼΠΠαπὶ Ζ πο τι6 ΠΟΠΟΥαΓ 6 ορογίθξ, βθοιη-- 

ἀσπη ᾿ρϑῖτι5 νΟΟΘηῚ 5. {τ|88 4ἸΟἸ : ἔ7ε οηιτιθ5 ἤοτιο- 

γδτι {{{πἰπὶ΄, οἰοιί ᾿οποτ'ατιέ ραΐγθηι : ΤΙΘΟ6556 ΘΓ 

οἱ ΕἸ] απ Ἰπσθη πη} ΕΠ 6Θ 6 5 τπιξ τιητι5 Ρα 5 δὲ ΕἸ- 
11 ΠΌΠΟΙ βουνοί. 51 ΕἾΠΠπι5. ΠΟΠΊΘη Ῥαΐρὶ5. ΠΟΙ 1- 

ΠΙΡτι5. Πδηϊ δδίαν!ς., τὶ 1056. ἍἸοἱὲ : ")7]ατιϊζεδίανὶ 

γιοητῖοῖν ἔπεηι ἰεοτγιῖ ηὖτι5., ἐπι ϑϑτιῖἔτι5 ἀυι ἴθ ἢ ΠΟΙΊΘΗ 

δϑὲ δι 5. Π 185. ἸρΡ51π|5 ῬΓΟΡΥ τη ; οβίθπάδπξ τ] 

ΘΑΙν ΔΊΟΥ ἸρΡδιπῚ ἸΠΘΘΠΙΓαΠ ΠΟΙ Πᾶν]. 51 Πθιι5 
ΟΠ 15. Π]Δ]ΟΙ Θϑ 5» ΠΠΔ]ΟΡΠΘ δϑὲ ϑι}ϑίαπεα., Δ ἢ 

«ποπίδηι 056 οαιι5ἃ Θϑὲ ΟΠ], ΠΘΟ ἃ “ΠΟ ΙΔ ΠῚ 

5. ΒΑΘΙΠῚῚ ΘΟΕΈΒΑΒΕΑΙ͂, 

819 Νῖϑ5. ποβίυι. Πϑογᾶΐ ἀγιἰου] 5 ἴῃ σα] σα β. 
Νέ ες ἴΐὰ πιυϊίο γμοϑὲ (910. εἰ Ἀδρ. φαϊηΐι5 οὖν χαὶ τὸ 
ΠΡ 
αγξννυτος. 

ΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΑΚΟΗΙΕΡ. 

πράγματα τῶν ὀνομάτων ἰσχυρότερα, καὶ τὰ ὄντα 
τῶν λεγομένων πρὸς ἐνέργειαν ὠφελιμώτερα. Εἰ 
ἀγέννητος, φασὶν, ὃ Πατὴρ, γεννητὸς δὲ ὃ ΥἹὸς, οὐ 

τῆς αὐτῆς οὐσίας. ᾿Αγέννητος γὰρ καὶ γεννητὸς οὐκ 

ἂν εἴη μιᾶς οὐσίας. ᾿Αλλ᾽ οὐχ οὐσίας ἡμεῖς ταῦτα 

λέγομεν, ὀνόματα δὲ δηλοῦντα τὴν ἑκάστου αὐτῶν 
ὕπαρξιν. Οὐδὲν δὲ χωλύει διαφόρων ὀνομάτων μίαν 
οὐσίαν εἶναι, ὡς χαὶ τὸ ἐναντίον διαφόρων οὐσιῶν 

τῆς χτίσεως ἕν ὄνομα. 

φ ’ Ν ᾿ Ὁ 

Εἰ ὁμοούσιος, φασὶν, ὃ γ1ὸς τῷ Πατρὶ, ὁ Πα- 
ἐν αἴ 5.) ὯΔ "τὶ ζψν δὰ " " 

τὴρ δὲ ἀγέννητος, ὃ δὲ ΥἹὸς γεννητός " ἣ αὐτὴ ἄρα 
τ , - ’ Ἁ ᾿ 3 ΕῚ “ , 

οὐσία ἀγέννητος χαὶ γεννητή. Αλλ᾽ οὗ μέρος φα- 
ι ν γὰ τ Ν ε Ν ,ὔ " 

μὲν τὸν Υἱὸν τοῦ Πατρὸς, ὡς διαιρουμένην τὴν 
Σεδὴ ΠΕ ᾿ . μῚ “1. 

οὐσίαν ἀγέννητον χαὶ γεννητὸν εἰναι, ἀλλ᾽ ὅλον 
5) . 5:5 - , Γὰν 7 Ἁ .} 

ολου γξέννητον ες αγξννήτου 24 τελξιαὰ ουο. χαὶ οὐ 

,ὔ ὌΠ νὸς 5.5 Ἄν Ὲ οὩ 

μέρη ἐξ ἕνος τινος. αἱ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πα-- 
ς ἐλήλυθεν ὃ Σωτὴρ, ὡς αὐτός φησιν, ᾿Εγὼ 

α ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου" πάντα 
Α ᾿ Ἶ 

ὅσα " ὃ Πατὴρ λέγεται, ἀνάγχη καὶ τὸν Υἱὸν λέγε- 
Λε: ἢ 7 ΣΡ ἰτὸ Ν᾿ Θε ερ-- ΕἸ Α τ 

σθαι. Λεχϑήσεται οὖν χαὶ ἀγέννητος, εἰ χαὶ τοῦτο 
- λ - ΄ 

ὄνομα τοῦ Πατρός. Εἰ δὲ " τιμὴ τοῦ Πατρός ἐστι 
᾿ "" 7 “ , μι. ᾿Ὶ ΑΝ Ἰ 9} ... 

ὃ ἀγέννητος ὄνομα, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν Υἱὸν τιμᾶν 

Ο ἡ 
᾿ Α 5 τω ᾿Ὶ ἀκ [7] 

εἴ, χατὰ τὴν αὐτοῦ. φωνὴν τὴν λέγουσαν, “ἵνα 
, - Χ ΠΥ Ἁ ᾿ -ὦὋ Ν 

πάντες τιμῶσι τὸν Υἱὸν, καθὼς τιμῶσι τὸν Πα- 

εὶ 
7ὔ τ᾿ , ΑΥ Ἅ ΝΥ. ΝΡ] ᾽ ,ὔ [7 

ἔρα. ἀνάγχη χαὶ τὸν Υἱὸν ἀγέννητον λέγειν. ἵνα ρα, ΥΧῊ ᾿ 
. - ο , 

ία τιμὴ Πὰατρὸς χαὶ Υἱοῦ σώζηται. Εἰ ἐφανέρω- ἘΣ 

σεν ὃ Υἱὸς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς τοῖς ἀνθρώποις, 

ὡς αὐτός φησιν, ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς 

ν τῆς οὐσίας αὐτοῦ ὄνομα τὸ ἀνθρώποις, χύριον δὲ 

ἀγέννητος " δειχνύτωσαν ποῦ ἀγέννητον αὐτὸν ὃ 

Σωτὴρ εἴρηκεν. Εἰ μείζων πάντων ἐστὶν ὃ Θεὸς, 
᾿ ολ ΓΞ ,ὔ Ξ' Α “ .- ; - 

πότερον “ ἢ οὐσίᾳ μείζων ἐστὶν, ἢ τῷ πάντων αὖ-- 

»(οὐϊοοβ πὴ ραποὶ εἰ δέ. ἡ οου]α δὲ ἃ ο1{15 ἈΡο- 

ναΐ. 

ς ΕΠΠῚ οἱ Μ55. πὰα}1 πότερον χαὶ οὐσία, τεΐγεπε οι) - 
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τὸν αἴτιον εἶναι, αὐτὸν δὲ μηδενὸς γεγεννῆσθαι ; 
᾿ ᾿ ὭΣ -"Ξ ΄ Εἰ μὲν γὰρ ἣ οὐσία, χαὶ πᾶσα ἢ οὐσία μείζων 

΄ὔ 3 "»᾿» δ τ' 
πάντων ἐστίν " εἰ δὲ ἣ ἀγέννητος, οὐ ταὐτὸν ἄρα 

, ΑΙ. , 

οὐσία “ χαὶ ἀγέννητος. εἰ τὸ ἀγέννητον ἔστι τὶ, καὶ 
ΟΥ̓́ “ - 

τὸ ἀθάνατον, χαὶ τὸ ἀτελεύτητον, χαὶ τὸ ἄνοσον, 
τ τν δ το Μ᾽ ,  . τε ΡΡΎ Α 

καὶ τὸ “ ἀγήρων ἔσται τί. Οὐχοῦν τῷ μὲν ἀγέννητος 
“ 7 , -- 
εἰναι ὑπερέξει πάντων, τοῖς δὲ ἄλλοις ταὐτὸν 
ΕΣ ἊΝ έλ Ὶ , Α ! - ὩΑΥΑῚ ᾿ 

ἔσται ἀγγέλοις χαὶ πνεύμασι χαὶ ψυχαῖς. Καὶ γὰρ 

ταῦτα ἀθάνατα χαὶ ἀτελεύτητα. 1ἰ δὲ ἦ μὴ ἀφ’ 
, Ει τ᾿ ὡς 

ὧν οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾽ ἀφ’ ὧν ἐστὶν ὑπερέχει ( οὐδὲ 
Σ " 

ὰρ ἄνθρωπος ἀλόγου βελτίων τῷ μὴ Ξ γὰρ ρῶπος ἀλόγου βελτί Ὁ» μὴ εἶναι ἄψυ 
. , τὰ ᾿ Ε 

χος χαὶ ἀναίσθητος - ταῦτα γὰρ χαὶ τὸ ἄλογον, 
Α -φ  ΞΦ ε᾿ 

Ε ἀλλὰ τῷ εἰναι λογικός) ᾿ οὕτω καὶ ὃ Θεὸς, οὐ τῷ 
ἘΝ, » . - , Ε Σ ν 
ἀγέννητος, ἀλλὰ τῷ πάντων αἴτιος εἶνα!, ἔσται 

Ὕ ᾿ ’ οῸὉ 

μείζων. Εἰ ἀντιδιαστέλλεται ὃ ἀγέννητος ἢ τῷ γεν- 
Ὡς ας πὶ . 5 .} 5" ᾽, ς τὰν τ ΝΜ -Ὸ κνΜ 

νητῷ ᾿ ὃ δὲ ἀγέννητος οὐσία ἁπλῇ ᾿ καὶ ' τῷ ἄτρε- 

ἂσ 
᾿ , λ , 

πτος χαὶ ἀθάνατος χαὶ ἀσγημάτιστος, χαὶ πᾶσιν 
3 ᾿ 7, Χ . , 5» ᾿ ι 
ἀντιδιασταλήσεται πρὸς τὸν γεννητόν. Εἰ γὰρ τινὶ 

’ὔ 

ὑὲν ἀντιδιαστέλλεται, τοῖς δὲ λοιποῖς οὔ, σύν- 

θετος χαὶ οὐχ ἁπλοῦς. Εἰ ὃ γνοὺς, ὅτι ἀγέννητός 

δρηίξιϑβ δϑὲ ἢ 51 δῆ! Ζιια 6 Πτι8 5154 ἢ ἴα, δἰ 
5110 518 11 ΟΠ] 15 ΟΠ] Π1[)115. ΠΙᾺ] Θὲ : 510 ἀιιἴ6 1} 
ααθητ5. ἱΠοΘΉΠπ|5. : ἸσΉ τ 5. 5ΓΠ|1ὰ δὲ ἰηρο- 
Ὠἰἴπι5 θη ΠΟη 81:|η|. 51 ἐπιροπίζηι οϑῖ ἈΠ (14 ; 

ΘΕϊα ἢ} ΠΡ ἴα] 6, ἢ ΠῸ ΘΔ ΘΠ 5, ΠΟΥ ΟΥ ΠῚ ΘΧΘΟΓ 5, 

ΒΘ ΠΟ 15 ΠΘΘΟΙΠΙΠῚ 7 Ια ουηξ. ΡΡοΪπ 6 ψπο- 

Πΐδηι ᾿ΠσΘη 115 Θϑὲ , ΘῈ ΡΘΡΆΙϊ ΟΠ Π65 : δ 1 γ6]1-- 
Ε 4π|5 1άθια θυ οἰπμὴ ΔΗ 5615 5010 ΗΠ τιβτι6 δὲ ἃ ηϊ- 

θα θτι5. Νά οἱ ἤδθο 1] ΟΡ ΓΔ ]1ἃ 511η}., οἵ ἢΠΠἰ5 

δχρογῆδ. Οτοά 51 Ποη Ρ6Γ θᾶ 9, {1|88 ΠΟ οϑὲ, 564 
ΡΟ θὰ 418 ὁϑὲ, βίοοάϊ (πϑάτιθ δηϊη ποιηο πος 
ῬΙΘοϑία ΠΟΥ δϑὲ Ὀγιτο., 406] ΔΗ] Πγ86 ἅτ 56 Ώ51:5 
ΘΧΡΘΙ 5. ΠΟῊ 51; οἵἴιπὶ ΠὲθῸ ΘΙ] ΠῚ 510 ἸΡΡΔΓΙΟΠΔΪὸ ; 

5864 πος, {πο γΑΠΟΠ 15 651} : 510 δὲ Ῥδῖ5 ΠΟ 

4ποὰ Πρ ϑ πη ἔτι5 511), 5641 {πιο ΟΠ ΠΠΠΙΠ Οατιϑὰ 51, 

8701 ΟΡ. 51 ΤΠ ΘὨ [π|5 ἃ ΘΘ ΠΟ ὃχ δάγοιβο 415- 
{Πρ τ, ΠΟ ΘΗ 15. ἃιι Θ᾽ 51:05 Π ἃ 51 ΠΊΡ]ῸΧ 

δῖ ; ΘΠ 8 πὶ 60 4πο4] ᾿πηηλπ{8 1115, Θὲ 1] ΠΟ Ρ[Ὰ]15 δὲ 
ἢ στιν δ ΘΧ5015 δϑὲ; ΘΓ ΟἿ) γ  π|ἃ, 6Χ Δάν θυβ0 ἃ βθηἸ0 
ἀἰβειηρστιθίαν". 51 θη ]πὰ Δ] 1110. «ΕΠ 16} (5 Ε 1 σα τπ, 

ἐστιν ὃ Θεὸς, ὅ τι ποτέ ἐστιν ὃ Θεὸς ἀχριδῶς 386 ΓΘ] 41|15 γΘΓῸ ΠΟα ΙΔ] ΙΔΠῚ 3 ΘΟ ΡΟΒΙ 115 : ΠΟ 51η}- 
» τύ ΔΛ ΕῚ 4 δες τὦ Δ Θεὶ ᾿ Ὶ 

ἔγνω, μεῖζον δὲ οὐδέν ἐστι τοῦ τὸν Θεὸν χατὰ τὴν 

αὐτοῦ φύσιν γνῶναι, ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ἣ αἰώνιος 
δ ς αἱ ιν Ὁ « ο7ὦὖφ { πὶ ΙΓ Ψ 2 « , ζωὴ, ὃ ὅ διδάξας ἡμᾶς ὅτι ἀγέννητός ἐστιν ὃ Θεὸς, 
᾿ ε , - ε ᾿" ε , με Η 

μείζων εὑρεθήσεται ὧν ὃ Θεὸς ἡτοίμασε τοῖς ἀγα- 
--“᾿ῃ Σ ,ὔ, 3 ΄, δ Εν Ν ἐν “ 

πῶσιν αὐτόν. ᾿Κχείνων γὰρ οὐδὲν δυνατὸν ἄνθρω- 
" “- ΣΑΟΣΣς “ Ε , “Ὁ 

πον ὄντα γνῶναι " ὧν οὔτε ὀφθαλμός τις εἰδὲεν,, 
ν ΕΥ̓ Ὑ “ ΦΣΕΝ Ὁ, » , 

οὔτε οὖς ἤχουσεν, οὔτε ἐπὶ χαρδίαν ἀνθρώπου 
᾿ ἀνέδη. ᾿Αλλὰ μὴν χαὶ ἁμαρτωλοὶ τὸ ἀγέννητος 

»" “ τι ΝΣ πον ΧΆ 5. α τῷ Δ Ἃ 5 
ὄνομα ἤκουσαν. Τὸ μεῖζον οὖν ἢ δι᾿ ἑαυτοῦ ἢ ὃι 
φ:..) ε Χ Ν ε Α ΟΣ λον 
ἑτέρου ὃ Θεὸς τοὺς ἁμαρτωλοὺς διδάξας, τὸ ἧττον 

ἣ μν 32 ᾿ ς Ὡς . .. ἃ , 

χαὶ μηδὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον συντελοῦν τοῖς διχαίοις 

ἐφύλαξε. Καὶ πῶς οὐχ ἄτοπον : Τὸ ἀγέννητος οὔτε 
ο᾿ 5 ὡς - “ “ἹΝ γ᾿ -» " τι Ἷ, 

δρος ἐστὶ Θεοῦ, οὔτε ἴδιον. Γαῦτα γὰρ ἀντιστρέφει 
ΥΩ, κπν ἡ Ω Δ ν᾿ Ἀ Ὑ Η͂ 
ἐχείνοις ὧν ὅρος ἢ ἴδιον τυγχάνουσιν. “Ἄνθρωπος γὰρ 

Ὸ»Ῥ Ὁ ἥ. 

ζῶον λογικὸν, θνητὸν, νοῦ χαὶ ἐπιστήμης " δεχτι- 
,ὔ Υ ΥἽ «Ὁ "" Νὴ . λ τ) 

χόν - χαὶ εἴ τι ζῶον λογιχὸν ; θνητὸν, νοῦ χαὶ ἐπι- 
» - Ε 

στήμιης δεχτιχὸν, ἄνθρωπος τοῦτο - ἴδιον δὲ ἀν- 
» Υ̓͂ θρώπου τὸ γελαστιχὸν ; καὶ εἴ τι γελαστιχὸν, ἄν- 

οἰαπίϊα χιιοψια πια]ον" 65 ΐ, 516 τι γοχ οὐσία 511 ἰπ Ποπηῖ- 
παῖϊνο. Οοάδχ (0]Ρ. πότερον ἢ οὐσίᾳ οἴππὴ τ 5 ϑοτιρίο, 

τϑοῖαβ. [τὰ επί 1ΠπΩ4|| ἢ οὐσία, τεΒροπ 6 θ 1} 111, ἢ τῷ. 

ἃ (εχ (ΟἹ. οὐσία χαὶ ἀγέννητον. ΤΡΙ 6πὶ 6611 οἱ 

85. ποῃπ}}}1 εἰ τὸ ἀγέννητος. ΑἸ} ἴγε5 ΝΙ55. ἀγέννητον, 

τη ο] 5. Τα ἐπῖτῃ 16} ἀγέννητον, Θοποογἀα 11 Οατὴ 115 

{188 Βα απιξ τ σγόοοῖρθιι5, ἀθάνατον, ἀτελεύτητον εἴα. 

6 ἘΜ τὸ ἄγηρον. Ν' εἴεγεβ ψφυΐϊπαας ΠΡΥῚ τὸ ἀγήρων. 

ΕΔ εἰ δὲ μὴ ἀφ᾽ ὧν. δοουϊα μὴ ἀθεδὲ ἴῃ ποβίσι5 

βερίομηι (ΟΠ ΙΡιι85, 

Ε (οὐϊοθβ ποὸη Ρδιοὶ ἀλλὰ τῷ. ἘΔΊΠ ἀλλὰ τό. 

ΒΜ τῶν γεννητῶν. Αἴ Μίϑ5. τῷ γεννητῷ, 

Α ῥΙεχ εϑβί. 51 15 481 σόϑῃον! Ῥριιπὶ 6558, ἸΏ ΘΘη]- 

ἴππ, 4υ1ἃ4 ἰαπάθηι 51} 1)θῖι5 σοι 16 οσοσηοΥ, 

ΥἾΠ 5115 51 Π1Π1] Π18}1|15 δϑὲ {αδηι Πδιιπ ΘΘΟ ΠΕ 1} 
Παϊα Δ} ἰρϑῖτ|8 ΘΟ ΠΟΒΟΘΙΘ 7). 1Π10 51 Πιθο 6ϑ. υἱΐα 

βοίου πᾶ : {πὶ ποὸ5 ἀοσαῖ ἸΠΡΘΗΪ ΠΠ} 6556. Πθιμη, 

ἴ5. τηᾶ]ον ἱηνθηῃϊθίιι 115. {π|88 Τ)θῖι5. ἀΠΠ ΘΠ τ 

Ιρϑιπὴ ΡΓΡαραν τ. ΝΣ ΠΘΥΡῚ ΠῚ Ροἰοϑί τιὶ ΠΟιηΟ. 

4υϊἀαιᾶπη σοςποβοδὶ ΘΟΡΊΙΠῚ) {τ|88 ΠΘῸ ΟΟΙΠ]1|5 γῇ - 

αἴ, πθο ιν ΔἸ ν 1, 4188. ΠΘῸ ΤΠ ΘΟ ΠΟΙ] 8 

ϑοθηάογαιηξ. ΑἸ4π| ρϑοσαίουο5. Θἔ! ΠΟΙΏΘΗ 1η-- 

5 βϑηῖπιβ ἁπάϊνονο. Οποά Ἰρίταν 128 }1|85 65ὲ, 11 ἃ: 

ΡΕῚ 568 ᾿Ἰρϑῖιπι ἅπῈ ῬΑ] πα πὶ ΠΘῖι5 ΡΘΟΟΔ ΟΡ 65 ἀο- 

οὐ : {πο νΘΡῸ ΠΏ] Π15 6ϑΐ 5 ΠΙΠΙ σι ἃ νἱϊδηὶ 

ἴθ παπι οοπίον!, 1ἃ 75115 βοῦν αν. ΕἘῈ Ζαομηοο 

πος «ρϑιγάθτη ΠΟΙ οϑὶ ἢ Τπϑϑηϊίι8 ποτ ἀθἤη1- 

εἶο , πΠο4π8 ρυορνίθμ Π6Ὶ δὲ. δος ΘῃΪπὶ οΟηνοΙ- 

ταπῖαν οὶ 1155, {ποι 5πηΐ ἀθἤ 110 ἃπε ΡνῸ- 

Ῥυη. Ἠοπῖο οηΐμῃ δϑὲ ΔΠ11Πη8] γα ΠΟ Πα]6, τηουίαϊθ, 

. γ" - , "5 . -» 

1 Ψψείογες ποβί τὶ ΠΡυὶ χαὶ τό. ἘΔ1Π καὶ τῷ, τεοία, 

Ἐϊοππη τὸχ πᾶσιν, 4188 ΤΟΣ 56 ΌΠΓ ΙΓ, σι θεν 1ἴα 
ΕΣ ᾿, κ Ε} ’ - 

Ἔχῖσογο. Βερ. βϑϑθοιιπάᾶιπι5 χαὶ τὸ ἄτρεπτον χαὶ ἀθάνατον 

χαὶ ἀσχημάτιστον. Τοϊάοπι Νί85. πΌμΠ1}}}} πρὸς τὸ γέν- . (Ἠ! 

νητον. ᾿ 

« ἘΦ διδάξας ὑμᾶς. Αἱ Μ585. ῬΙ ον 16 οπλμ65 ἡμᾶς, 

οἱ 1τἴὰ Ἰεσοταῖ ἸπἴουΡ 8. 
Α " ΡΞΞ " τς ΠΕΞ τ 

» ἘΔ δεχτιχὸν, καὶ ἄνθρωπος τοῦτο, κα! τοῦτο ἄνθρω- 

πος: ἴδιον. Κὶ εἴετοβ ψφαϊατη πρτὶ θγόνῖιβ, δεχτιχὸν, ἄν- 

θρωπος τοῦτο. ἴδιον. Βορὶϊ ρυΐπιιβ δὲ ἀπᾶγει5 ἈΠῚ οὐϊ- 

ἀϊπη5. 

Τ.Οοτ. 32 θε 



λ00 5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕ ἘΞ 

Ἰη 6}  Πτῖς8 ἃ 80] 6 η 126. Θὰ ρΑχ ; εἰ 8ὶ {τι ἀπῖπηὰ] 

ῥα ΠΟ ΠΑ 16, πηορίαϊθ., ἐπι} ΠσΘ π 185. ἃ 50] 6 ΠΕ186. οἃ- 

Ρᾶχ, ποὺ ΒομηΟ δϑῖ; ΡΙΌΡΥ ΠῚ ὙΘΙῸ ΠΟΠΊΠ 15 δϑὲ 
ΓἼ5Ὶ0116 ; οἱ δὶ {π14 ΡἸ51}116 οϑῖ. ΠΟπΊΟ δϑί. Τησ6η1- 

ἴππΠἢ Δ [6] 5Ϊ 615 οΘοποράεδι ἀἰἸοὶ 6 5010 1)6 0, πῸπ 

ΘΟΠΕΪπτΟ 51 {π|4 δεἔϊαπι Ποιι5 οδὲ, μος ἰρϑαπι οϑὲ 
πηροπίζαμ. Πα ]ι6 ΕἾΠΠ|5.) 4 πἈτηπ|ᾶπ0 1) 6 τι5 εϑὲ, 

ΔΙ 6 ΠΟ ΘΠ τ15 ΠΟ δϑῖ, ἤιε δηϊ{5 Ἰσ᾽τπΡ ΠΘΈι6 
ἀθἤπιτο,, ποι ῬΓΌΡτΙι οϑὲ 1)61 : σαὶρραῈ ποῖ 

ΟΠ ΟΡ. 

Ομοΐ Εἰ 5 ογϑαίειτα ποτὶ 65. 

1. 81 ΕἸΠἸπ5 Ὁγθαῖινα Πδὶ οϑῖ., ΟΠΊΠΪ5. Δα ΓΘΠῚ 

ΟΥΡΘΑ ΠΡ ΟΥ̓ΘαΙΟΓ 5 50 Ρ γα: ΟΠ νἸϑίτιβ ΠΘῚ 5ΌΥντι5 δϑν 

πο ΕἼΠΠπι5. ΝῸΠ ΤΟΊ Γπ|1 511 Π151} [ΟΥ̓ Π]ὰ ΠῚ 56 Υν], ΟἸΠΠῚ 

Θ5961 ΟΠ Πτι5., 564 ογαΐ βϑουνιιβ. Ῥοίοϑίαβ ΘΔ 6 ΠῚ 

ΠΟῚ ΘΟΠΙΠΊΙΠΙ5 δὲ [ἀοῖτιγοθ. οαπη [σίου : π1}}]} 

ΟΡΡῸ ΘΟΠΊΠΊΙΠ6. οϑὲ ῬαῖΡὶ οὐ {ΠΠ10. ΠΘ6 ΟΡΡΔΠΟ 

4αϊάθην, δὶ [στρα ΠΟ σοηϊζαρα ΕἸ Ππ5. 6ϑι. 51] 

ΕἸΠΠπι5 σθη τ} 65:, ΠΟῚ [ἈΠ ΠΗ ΔΤ ἘΠᾺ 6 ΘΌΠΙΓΕΙΓῚ5; 

ΟΠ. ΠΪ5 Δυ6 1 σ ΘΠ [ΠΡ ΟΡΘα τὰ Θϑ[, ΠΟῚ ΓΟ ΓΠΡᾺ 

ΕἼΠΠτι5 65[, ΠΟΘ Ὲ6 6Π1ΠῚ σΘ ΗΓ 651 π| 1} 4. 51 Τ᾽ τ15 

Ραποίονα τη ΕἾΠΟ οσοπάθυθ ποῖ ροίογαϊ,, σιοά 
ΠΑ ΙΠ 85 5116 ΠΟῚ ΠΟΠΥΘΗΪΐ : Ἰστταν πο ΕἸ] πι5 ο0η- 
ἄοι ἀϊνοιϑα, 566 τιῆτι 41. 51 ΤΙ ΠΟΓὰ ἃ ΤΠ] ΠΟΙΡῸ 
ΟΥΘΔ ΠΤ, Οἱ ΤΠ] ΟΡ ἃ ΠΠΔ]ΌΓΟ Σ ΒΟΥ ΠΊΛΠΓῸ5. ΘΡΡῸ 
51ΠΠ| ΟΥ̓ΘΑ ΓΒ. 5. ΟἸΤΠῚ ΟΠ ΠΘ5. ΠΟΙ 5ἰπὶ φπ865. 

Τθιι5. 51 σο ΠΟΥ Θϑὲ Ππαίπιρα , ΠΟ τΠ|Ὸ5 οὐἱξ. πο 

τ] Οστι}. Νάπη Δ] Πππ ΠῸΠ ογοαΐ τι πη ΒΘ οἸ Π τ αἴθ, 

ἀπ την τὰ δὲ Π γον. 51 ρα γ5 ροΐθπεα ρμῸ ἘΠ τι ΠῚ 

ογθαν δ, ΡΑΐΘΙ ΟΥΑΙ Θϑῖ, ΠΟ ΕἼΠΠπ|5, Πποπηδά ηϊο- 

ἄπ ΠΘΉ116 ᾿Π5Γ} ἘΠΊ ΘΠ [111 ἃ. ΤΠ ῸΧ 65. ΝΟ 658 1σ]- 

[ΠΠ ΓῸ5 ἢ ΠΊΠΠ1ΟΥ ΤΠ Δ πὶ τιΐ ΡΑΤΡῚ σοπν  ηἶαῖ, ΟΥΘΔΥΘ 

4 [οΐὰ ϑιιηΐ ἃ ΕἾΠΟ. 51 ΟὐΘα ΓΡΑΥ ἘΠΊ ΓΘ ΟΠ ΘΙῚ 

ΡΘΡ 56 ἔασον ἴγθῖι5 ρει, οἴϊαμ 9] ΟΣ ΠΟΥ ΒΡ 

1}}15. ΟΠ ϑιιϑ[1πθὲ. Οὐδ ΘΗ] Δ ΘΓ ΟΡ βοθθαΐ, 

Θὰ π|01 [χοίὰ Πιθυ πη, διὰ Ῥυια}} ποῖ. 51 1ἀ6ηη δϑῖ, 

ΤδιιΠ] ΟΥ̓ΘΑΥΘ οἴ σΘΠΘΥΑΓΘ, ΠΟ ]Δ ΠῚ 5] ΠΊΡΪΘΧ οϑ : 

Ἰάθιη δἰ 1 ΟΡ, ΘΘΡγ ἃΓ6 οἱ ρουάθυθ, νιν] Ποαγ οἱ 
287 

ΟΔΡΡΑΡΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

θρωπος. Τὸ δὲ ἀγέννητος εἴ τις συγχωρήσει ἐπὶ 

μόνου Θεοῦ λέγεσθαι, οὐχ ἅμα χαὶ εἴ τι Θεὸς, 
- , -" 

ΟΕ τοῦτο ἀγέννητον. Ὃ οὖν Υἱὸς Θεὸς ὧν, οὐκ ἀγέν- 

γητός ἐστιν. “ Οὔτε γοῦν ὅρος οὔτε ἴδιον τὸ ἀγέν- 

νητος " οὐ γὰρ “ ἀντιστρέφει. 

Ὅτι οὐ χτίσμα ὃ Υἱός. 

Εἰ χτίσμα Θεοῦ ὃ Υἱὸς, πᾶν δὲ χτίσμα δοῦλον 
τοῦ χτίστου" “ δοῦλος ὁ Χριστὸς,, χαὶ οὐχ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ. Οὐχ ἔλαδεν οὖν μορφὴν δούλου, Κύριος ὧν, 
Αι» δ᾽ «α΄ τὶ , “ οἷ, ἡ, τῷ » “ὦ 
ἀλλ᾽ ἦν δοῦλος. Τὸ ποίημα τῷ ποιητῇ τῆς αὐτῆς 

δυνάμεως οὐ χοινωνεῖ - οὐδὲν ἄρα χοινόν ἐστιν 
ἥϑα ,ὔ ».δᾺ , " , 

0 Ἰϊοῦ καὶ Πατρός οὐδὲ ἣ κτίσις, εἴπερ ποίημα 

καὶ οὐ γέννημα ὃ Υἱός. Εἰ γέννημα ὃ Υἱὸς, ὡς ἕν 

τῶν γεννημάτων, πᾶν δὲ γέννημα χτίσμα, οὐ 

χτίσμα δ Υἱός - οὐδὲ γὰρ γέννημα ὡς ἐχεῖνα. Εἰ 
ἐλάττονα ὃ Θεὸς δημιουργεῖν οὐχ ἠδύνατο ἦ τοῦ 

ἑνὸς Υἱοῦ, διὰ τὸ μὴ πεφυχέναι " δ οὐδὲ ὁ Υἱὸς 

ἄρα διάφορα δημιουργήσει, ἀλλὰ ἕν τι. ΕΠ τὰ 

ἐλάττω ὑπὸ ἐλάττονος δημιουργεῖται, χαὶ τὰ μεί-- 
ζονα δὲ ὑπὸ μείζονος, διὰ πολλῶν ἄρα ἢ χτίσις, 

ἐπεὶ οὐ πᾶσα ἴση. Εἰ δημιουργικὸς ὃ Θεὸς φύσει, 

Ε οὐχ ἑνὸς ἔσται, ἀλλὰ πολλῶν. Ἢ γὰρ ἀσθενείᾳ ἄλλο 

οὐ δημιουργεῖ, ἢ φθόνῳ χαὶ βασχανία. Εἰ διὰ 

Υἱοῦ Πατρὸς δύναμις ἐδημιούργησε, Πατὴρ καὶ 
οὖχ Υἱὸς ὃ δηικιουογὸς, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ἐργαλεῖον χ Υἱὸς ὃ δημιουογὸς, ὥσπερ οὐδὲ ργαλεῖ 

; Ψ ΄ 
ὃ τεχνίτης. ἢ" Οὐχ ἄρα οὖν ταπεινότερον ἢ κατὰ 

Ν ΠΗ Ζ ΞΡ Ὶ ὮΝ ᾿ ΡΩΝ δι “ὦ ᾿ ὺ ΥἹἱ Ὁ , τὸν Πατέρα τὸ δημιουργεῖν, τὰ ὑπὸ τοῦ ΥἹοῦ γενό- 

μενα. Εἰ τὴν δημιουργίαν τῆς οὔσης χτίσεως 
ἐπησχύνθη δι’ ἑσυτοῦ ποιῆσαι ὃ Θεὸς, καὶ τὴν 
δοξολογίαν αὐτῆς οὐ προσίεται. Ἃ γὰρ ποιῆσαι ἐπη- 

σχύνετο, γενόμενα ἴδια νομισθῆναι οὐ θελήσει. Εἰ 

ταὐτὸν χτίζειν καὶ γεννᾷν τὸν Θεὸν, ἐπειδὴ ἁπλοῦς" 
΄.-.Ν Ἂ Α αὖ μὰν ΦΣ ΧΑ "ἢ - λλύ Ὶ 

ταῦτον χαι τὸ σῶςφειν αὐτὸν χαι ἀπολλυειν, χαι 

ΟοοΙάογθ. Οποα 51 ἴΐὰ θϑὲ : σῖτα" δα τι5 δὲ ρογάϊηο, α ζωογονεῖν χαὶ " ἀποχτείνειν. ΕἘ δὲ τοῦτο, ταὐτὸν 

ς ἘΔ οὔτε γοῦν ὅρος. Αἱ Μϑ8ς. πα] οὔτε γὰρ ὅρος. 

ἃ Τὴ πΟΒ 115 βερίοιῃ (ΔΘ 1οἸτι5 ροβὲ νογθιιπι ἀντιστρέ- 

φεῖ βεψυη ταν 1114, εἰ τιμὴ τοῦ πατρός ἐστι τὸ ἀγέννητος 

ὄνομισι, ὁμιοίως δὲ καὶ τὸν υἱὸν τιμᾷν δεῖ : εἕ δεῖ εἴ τε ὰὰ 

Ὀπ6πὸ δα σουθαπη σώζηται : 564] Προ ὉΠηπΙὰ 5ΠΠρΡΟΥ 5 

παι}. ἔΘγΕϊΟ ἃ ΖΆΘΠΟΕ ἸοσῚ Ῥοββιπηξ, (αν παΐοτη ἃ 11- 
ῬνασΙ 5. Ὀ15 δου ρα βιπΐί, ΠΘΒΟΙΓΟ τλ6 αΐθου. 

ὁ ΑΒΕ( ΠῚ ἔγεβ ΠΡΥῚ δοῦλος ἄρα. 

ἔ ἘΔ ἠδύνατο πλὴν τοῦ. ΠΙΩ͂, πλήν, ἴῃ ποβίνῖς 56- 

θἵσμι Μ85, 6651. 

8 (οαΐοος ἔτο8 ὁ υἱὸς ἄρα. οχ ἄρα πεάτις ἴῃ 41115 
35, πάππε ἴῃ δ 115 Ἰοσιταν. 

" Ἑάίο Ῥατίβ. τεχνίτης. ἥν ἄρα ταπεινότερον. Αἴ πο- 

511 βερίειῃ ΝΜ55. τεχνίτης. Οὐκ ἄρα οὖν ταπεινότερον, εἰ 

ἴτὰ Τλασειιβ Ἰατηρυϊάοπι ἐπιθπἄαγογαξ ὁχ Εητίοίαπο. 
ἃ ἘΔ ἀποκτείνειν. εἰ δὲ τοῦτο ταὐτὸν, ἄρα καὶ σωτη- 

οία. (οάοχ (01}. εἰ ἈδΡῚ ἔνο5 88: ἀποχτείνειν. εἰ δὲ 
τοῦτο, ταὐτὸν ἄρα. σωτηρία, θ6ης : ἈΡῚ ποΐο5 γθὶπῃ 1ηίον- 

Ῥιαποίιο ΠΟ ΠῚ. 



ΔΌΥΕΚΘυΒ ΕΟΝΟΜΙΌΜ ΓΒ. 

ἄρα σωτηρία καὶ ἀπώλεια, καὶ ζωὴ χαὶ θάνατος. 

οἰ Θεοῦ Χριστὸς δύναμις χαὶ σοφία, ταῦτα δὲ 

ἄχτιστα καὶ συναΐδια Θεῷ (οὐ γὰρ ἦν ποτὲ ἄσοφος 

καὶ ἀδύναμος )" ἄχτιστος χαὶ συναΐδιος Χριστὸς 
Θεῷ " εἰ δὲ, χαθὸ ἐνέργεια, δύναμις, καὶ σοφία 
Θεοῦ λέγεται, καὶ ἡμεῖς δύναμις χαὶ σοφία Κυρίου 
" λεγοίμεθα ἂν, ὡς αὐτὸς Θεοῦ. Ἀλλ᾽ ἄτοπον. Εἰ 

«ἢ ἀΐδιος Θεὸς ὃ Υἱὸς, ἐξ ἀνάγχης πρόσφατος " εἰ 

υμὴ ἀληθινὸς, ψευδής " εἰ μὴ φύσει, θέσει. ᾿Ασεδῶν 

δὲ προσφάτοις καὶ ψευδέσι καὶ μὴ φύσει λατρεύ- 
Χ 

Οὐχ ἔσται γά ει) φησὶ, Θεὸς πρόσφατος. Β ειν. Οὐχ ἔσται γάρ σοι, φησὶ, Θεὸς πρόσφατος. 

Καὶ ὃ Παῦλος : ᾿Αλλὰ τότε μὴν οὐχ εἰδότες Θεὸν μη ᾽ 
- Ὡν" - “ “- 

“ ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσι θεοῖς. Ἢ “ ἀσεόεῖς 

οἱ οὕτω Χριστῷ λατρεύοντες ̓  ἢ φύσει καὶ “ ἀλη- 
Ὁ. ῃ ΠῚ λὶ 

θινὸς Θεὸς, χαὶ εὐσεῤεῖς. [ἰ ὃ Υἱὸς ἐνέργημα, χαὶ 
᾽ ᾿ ᾽ 

᾿ 5 5", Ν 

οὗ γέννημα, οὔτε ὃ ἐνεργήσας, οὔτε μὴν τὸ ἐνερ- 
. [- “5 πὶ ΄ λ γηθὲν αὐτός ἐστιν (ἕτερον γὰρ ἦν ἣ ἐνέργεια παρὰ 

ΓΝ δῚ ταῦτα ), ἀλλὰ χαὶ ἀνυπόστατος “ οὐδεμία γὰρ 
ΝΣ Α ᾿ 

ἐνέργεια ἐνυπόστατος. Εἰ δὲ τὸ ἐνεργηθὲν, τρίτος 
ε Ἂ 

, ἔχ Πατρὸς, καὶ οὐχ ἀμεσίτευτος. Ὃ ἐνεργήσας 
. ᾿ εἴ γὰρ πρῶτος, εἶτα ἣ ἐνέργεια, χαὶ οὕτω τὸ ἐνεργης 

- " , 5 , 5 
θέν, Εἷ μονογενὴς ὃ Υἱὸς, διὰ τὸ μόνος ἐκ μόνου Ὁ 

-»φ -λ ΄ 

᾿ γεγεννῆσθαι " μονόχτιστος κυριώτερον ἂν λέγοιτο, 
τίσμα 

-- πῦς “Ἁ ἴὰ 

μα μὲν ἀληθῶς κατ᾽ Εὐνόμιον ὧν, γέννημα 
᾿ Ὕ φοχ Ν 

ὁ Ψευδωνύμως χαλούμενος. Εἰ ὃ Υἱὸς δημιούργημα 
Ὁ Ν , ᾿" Χ 7ὔ ρα πα. ἈΝ ΡΟ, 

τοῦ Πατρὸς μόνος, τὰ δὲ πάντα τοῦ Υἱοῦ " εἰπὼν, 
ΠῚ .5..ν ΄ ας. ἣΝ Χ 2 δε ταν ν.5. Χ Τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι, δυνατὸν εἰπεῖν " ἐπαγαγὼν 

᾿ ΄ ν - - 
δε, Καὶ τὰ σὰ ἐμὰ, κατ’ ὐνόμιον οὐχέτι χαλῶς. 
Αὐ λ Χ ς Ὁ Ε 5.7 Ἔ » Αὐτὸς γὰρ ἑαυτοῦ εἰναι οὐχ ἠδύνατο. Φαίνεται οὖν, 
Ἵ ᾿ τ , ἣ -» 

ὅτι περὶ τῆς ὁμοιότητος, καὶ τῆς χατὰ πάντα ἀπα- 
δ - - 

ραλλάχτου χαὶ ὁμοίας οὐσίας αὐτῶν͵, οὗ περὶ χτι- 
,ὕ Ὁ “4 σμάτων διαλεχθείς. 

Εἰ Θ Ν {- “ ,7ὔ ᾿ οῸὉ Ὁ , ᾿ 

οἱ Θεὸς διμοίως χτίζει χαὶ γεννδὶ, ὁμοίως καὶ ἢ 

χτίστης ἡμῶν χαὶ Πατήρ ἐστιν ὃ Χριστός " Θεὸς 

γὰρ, χαὶ οὐ χρεία τῆς διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

δι’ ἄλλου τινὸς γεγενῆ - υἱοθεσίας - ὥσπερ οὐδὲ τοῦ 
- 5 .ο 7 Ἅ λ ἊΝ 

σθαι ἡμᾶς αὐτοῦ χτίσματα - χαίτοιγε πολλὰ τῶν 

χτισμάτων οὐδὲ τὸ τῆς υἱοθεσίας πνεῦμα. φύσιν 

ἔχει δέχεσθαι, ὡς τὰ ἄλογα χαὶ τὰ ἄψυχα. Εἰ 

ἡμεῖς χτίσματα ὄντες, διὰ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

υἱοθεσίας υἱοὶ γινόμεθα, λεγέτωσαν, εἶ χαὶ ὃ Υἱὸς 

»ΈΜΙΕ λεγόμεθα. (οάοχ τπιηῖι5 λεγώμεθα. ΑἸῺ ἄπο 

λεγοίμιεθαι.. Απίίαα! πιο ΠΡῸῚ Ῥγὸ χυρίου πα θοιΐ Χρι- 

στοῦ. 

ς (οάοχ (Ο]}". ἐλατρεύσατε τοῖς φύσει, θ:ΎᾺ6ηὶ Θ411 

ἢ ἀσεθεῖς οὖν οἱ. 

ἀ ψρίογοβ ἄπο ΠΡ ἢ οὖν ἀσεξεῖς. ΓἸΡΥῚ νεϊαβίϊογος 
“᾿ » ες ε 

Ἢ ἀσεέεῦύεις οἱ. 

εν ἀ01 

δὲ ν]τἃ δὲ πηου5 ἰάθη ϑιιπε. 51. ΟΠ νίβίιιθ. ροϊοηιία 
0 ΒρΙ6πίϊα Ποῖ οϑί, δὸ πίομαι ἱπερθαΐὰ 51Πηΐ 0 

οοφίθυ πα 60 ( ΠΟη ΘηΪπὰ ἔξ τη] τι8 1} ᾿Π5] ΡΊ ΘΒ 
ἅτ ἸΠΠ ΡΟΙΘΠ5 ) : ἱπογθαίτιβ οδὲ ΟΠεϊϑίιιβ, δἱ πηὰ 
Οἵ 1)60 ΦΟ Θ  Πτι5 : δ[η. Δ 611, (πὰ 6 Π115 δ ορε- 
γΆ[Ο., ἀἸοίτιν ροϊθπεϊα δὲ βαρ θηῖα Ποῖ : ΠῸ5 4π|0- 
{π|6 ρμοϊθηϊια οἱ βαριθη τα ΒΟ ηὶ ἀἰοὶ ροϑβιιηλιι5 
[νατι ἈΠΟ ἀίατιθ ᾿ρ56, οὶ. θ64 ποὺ αρϑιαγάτι 
651. 51 ΕἼΠπι5 Τηθιι5 οἴου πτι5 ΠΟῚ δϑι,, δυὶτ πϑοθϑδα- 
ΥἼ10 ΓΘΟΘΗΒ : 51 ΠΟῊ ΨΘΙΊΙ5., [5115 : 51 ΠΟ Πα ΠΡ, 
Δαορίοηθ. Τπηρίουτιηι τι η δϑὲ Γθοθῃίοβ οἱ [1505 
ΠΘῸ ΠΑΡΙΡὰ εἰ605 ΘΟ] 6.6. Δοσι δηῖπη δΡὶΐ {{{, τι τη, Ρεαί. 8ο. 

7) 6ιι5 τϑοοης. ἘΠ ῬᾷαΪ5 : ιϑϑε ἔππὸ φιδηι ἴσπο- 19. 

Ταπίος [δειίπι., οογνὶν δ ϊς ἰδ... ηιὶ παίΐιτα ποι 

διε εἰἰΐ. Αταὶ Ἰγ 1} δι αὶ ΟΠ ἰβίτιμη δῖς οο!αηι: 

81: πὰ ἔπι Οἱ Ὑ ΘΙ 115 Π 6115 δῖ, ἴα δάθο ρἱ]. 81 ΕἸ- 

{ππ|5 ΟΡ 110 6ϑῖ, ΠΟ σϑηϊ ἃ, ΠΘΉτι6 4] Ορουδίιιβ 

ε5[, ἤθάτι6 ΟΡ 5 Ἰρϑίιτ. Ρ056 δϑὲ (]πι4 φῃΐη ει 

ΟΡΘΙΆΠΟ μυθῖον 650}: 584 οἔϊδιη ΠΟΗ 5: 515}; 

1118 ΘΏΪΠῚ 51} 0515{10 ΟροΡ ΕΟ. 81 γΘΓῸ ΟΡΤΙ5 ᾿ρ51Π} 
651, [ΘγΕΠπ|5. ἃ ῬΑ... ΠΟ ᾿πη]ηΘἸδίιι5 θϑὲ. Οἱ 
ΘΠΪΠῚ ΟΡΘΡΔ 5 Θϑ[., ὈΥΤΠητι5 θδ : ἀθίπ48 ορογαίϊο, 

ἔπη ἀθιητιμ Ορτι5. 81 ΠΠ1τι5 τι σϑηϊίτ5 θϑὲ., ἐπιοα 

5011|8. ἃ 8010 φΘηϊίτι5. Θὲ, τπη]ουθαίτι5 τη 5 ΡΓῸ- 
ῬΥ1Θ ἀἸσογθία ; οαἢ} βθοιη μη Ἐπ ΠΟΙἢΠΠΠ ὙΕΓΘ 

οὐθαΐπΡα 511). [150 δι16 } ΠΟΙΏΪη6. σϑηϊίανα νο- 

αθἔτι", 51 ΕἸΠτι8. 50{π|5 ογθαῖπιρα ρα 5 θϑὲ., γϑ τὰ 

δαὶ. ἐς. 8. 

γΘΙῸ ΟΠΊηΪαὰ., ΠΠ1, οὐ Εἰχι : θα θηλμῖᾳ {πὰ οι. 17 

διιτιί., που “ἰσογ ; 564 οὐ Δ 4141, δὲ ἐμώ 19- 

ὨϊΘά., ὩΘῊ ΔΙΏΡΙ᾿τι5 Ρθοίθ βθοπη τ ἘὺΙΠΟΙ ΠΗ]. 
ΝΠ] 1058 5110 5115 6886 ΠΟ ροίθγαξ. δε 18 τηὰ- 

ΠΙΓΘσῖθ ΘΟ ΡΘΕ ἔπ 46 ᾿ΡΘΟΡ ΠῚ δἰ τη ἢΠ πη, ἐὯ6- 

416 βα θϑίδη τα 1 ΟΠ Ρι5. απιη οὶ αἰ Θρθη-- 
{|ὰτ Θχοπιάθῃ!θ ἃ0 5111}. ποη 46 ογθαίτν5 10- 
«αππτπ|5 [111556. 

2. 51 ΠΘιιδ 5: ΠΉΠΠ6} οὐαὶ οἱ σοπούαΐ, (Πγίβειϑ 
5. ΠΠΠ1ΓΘΡ οἱ οὐ θαΐον' Ποϑίθι δὲ Ῥϑίου δϑὲ : ϑϑὲ πϑιηήτιθ 

Πθιι5.. ἢ Π66 Ορῖιθ δϑὲ 1ρ5] δὰ {|88 ρ6} ϑριΡιπιπὴ 

β8 Ποῖ ΠῚ ΔάΟΡΠΟΠΘ ; 4πθιηδἀπηοάτπιη μθο Ορτι5 
[π||, Ὁ Ῥ 61’ Δ΄ πὴ (ππΘι Ρ 8 ΠῚ} ΟΥΘΑ τι 85 ̓ρ5ῖπι5 (ὰ- 
ΟἿ 51Π|1|5 : Ῥ ΘΒΒΘΥ ΓΙ] ΟἸΠ] ΟΥ̓ ΘΓ ΤΉ 1} 25. 6 1ἴὰ 
ααάθιη παῖιιγὰ ΘΟΠΠραΡ ἃ ἴ88 51Π1 πξ Βρ᾿  π ἀοοῖ- 

Ἀίδης ΔΠΟΡΠΟΙ 5, ν θ᾽ τ θγαΐα οὐ ᾿π δ η] πηδᾷ. 81 ΠῸ5 
4] οὐ ΘΑ 1188 511Π}118;) ῬΘῚ ΘΡΙΡΙ[Π15 ϑᾶ Ποῦ] δά ορέῖϊο- 

6 Ἄρα. ἔογίλιιβ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ἀψευδὴς εἰ οἱ, Ἀορ. 

βθοιυηήτι5. φύσει χαὶ ἀληθινὰς θεὸς, καὶ εὐσεθῶν, οἱ ἤος 

Ῥίογιπε 951. ΕΔΙΠ οατὰ ἤερ. «αϊπέο εὐ δῶν (ο}Ρ, 
αἰ 1π οοπέίοκχίιι. 

ΓΆΡ. ἰογίιι5 γεγενῆσθαι. 

ἘΓνής Αἀαεπάκς. - 



Ῥεαὶ Ἅ52:η- 

λ08ὃ ς., ΒΑΘΙΠΠΙ ΘΕΘΑΒΕΙ ΠΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΆΘΗΙΕΡ. 

πρῖὰ οἰοίμην {11}, ἀϊοαπε 51 ΕἾΤ τι5. θα οΡθὰ- 

{τὰ οϑῖ , Ρ6ν {θη 'π Ραΐν5 ΔἀΟρ ΠΟ Π6 ΡΘΡν 6- 

πους ἢ 51 φαφρουιπηάιθ παθθοὲ Ῥαΐθν, ΕἾ] “πο πεῈ 

ϑιιπΐ, πρὸ {π] ἀιαπὶ Πα θὲ Ῥαΐθι", ΡΥ ΘΘΙΘΙ' Θὰ {1128 

ῬΘΙ Π]ππιτὴ [οΐα σι η:, ΠΙδὶ ΒΘ Πα τιπὶ 605; ᾿Ρ511ΠῚ 

501}; Οἰϊαπι ἴρ56 5θίρϑιαπη Παρ ονΡο ἄθθροῖ : φαοά 

βου] ποη ροίθϑι. Β] ̓πᾶσῸ ΟΠ ΠΪΠῸ 51}}1}15 ΘΒ ΡΡΟΙΙ 

ἱπηᾶσο δϑὲ ΠΠΠπ5. : ογθαῦανα ἁτιῖθιη. Π1Π1] 51Π1}1}15 

ΟΥΘαΙΓΟΥΪ , ἴπη0 ἴῃ ΟΠΊΠἾ 115 αἸ5511}1}15. ; ΕἼΠΠΠΙ5. ΟἸΤΠῚ 

᾿πηαΡῸ 511 ῬΑΓ5., ΟΡΘαΓπιΓὰ 67115 6556. ΠΟ μο[αϑέ. 

51 ἸΠΟΟΡΡΟΓΘΊΙΏΙ , Οἵ σΘΠΘΓαϊ, ΠΟΟΘΘΒΔΡΙΟ δ Π|-- 

4ππ|ᾶπ ΘΟΡΡΟΓΘιιὴ σο που ΐ, δα τη οαπῇ νἹάοε, νἹά6- 
Ῥ1Ὲ τὰ  π|8Π| ΘΟΓΡΙΙ5 ; Θ᾽ ΟἸΠΠῚ ἀπ 11, Διι 168 ἕὰτη- 

4{π|ᾶπ| ΘΟΡΡ115, ΟΠ ΘΠ 116 ΟΡΘΡΔΓΠΟΠΘΠῚ [ΤΠ Π1ἃ ΠῚ 

ΘΟΡΡτι5 ΟρθγΑ ἔτπ" : 51 ὙΘΡῸ Πδθο 56 Π116} Πα θη, 

δ απι σΘΠΘΡΆΠ5. [116 ῬΓΡΟδοΙΟ βΘπορΡα Ϊ 1. Θαοά 

{15 ποη Ππαθοῖ, 14 ἃ1115 ἸΔΥ ΘΙ Ὶ ΠΟ ῬΟἴθϑε : 51 161- 

τ ΠΠΠτι5 ογραῦανα δὲ βοῦντι5 δ, ΑΠ105 ΠΡΘγῸ5 αοθ- 

γ6 ποη ροϊοϑι. Οποα παιτιγὰ πη τιμὴ 65. 1π|θι" ἃ]1- 

418, ΘΧΊΓΘ μὰ ας π|6 ΘΟ ΠΕ ΪΠοΙς : ῬΡΟΙΠ 46 51 06] 86 

ΠΟΒ(Ὶ πηθ Ἰδαῖον ΟΠ νϑίι5. δὲ παῖπιρὰ., ΠΟ 560 Πη-- 

ἄτιπι αἰἰΒροπβαῖ!οπθ; Πθιι5 δὲ οὐθαῦα γα ΠΑΡᾺ 

ΘΟΠ] ποῖα ϑιηϊ. 51 ΕἼΠΠπι5. ῬΔΕΡῚ 511}}1}15 Θϑῖ 7 ΠῸΠ 

[Δ ΠΊΘ ἢ ΘΟ Πα τιπ 58 5 ἴα ΠΕ ΙΔ ἢ ; ΡΘΙ {ππ||πη} δὲ πα 

ν6] (Ὀγηὰ, γ6 ] ΟΡΘΡΓΟΠ6 : 56 [Ὀγηὰ ΠΟῊ Ρο- 

ἴοϑ8 ; πι]}Π1Πὶ ΘΠ ΠῚ ἸΠΟΟΡΡΟΓΘΙΙΠῚ. [ἢ [Ὁ πὰ δϑὲ ; 

51Π τιθῇ ΟΡΘΓΆΓΙΟΠΘ . ΘΓ 1056 Π1Π1] Δ] Π τι πὶ Ορο- 

Ρατιι5. θϑϑοῖ, 564 ΔΙ Π{{14 [16 {π4}6 10,56 6ϑΐ, 5 {π|- 

ἄθιῃ [δοξιια θϑὲ Ῥα 5, ποῸη σϑηϊπιρα. Ργθίθυθᾶ 

Θἔϊα ἀηΐθ ἀϊοέιτη θϑὲ., {πο ΟΡΘΡΑΓΟΠΘ 51Π}1}6 

οϑὲ, ἴ4 ψφιοατ βθοιπαά μη 511}5ἴ8 ΠΕ] 1} ΤΠ ΘΟΘΘΘΔΡΊΟ 

ΘΟΠΒΙΠ1116 6556. 

3. 851 Πδὶ ὀρεῦὰ ἴπ 46 ποη ἴπ ἀθῃη 5 ΓΔ ΠΠῸΠ6 

διιπΐ., βθοιπάπμη) Πανιάθιῃ ἐπι ἀἰχὶ : Εὲ οπιπῖα 

ΟΡΘΓΑ 6}π|5. ἔπι [6 : ἀιιαθῖο πηᾶρὶθ ΕἾΠῚ ἀπίθ 58- 

οὐ] Θχ ρΡαΐγ6 σθηθγαῖῖο ἴῃ Π6.. πο ἴῃ ἀδη]0Π-- 

ΘΓ Δ ΠΟΠΟ οϑῖ 9 51 δχ π1Π110 Το ιι5 ΕἸ] ππιπ ἔδοι., δὲ 

ΕΠΠπι5 Θχ Ὡ1Π110 οὐποίὰ ; θα θη ροϊθπεϊα οἵ ΟρθΡὰ- 
110 δϑὲ δου ΠῚ, 41 6χ ΒΙΠ 10 φιμἀα16 νοἠπξ ον 6- 

Δ’ ῬΟΒΒΙ, ΟἸΠΠῚ Πιι5 118} ΓΘΡΊΠῚ ΟΥ̓ ΘΑ ΓΆΡ" Θ0η- 

βρ᾿οἰδίτν ἀρ πεϊα. ΕΠ5] ΘΠ] πῇ ογθαῖι ρα 1Π 1 Ε15 

ΒΜ] ΕΠ ΡΙ1ΟΙ ΠΟ Π6 ἀἴνουβα δϑῖ . ΠΟῚ [ἈΤΏΘη ΕἸ  οΥϑὶ 

5:1 Π| ΟΡ Πο65, 56 ΠΙΠῚΙ5 ΕΠ τσ, ΡΟ απ θη ΟἸηηϊἃ ἔὰ- 

Ε γοουΐαπι δὲ εχ νεϊουΐθιιβ ΠΡΥῚ5 Δα ἀἸ ἀἸ πλιι5. 
᾿ Ηῖς ἴπ δατποπε Ῥαγίβιοπϑὶ Ἰορίταν χαθότι οὖν. 864 

Το ἈΕΘῚΙ καὶ ΠΡΥῚ ἤθη βοψααξιβ, τοῖα γα Ἰοὰ- 

νἱῦ Ἰοσοπιιπι 6556 χαθοτιοῦν. ΠΡ] ἀοτη Βὸρ. τορτι5 εἰ- 

χων. εἰ δὲ κτίσις κατ᾽ οὐδὲν ὁμοίως τῷ χτίσαντι, ἀλλὰ 

χατὰ πάντα, ἀνομοίως εἰκών. 

ι ἘΜ πΠ εὐ Μί935. πομπῖ}}} βλέπει. ΑἸ ἰγὸ5. δὶββ. 

βλέψει. δος 1τὰ πηι]ῖο ροβὲ Ν55, ἄπο δυλονότι καὶ γεν- 

Ε 

᾿ Ἁ τω 

χτίσμα ἐστὶ, διὰ τίνος εἰς υἱοθεσίαν τοῦ Πατρὸς 
«“ , -β«Ἂ"ς: ὦ 

ἐγένετο; Εἰ πάντα ὅσα ἔχει ὃ Πατὴρ, χαὶ τοῦ Υἱοῦ 

ἐστιν, 8 οὐδὲν δὲ ἔχει ὃ Πατὴρ χωρὶς τῶν διὰ 
ων ΥἹ τ» ᾽’ὔ Φ, Υ 32 2 ΑΥ τιον τοῦ Υἱοῦ γενομένων, εἰ μὴ, κατ᾽ αὐτοὺς, αὐτὸν 
, ἔ ὁ ὙΡΟΣΣ, υἰς ἀρυον ἈΦ ἐτ' 5.7 

μόνον" χαὶ αὐτὸς ἑαυτὸν ἔχειν ὀφείλει " ὅπερ ἀδύ- 
3 Ἁ ΟΝ νατον. Εἰ ἣ εἰχὼν πάντως διμοία, " χαθοτιοῦν ὃ 

ΚΣ Ὁ 5. ΔΓ τον , 3.5. ΟΝ, κα αἴ , “- 
υἷός ἐστιν εἰχών " ἣ δὲ χτίσις χατ᾽ οὐδὲν ὁμοία τῷ 

, . Ἁ , Υ̓ Ν, .“»“.(ν “ἃ χτίσαντι, ἀλλὰ κατὰ πάντα ἀνόμοιος ᾿ εἰκὼν ὧν 
- . ὟΣ , ἰδ 

τοῦ Πατρὸς ὃ Υἱὸς, οὐχ ἂν εἴη χτίσις αὐτοῦ. Εἰ τὸ 
͵ - -“" “ ἀσώματον, γεννῶν, ἀνάγχη ὡς σῶμα γεννᾷ " καὶ 
, - -τ" -» ᾿ 

βλέπον, ὡς σῶμα ' βλέψει" καὶ ἀχοῦον, ὡς σῶμα 
288 4) ἘΨΨΟ ᾿ -" αὖ « - 3 ΄ 
͵ἐδ5 αἀχουσει ᾿ χαι πασᾶν ἐνεργειᾶν ως σῶμα ἐνεργήὴ- 

Α 

Β 

πος οι - ς« ἢ " - , 
σει΄ εἰ δὲ ταῦτα ἑτέρως, καὶ γεννῶν ἑτέοως δη- 

,’ Ν , 

λονότι γεννήσει. Ὃ αὐτός τις οὐχ ἔχει, ἑτέροις 
" , Ἐπ ὴΞ] -ὩολΊ 

χαρίζεσθαι οὐ δύναται " εἰ οὖν χτίσμα καὶ δοῦλος ὃ 
» "» -» , Ν 

Υἱὸς, ἐλευθέρους ἄλλους ποιεῖν οὐ δύναται. Τὸ 
7 ἅν .ῸὉν ,ὔ 

φύσει μέσον τινῶν, ἑκατέρων τῶν ἄχρων ἐφάπτε- 
μἰ ΣΝ κέν της Χ ὃς Θεοῦ ὶ ἡυῶ 

ται" εἰ οὖν φύσει μεσίτης Χριστὸς Θεοῦ καὶ ἡμῶν, 
Ἁ - Ν 

καὶ οὗ χατ᾽ οἰχονομίαν ; ἃ φύσει συνῆπται Θεὸς καὶ 
΄ Ὕ - " -» 

χτίσις. ΕἸ διιοιός ἐστιν ὃ Υἱὸς τῷ Πατρὶ, οὐ χατ᾽ 
ΐ 2 δὲ ἃ , ΕΣ λ ἜΝ Ξ Ἂ Ἅ ϑ ον ΨΚ ἘΞ 

οὐσίαν δὲ, λείπεται ἢ χατὰ μορφὴν, ἢ χατ᾽ ἐνέρ 
} - Ἄ , 3. 

γειαν " ἀλλὰ "ἢ μορφῇ μὲν ἀδύνατον ( οὐδὲν γὰρ 
“λει 25. Χ ΚΗ Ὶ, Ἢ ᾿" μ 

εἰ δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν " οὐχ ἂν 

ι, ἀλλὰ τοιοῦτον οἷον αὐτός 

οὐ 
ἀσώματον ἐν μορφΐ 

ι “-» 

καὶ αὐτὸς ἀλλοῖον 
ἂν -ὶ Α͂ “, Ν) ᾽ ο-Ὸ Ἁ 

ἐστιν ἐνήργησεν ἂν, εἴπερ ποίημα τοῦ Πατρὸς, 
᾿ τ , Ύ Ν Νὴ , 
ἱ οὐ γέννημα. Ἄλλως δὲ καὶ προείρηται, χαὶ 5 

ἥν ἀνδν ΡῚ δ ν5 ἢ ς ᾿ ᾽ » 
χατὰ ἐνέργειαν ὅμοιον, ἐξ ἀνάγχης “ καὶ κατ΄ οὐ- 

ἕ τ 
σίαν ὅμοιον εἰναι. 

οἱ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν πίστει, χαὶ οὐχ ἐν ἀπο- 
. ᾿ - Η͂ 

Ξίξει, χατὰ τὸν Δαῤὶδ τὸν εἰπόντα ̓  Καὶ πάντα τὰ 
"ἰ πο ν.} , , ,ου -Ὁ ἣε ὦ 

ργα αὐτοῦ ἐν πίστει - πόσῳ μᾶλλον ἣ τοῦ Υἱοῦ 
Ἁ αν δ ᾿Ν ᾿ ,, 5 , με 

πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς γέννησις ἐν πίστει, χαὶ 
ς - οὐχ ἐν ἀποδείξει; Εἰ ἐξ οὐχ ὄντων ὃ Θεὸς τὸν 

δεξὶ ΕῚ ,ὕ δ Ὁ γὍελ δι ΚΣ τὸ Υ͂ , ἐς 

γιὸν ἐποίησε, καὶ ὃ Υἱὸς δὲ ἐξ οὐκ ὄντων τὰ παν- 
»͵ δ συν Ἂ ἐδ οὐ ς Ὁ ΕΥ 4 ΡῚ “ 

τα ᾿ ἣ αὐτὴ δύναμις χαὶ ἐνέργεια τῶν ἐξ οὐκ ὄντων 
ἃ Ὧὲ δ᾽ κα ἀν και ͵ ᾿Ν τῷ ἜΝ 
ὃ βούλονται δημιουργεῖν δυναμένων, οὐδαμοῦ τῆς 

τῷ ΞΞ ΄ 
διαφορᾶς τῶν δημιουργουμένων σχοπουμένης. ᾿Ἐπεὶ 

ι - ,ὔ 5 Ὡ - }} ᾿ ὔ 

χαὶ τῆς χτίσεως ἐν πολλοῖς χατὰ πολλὰ διαφόρου 
, ὄᾧ τς, ἡ .«»"Ἀ» κ - 3: δ’ 

τυγχανούσης, οὗ διάφοροι οἵ δημιουργοὶ, ἀλλ᾽ εἷς 

νήσει. 

ἃ ἘΔ ἀλλὰ φύσει. οχ ἀλλὰ π᾿ ποδί! βδρίεπι 
Μ55. ἀδοϑὲ ; δὲ ἴζαὰ {πόάιιθ βεθρῖτβ γοχ δα ἀρια 1,4 {1- 

ΠῸ5 ΘἸθραηΐον. οὐπἐ{πτ. (δὲ σαί α, ποῖ εἰϊδρεπδα- 

ἐΐοπιθ πιϑεϊίαίον εει ΟἸι δίς. 

» ΑΒΕ 4] ἔγο5 ΠΡΥῚ ἀλλὰ μορφήν. ΑἸ] πδηΐο ροβὶ Ν85. 
ἔγος τοιοῦτον οἷος. ΑἸ ἅτ ΝΊ55. οἵ θα 1Π τοιοῦτον οἷον, 



ΑΡΥΕΒΘΌΒ ΕΟΝΟΜΙΌΜΝΜ [18. 

ὃ Υἱὸς, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Εἰ τῶν ἐξ οὖχ 

ὄντων πρῶτον “ Θεοῦ ποίημα ὃ Χριστὸς ,χαὶ οὕτω 
»} Ὁ ἮΝ ἃ 5 ,ὕ Ε 31. ΓΞ δὲ 

πιστεύοντες αὐτῷ λατρεύουσιν ᾿Αρειανοί " Ἰὼδ δὲ 

ἃ πρῶτον ποίημα Θεοῦ τὸν διάδολον λέγει εἰπών ᾿" 
Τοῦτό ἐστὶ πρῶτον ἀρχὴ πλάσματος Κυρίου " λαν- 

θάνουσι τῷ διαδόλῳ λατρεύοντες, καὶ “ οὐχὶ τῷ 

Υἱῷ τοῦ Θεοῦ. ὁ Εἰ δὲ τοῦ Υἱοῦ τὸ πρῶτον 

αὐτὸν εἰρηκέναι ποίημα λέξουσιν, οὐχέτι ποίημα 
Χ .- ᾽ ΕῚ ΝΥ - ͵ μὴ λ } 

τὸ Πνεῦμα χατ᾽ αὐτοὺς τοῦ Κυρίου, ἢ καὶ μετὰ 

τὸν διάδολον γενόμενον εὑρεθήσεται. Εἰ ἣ πίστις 
«ΟΝ τς .5 . τεν Ε 
ἡμῶν ἣ εἰς τὸν Υἱὸν ἔργον 

ἔργον 

ἐστὶ τοῦ Θεοῦ ( Τοῦτο 
Ξὰ τὸ ᾿ , 

γὰρ» φησὶν, ἐστὶ τὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα 85 πιστεύ- 

τε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐχεῖνος ), αὐτὸς ἔργον οὐ 
Χ ς 

δύναται εἶναι Θεοῦ. Οὐ ταὐτὸν γὰρ ἣ 
2 ὅν} Ἂς ,ὔ 

ο ἣ εἰς αὐτὸν πί-- 
Ἷ 

στις χαὶ αὐτός. 

Εἰς τὸ, Ὅταν δὲ 
Α ΘΡΎΒΟΝ ἵξ 

χαὶ αὗτος ὃ 

ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε 
. , 

Υἱὸς ὑποταγήσεται. 

“ -Ὁ δΧ ὩΣ 

Εἰ θεϊκῶς ὃ Υἱὸς τῷ Πατρὶ ὅποτάσσεται, ἐξ 
- , κ᾿ πὸ 

ἀρχῆς ἂν ' ὑποτέταχτο, ἐξ οὗ χαὶ Θεὸς ἦν. Εἰ δὲ 
᾿" « , 2 3. τῇ ἰ- , 2 

οὖχ ὑποτέταχτο, ἀλλ᾽ ὕστερον ὑποταγήσεται, ἄν-- 
“ Α - δὴ “«. .ῳ-.- 

θρωπίνως ὡς ὑπὲρ ἡμῶν, χαὶ οὐ θεϊκῶς ὑπὲρ ἕαυ- 

τοῦ. 

Ἑὶς τὸ, Διὰ τοῦτο ἐχαρίσατο αὐτῷ ὃ Θεὸς ὄνομα τὸ 

ὑπὲρ πᾶν ὄνομα. 

ἃ ὑπαχοὴν, 

τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα τῷ Υἱῷ Θεῷ ὄντι ὃ Πατὴρ ἐχα- 
, ν᾿ ππκὰ δ} 5 γε ΕΣ ͵ Ἐ θ: 

ρίσατο, χαὶ πᾶσα "γλῶσσα ἐξωμολογήσατο Κύριον 

πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως οὔτε τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν 

Εἰ μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν, διὰ τὴν 

» ΕἾ Ἁ Τ Ὸ 

ὄνομα εἰχεν, οὔτε παρὰ πάντων τὴν ὁμολογίαν τοῦ 
-" , , ὅτ ΕΝ Α 
εἰναι Κύριος. Μείζων οὖν ἐγένετο μετὰ τὴν ἐναν- 

ἡ - ᾽ὔ 

θρώπησιν τοῦ πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως, ὅπερ ἄτο- 
γεν - Ψ 1:5 ᾿ , 571γχ 7 Ἐν 

πον. Τοιοῦτο δέ ἐστι χαὶ τό: ᾿Εδόθη μοι πᾶσα 
Ε͵4 7 Ξ δὶ τ ᾿ ΡΝ “- ὶ τ 2 

ἐξουσία ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς. Εἰς τὴν ἐναν- 
η τ Ν τ - 

θρώπησιν οὖν, καὶ οὐχ εἷς τὴν θεότηα ταῦτα νοεῖν 
Ὰ» 

δεῖ. 

ΦΒορ. ἰογι5 ἐξ ἀνάγκης καὶ οὐ κατ᾽ οὐσίαν. Τΐα 1π 
ἴσο ἰοοτιπ βουῖρϑιὶ. (τα θοἤβιαβ - ἔσεξ ραβοῖπι 

ἤαχίπει5 παπὸ δ αοιιὶ ἐδ σιινοίαπίία οἱ ορογαΐίοπε, 

ψιος οοπνοπίαπε εἰ δχοηιιογίι", ργοροοσίιοπέπε οἱ 

οοηζοηίαηι. 

ὦ Ἐ4ῚΠ πρῶτον ποίημα Χριστός. ΑπΕζαὶ ἔγοβ ΠΡΥῚ 
τα, πιὸ ΕἸ ΠἸτητι5. 

Μόομπονα Ἰπναΐ, ποῖ ἴῃ ἤππο Ἰοσιπὴ ποΐδηιν 41- 
568 1 6586, 4 Ἰοσαξαγ, 

ἘΔῚΠ εἰ δὲ περὶ τοῦ υἱοῦ. (101}». βοοιη4α χηάπα εἰ 

δὲ μὴ περὶ τοῦ υἱοῦ, γ6] εἰ μὴ περί εἴα. ΑΙ «πίον 

Μ95. ΒΘΡῚΙ εἰ δὲ τοῦ υἱοῦ. 

Α 

ΤΥ λ00 

οἵα ϑιηξ. 851 [πὶ 115 {π|ὲ6. Οχ ὨΙΒ1|0 [ἀοΐὰ βιητ, θυ 1πγὰ 

61 [αοΐπγα ΟΠ νἸβίτιθ. ο51.., δἵ 86 ογυθάθηϊοϑ Αὐ]δηὶ 

Ἰρϑίη οο πηΐ, οἱ {0} ἀἸαοἸ τιν θυ τηαμ 1)6] [ἃ-- 

οἴπραμη ΑἸχῖῖ, ὉΡῚ αἷτ : Π7ο6 ρτγίπειτη, 65. ΟΥ5Ὸ 

Ἰσηιθτιὶ [)οηιίτιῖ ; πθϑοϊθηἴθ5. οο πὶ «Ἰ] ΟΠ παι, 

ΠΟ δὶ ΕἸΠππι. 51 νθρῸ ἋἸ οἴ διηΐ οι (6 

ΡΥμὰ ΠΠῚ [ἀοίπιγα ἸΟατααἕτι πη {τ||556.. ΠῚ ἈΠΊΡ]:τ|5 

ΒΘ Π τη} ᾿ρ505 ΘΡΙ π5. οϑὲ ΤΟ ΉΪΠΙ [αοῖτν 
{πρρ6 ροϑὲ ἀϊαθοίτη ἔδοιτιβ ᾿πν θηϊθίτιν.. 51 Π4165 

ἴῃ ΕἸΠ τιμὴ ποϑίγἃ, Ορτιβ Θϑὲ Π)6ὶ (106 ἐπίπι, ᾿πά 1}, 

Ορτις 6εὲ 1)6ὶ, πιὰ ογοαιὶς ἐπὶ θέειν τέο {6 χπῖ- 

511}, 1ρ56 Ῥθὶ ορῖιβ 6558 ΠῸη ροΐδϑί. Νὴ Π65 1ῃ 

ἸΡΒΌΤΩ 5 Οἵ 1056 .57 ΠΟῸΠ 1661}. 

Ιη 1Ππ4|4, (ταν, ατιΐθηι στ) θοία {ιιογίτιΐ δὶ οτητιῖα, 

ἔπιτιο οἱ ἴρ56 ΕἸζπι5 διε γοίοίτιν. 

51 5θοιιπάτπιπι ἐδ᾽ταΐθιη ΕἸ] τι5 ῬΑ(ΡῚ δα] το ται", 
ΠῚ 0 ἘΠΊ 116 51} 6 οἴτι5 Θϑϑθῖ, Θχ {π|0 δὲ Τ)οιι5 δγαΐ. 

51. Δαῖθ ἢ ΠΟῚ 510] Θοἴτι5. δας, 564 δι] 101 π|ν 

Ροϑβῖθα ; βδοιιηάι μη Πιιμηδ η} αἴθ ἰαπη πᾶτη Ρ]Ὸ 

ΠΟΡΙ5.,. ΠΟῚ 5θοιπάπμ ἀδἰ αἴθ πὶ ΡΓῸ 561Π6 [1050 

5} Ὁ] 1ΟἸ Θέτι. 

289 [π {Ππ4|, γορίογθα ἰαγρίζις εεὲ ἐϊ1ὶ ΤΠ 6ῖι5. πο- 

1161ι, ιιο( 65: 5:6 ΟΥΤ716 ποηῖθ πη. 

51 Ροϑὲ πο Ρ ΠΑ ΓΙΟΠΘΙῚ , ΡΙΌΡ ΘΙ ΟΡ αἸΘη λ πηι, 

Ῥαΐθν ΕἾΠΟ., 411 Τηοῖι5 οὐδὲ, ΠΟΠΊΘΠ ΠΠΟΥῚ5 ΔΠ10 

ΡΥ Φϑίδητπι8. σΟΠ 1, ΟΠ ΠΙΒ6 Πηστὰ σΟΠοϑϑα 

εϑὲ ΒΟ ΜΙ ΠΠΠΠ1; Δ Πἴ6 ἸΠΟΔΥ ΠΑ ΓΙ ΟΠΘΠῚ ΠΟΙ ΠΘ ΠΟΠΊΘΗ 

406] 5ΠΡ6᾽ ΟἸἼΠΘ ΠΟΙΊΘΠ Θ5ὲ., Πα] αΐ., πϑήτιθ 

8. Βεσ. {παᾶτίτ5 ἵνα πιστεύσητε. 

μ Ἄρθσ. ογίϊαβ οἴ (010. εἰς τὰ ἀντιλεγόμενα περὶ τοῦ 

υἱοῦ τῶν ἐν τῇ καινῇ χαὶ παλαιᾷ διαθήκῃ εἰς τό, 7γι δα μι 

οἱ) οϊιινίι" εἰ ἐπ ῖο, εἶνε ἐα ονο, δἶνα εχ Κ εἰεγὶ 

Τεςίαππεπίο. 

1 (οάεχ Ο(Ο]Ρ. ὑπετέταχτο.. . . οὐχ ὑπετέταχτ 
815 ἐχ ῬΙασορΡ 5 δΡατη πη [ἸΘΟΓΊΙ]. 

ἃ ἘΔΗῚ ὑπαχοὴν, τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομιαι τῷ. Αἱ 

ΠΟΒΓΓῚ δορίοιῃ Νῖ55. ἴῃ σοπίοχίι, 

»ΒἘορ. «πανί γλῶσσα ἐξομολογήσεται. Ηλι Ιοηρε 

το ὐαοχ ἐν οὐρανῷ. ῳ 

“ο.ηο. ιή. 

οαη.0.50. 

᾿Οοη. τῇ- 
28. 

Ρπὶρρ. 2. 

9. 

]ρίάεηι ὅν. 

ΟΠΊΠ65 ΠΟΙ ΠἾΙΠ) Θ11ΠῚ 6556 σοηβίθαηίαν. Να-- 11’ 

70 Ἰρτίσπν [ἀσι5. θϑὲ ροϑὲ ᾿ποΟΔΡ ΠᾺΠΟΠΘΙ, “8 ΠῚ 

ΘΓ δ ηἴ6 ἸΠΟΔΡ ΠΑ ΠΟΠΘΙ : 406] ἈΡΘαγ τ οδϑί. 

Ταῖὶο εϑὶ δὲ πος, 7)αία δεῖ τηϊ]ιὶ οπιτιῖς ροΐοοία5 ἵτι 

οὐἰὶς θὲ ἐπὶ ἰογτα. τος Ἰρῖταν (6 Πιιπηδη!αΐθ, ΠΟῚ 
ἄς ἀϊνιπιζαΐα ορογίοὶ ἐπι} Πρ]. 

αι]. 58. 
ιὃ. 



“υκπ. 

2ὅ. 

οαπ 5.10. 

δ͵]αιιμ. 

98. 

“οαπ. 

τῷ. 

“οαπ. 

τς 

τή. 

ἷη.. πὸ Ὁ 

ι6. 

1ο. 

Δ10 

Τη ἡ], ΖΡ αι." πιδῖι5 τη] ΟΤ᾽ πῖ6 65. 

Δία ]τπι5. ἀτπιξ πα σὩ] ἔπ 6, ἀππὶ ἔθ ΡΟ, δι α1- 

δη 1 86,7, ἅπ|! Ροΐθπᾶ , τι Τὰ ΠῚ 118 ΠΔ ΘΔ 1158 5 Πγ8ἃ-- 

715. ἀϊοῖτπιν. ΑἹ τηαστ πὸ «πάθη Ῥαΐου ΕἸΠῸ 
1870} «Ἰοὶ ποθὴ Ροΐδϑε ἢ {αΐρρ6 δϑὲ ἱποοῦρογειιβ. 

564] ΠΘΩ16 ἔθ Πρ0}Ὲ ; 5: {πάθη ΕἸ ΠἾτι5 ΘΟ αἸἴον δϑῖ 
Το ρον. Νάτο αἰσηϊταῖθ ἢ ΠῸΠ πὴ ἔδοϊιι5 αὶ 

δὲ (ποα ΔΙ Ζπὰ πο πο οραϊ. ΝὍιιΘ νθῸ ροίθη-- 

τὰ ; Ομεροιεπιφιιθ δπίπι Ῥαΐον ἐαεῖί, ἤο οἱ ΕἸ ίιις 

δὲηυὶ ἰἰοτ' Γαοὶ!. ΝΟ τιξ σατιθὰ., “ππ ΟΠ Δ ΠῚ 5:1} 16 0 

1Π|0 δὲ πο 5. Π]8]0} ϑϑϑϑέ, οἵη δἰ ἰρϑίτι8 δὲ ποϑεν 

Οδιιϑὰ 6556:. Τα {τι6 ἀἸοτπι πὶ 1Ππ|| μοΥϊι5 ΠΟΠΟΥΘΠῚ 

«πιὸ ΠΠΠπι5 ραΐρθηι Ποποναΐ,, ἰπἸοαῖ., ΠΟῚ 6115 {πὶ 

ΑἾχτε ᾿πη πη πιο πθιη. Δα δος «πι06] πιλἤτι5 θὲ, 14 
ΠΟΙ ΘΟΠΕΪΠιΙΟ αἰν 50 511 05 ΓΔ Π 180 65ῖ. ἨΟτηΟ ΘΠ πη 

ΠΟΠΉΪΠ6 τΠ8701 «ἀἸοἾ ταν, δὲ Θά πτι5 θαπο. ΟἸᾶγ6 δὶ 

ῬᾶϊθΡ. ΠΙΔ]701} ἀἸο τ... ΠῚ δία! οἰϊα πὶ ἀϊνθυϑο 
ΒΕ Ὀσ ἢ οί. πὸ γϑῦρο θὰ 48 ΘΟμ ΓΑ τ", ἢ 
6 115 ἀἸοιιη ταν", 4185 ΟΠ Ρσ απ ἰα Πα σι ηΐ, ΠῸΠ 
(δ 115 4128 νὐδμευθεν Παθοπὶ ϑα ϑἰαπεαιη. Ἠοιηο 
ΘΏΪΠῚ ΠΟ ΡΙΌΡΡΪΘ Ῥυτο πιὰ ]ον ἀϊοί ταν : ΠΘΩπ6 
θνατιΠ) ἸΠΔΠΪπηαῖο., 564. Πομῖο Πομΐπθ,, δὲ θυῖι- 
ἔπη} θγαΐο. Ῥαΐου ἢ στ τι}; Οἰβὶ ΠΊΔ]Ο 1" ἀἰιθδα; [ Π]6 ἢ 

ΕἸΠΟ οϑὲ σοπϑι ϑίδη  α}15. 

Πἤογαπι ετίΐοηι οἱ αἴθ ἱἰΐαπι πϑηϊο 

χιονῖϊ. 

51. ΠΠΠῚ5. τ ΠῚ ΟΡ ΒΟΓΙΠ ΟΠ Ἰον οϑὲ., ΠΟΘ ἰἃ-- 

ἸΏΘΠ ἰθηηριι5 πουὶΐ Τα οὶ! : τά ΚΟῚ σοΠἸ1ε, 

᾿σπονῦαῖ. ΝΟ θη Εἰχὶε 1 ἸσΠΟΓ ΑΓΕ, 56 Ταάϊοίαμι, 

564 τϑιηριι5. Ἐξ «αοπηοάο μος. πο [ἘΡΡΪ᾿ ἀρ 5ιι"- 1 
ἄτη 9 

7 ἰάδφηι. 

51 ΘΟΘ ΠΟΙ ΘΗ ΟΠ] 1} {τι Ῥαΐου παθοῖ, ποη 

μάθϑὲ ΕἸ] τι5.,. πηθ πε τ5 δϑῖ, σππὶ αἰχὶξ : Ομπιτία 

ψιιθ αΐίοτ' μαῦθὲ, πιθα βιιπί. ἘΠ, οι Ῥαΐοτ' 

πονϊξ πῖθ.. Θἔζατη 650 πονὶ ᾿αίτοπι. Οτιοά 51 αἱ τά 

δ. Ῥίρθι; ἃἰπια., 4τι8 ῬΑ 5 διηΐ σορποβοθνο, 

ς« Π]α, οὐ γάρ εἴο., 1η [6 }Π1σ] 516. Ῥόβδθὲ ρΡαΐο : ΝΊΗΙ οἱ 

Δοοοϑδιῖ. [ΘΠ ΡΟΙῚ5 ΡΥΌΘαββιι, 564] ἰοΐαπι ἀν πᾶτη παΐιι- 

Γἂ πη ἃ} 1110 ἀοοοριῖ. ΓΥ͂. τότ ον 

ἃ Ῥδρ. 4υαγίαβ ποιεῖ, ταῦτα χαὶ ὁ. 

ὁ Ν δἴθγοβ {ποῖ ΠΌΤῚ εἰ 

αὐτοῦ. ἘαπῚ εἴγε αὐτοῦ 

γὰρ αὐτοῦ. (Ο]Ρ. ε 

ΓΈ ἑτερούσιον. Αἴ Μ55. ἑτεροούσιον, οἵ 1[ὰ πος16- 

1ῃ ΒΟ {αθη 115. 

5. ΒΑΒΙΠΗΙ ΘΕΒΘΑΒΕΕ ΘσΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΑἈΠΟΘΗΙΕΡ. 

Εἰς τὸ, Πατήρ μου μείζων μού ἐστιν. 

Τὸ μεῖζον ἢ μεγέθει, ἢ χρόνῳ, ἢ ἀξιώματι, ἢ δυ- 
νάμει, ἢ ὡς αἴτιον μεῖζον λέγεται. ᾿Αλλὰ μεγέθει 
μὲν ὃ Πατὴρ τοῦ Υἱοῦ οὐχ ἂν λεχθείη μείζων " ἀσώ- 
ματος γάρ. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ χρόνῳ" ὃ γὰρ Υἱὸς αὐτῶν δη- 

μιουργός. ᾿Ἄλλ᾽ οὐδὲ ἀξιώματι " οὐ γὰρ “ ἐγένετο ὃ οὐκ 
ἦν ποτε. Οὔτε μὴν δυνάμει: Πάντα γὰρ ὅσα ὃ Πα- 
τὴρ “ποιεῖ, καὶ ὃ Υἱὸς δι᾿λοίως ποιεῖ. Οὔτε ὡς αἴ- 

ἐπεὶ δμοίως χαὶ αὐτοῦ χαὶ ἡμῶν μείζων, 

“εἴπερ γὰρ αὐτοῦ καὶ ἡμῶν αἴτιος. Τιμὴν τοίνυν 

μᾶλλον τὸ δηθὲν Υἱοῦ πρὸς Πατέρα, οὐκ ἐλάττωσιν 
τοῦ εἰπόντος δείχνυσιν, ἔπειτα τὸ μεῖζον οὗ πάντως 

τιος" 

χαὶ ᾿ ἑτεροούσιον. Ἄνθρωπος γὰρ ἀνθρώπου μείζων 

λέγεται, καὶ ἵππος ἵππου. “Ὥστε εἶ χαὶ μείζων ὃ Πα- 

τὴρ λέγεται, οὐχ εὐθὺς χαὶ οὐσίας ἑτέρας. ὅ Καθόλου 

δὲ τὰ συγχριτιχὰ ἐπὶ τῶν διοουσίων, χαὶ οὐχ ἐπὶ 
τῶν ἑτεροουσίων λέγεται. Μείζων γὰρ ἄνθρωπος 
ἀλόγου, οὐ χυρίως λέγεται: οὐδὲ ἄλογον ἀψύχου" 

ἀλλ᾽ ἄνθρωπος ἀνθρώπου, καὶ ἄλογον ἀλόγου " 

ὁμοούσιος οὖν ὁ Πατὴρ τῷ γἱῷ, χἂν μείζων λέ- 

γῆται. 

[4 " ι [2 ͵ πὶ ,ὔ 

ὥραν χαὶ τὴν ἡμέραν ἐχείνην οὐὖ- 

δεὶς οἶδεν, 

Εἰ δημιουργὸς τῶν ὅλων δ᾽ Υἱὸς, τὸν δὲ χρόνον 

χρίσεως οὐχ οἶδεν᾽ ὃ ἐ ἐδημιούργησεν οὐχ οἶδεν. 

Οὐ Ὰ τὴν χρίσιν εἶπεν ἀγνοεῖν, ἀλλὰ τὸν χρόνον. 

3 Ἁ 2 , 

Εἰς τὸ αὐτό. 

ΕἸ τὴν ̓  γνῶσιν πάντων ὧν ὃ Πατὴρ ἔχει, ὃ Υἱὸς 

οὐχ ἔχει, ἐψεύροτο εἰπών Πάντα ὅσα ἔχει ὃ Πα- 

τὴρ; ἐμά ἐστι. Καὶ, Καθὼς ὃ Πατὴρ γινώσχει με, 
-» Α ᾿ Ἄ -ἢ ’ [εἰ Ὸι ΞΙ͂Σ ΝΥ ΕΣ Π 4 

χἀγῷ "γινώσχω αὐτόν. [εἰ δὲ ἕτερον τὸ τὸν Πατέρα 

εἰδέναι, καὶ ἕτερον τὰ τοῦ Πατρός" μεῖζον δὲ τὸ 

5 (015. καθόλου γὰρ τά. 

μ (οάϊοος. ποηη1}}}} εἰς τὸ τὴν δὲ ἡμέραν ἐχείνην καὶ 

τὴν ὥραν οὐδεὶς οἶδεν. Αἀπηόπεθὸ ργαϊοσίθπβ, 6] αβιη οὶ 
αταῖος 11ὰ ἀἸβροπὶ ἴῃ ἤθ5 

564 5ο]πιπὶ ἴῃ ογὰ ΠΡΥῚ Ἰοσαπίττ. 

ἱ (οάοχ ΟΟἹ]Ρ. εἰ τὴν γνῶσιν πάντων ὁ πατὴρ ἔχει, ὁ 

δὲ υἱὸς οὐχ ἔχει. 

ΚΝ εἴεγοβ Δ {ποὲ Π1ΌΥ] γινώσκω τὸν πατέρα. 

« 4πατίο, αὖ ποθὴ πὶ σοηθχίιι, 



ΑὈΥΕΑΒΌΒ ΕΌΝΟΜΙΟΝ ΗΒ. 

5Ν,7 δ᾿ , Ὁ» Ἃ. 5 Ὁ “Δ, ᾽ὔ 

εἰδέναι τὸν Πατέρα τοῦ τὰ αὐτοῦ εἰδέναι (καθόσον 
[τ ΝΒ ΩΣ « τω , Ν -" ᾿ρλ 

ἕχαστος αὐτὸς τῶν ἑαυτοῦ μείζων)" τὸ μεῖζον ὃ Υἱὸς 

εἰδὼς (Οὐδεὶς γὰρ, φησὶν, οἷδε τὸν Πατέρα, εἰ μὴ ὃ 

Υἱὸς), τὸ ἔλαττον οὐκ ἤδει, ὅπερ ἀδύνατον. Διὰ τὸ 

μὴ συμφέρειν οὖν τοῖς ἀνθρώποις ἀκοῦσα! τὸν χαιρὸν 
τῆς χρίσεως ἀπεσιώπησεν. Ἢ μὲν γὰρ ἀεὶ προσδοχία 

,, 5 Χ θερμοτέρους περὶ τὴν εὐσέδειαν ἀπεργάζεται. Ἢ δὲ 
τ ΑΥ Χ Ἐλ Ζ,- Ε - οἴ τοῦ πολὺν τὸν μεταξὺ χρόνον ἔσεσθαι γνῶσις: ὀλι- 

γωροτέρους ἂν περὶ τὴν εὐσέδειαν ἐποίησεν, ἐλπίδι 
τω Χ σ ’ -ὉὉ 

τοῦ χαὶ ὕστερον μεταύδαλλομένους δυνηθῆναι σω- 
- 3 Ὸ-ὉὉ -ῸὉῳν 

θῆναι. ᾿Επεὶ πῶς ὃ πάντα μέχρι τῆς ὥρας ἐχείνης 
ἰδὰ τ τ ΠΕ 5.εὖ 5, Δ Ἂ οἵ εἰδὼς (εἰπε γοῦν αὐτὰ), οὐχὶ κἀκείνην τὴν ὥραν 

Υ " Ε- 
ἤδει; Μάτην δὲ καὶ ὃ ἀπόστολος ἔλεγεν - ᾿Εν ᾧ εἰσι 

, - -Ὁ» 

πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως 

ἀπόχρυφοι. 

Εἰ ψ ᾿Ψ , 

ἰς τὸ αὔτο. 

Εἰ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ ἐρευ- 
.-- δ Θ.ν 2 - Ὁ ῸὦὋο Ὁ ’ « ἊΧ 

νῶν, οὐδὲν ἀγνοεῖν τῶν τοῦ Θεοῦ “ δύναται, ὃ δὲ 

Υἱὸς ἀγνοεῖ - μεῖζον χατ᾽ αὐτοὺς τὸ ἅγιον Πνεῦμα 

τοῦ Υἱοῦ, ὅπερ οὐδὲ ἴσον εἶναι " θέλουσιν. 

« " 

Εἰς τὸ, Πάτερ, εἰ δυνατὸν, παρελθέτω τὸ ποτήριον 

τοῦτο- 

Εἰ ἀληθῶς ὃ γ᾽ὸς “ ἔλεγε, Πάτερ, εἰ δυνα-- 
Ἢ , κ . -“- ΠΥ ΕΝ , ε 

τὸν, παρελθέτω τὸ ποτήριον τοῦτο, οὐ δειλίαν ἑαυ- 
- τς ΧΕ ,ὕ ΄ , 3 νον ἀν, 

τοῦ χαὶ ἀσθένειαν κατηγόρει μόνον, ἀλλὰ εἰναί τι 

χαὶ ἀδύνατον τῷ ἃ Πατρὶ ἐνόμιζεν. “Τὸ γὰρ, Εἰ δυ- 
" ΕῚ , ΚΥ ΧΡ τα 7, ΠΥ 

νατὸν, ἀμφιδάλλοντος ἦν, χαὶ οὐ “ πεπεισμένου δύ- 

χαὶ ὃ νε- 

χροῖς τὸ ζὴν χαριζόμενος, οὐ πολλῷ μᾶλλον τοῖς 

Λά- 

αὐτῷ 

γασθαι τὸν Πατέρα σῶσαι αὐτόν. Πῶς δὲ 

- . κ" “, "ἈΝ Ν δεῦτε: 
ζῶσι το Ὧν φυλάττειν ουνατο: Διὰ τι οὖν 

ἔ 

ξς ὃ 

ζαρος καὶ πολλοὺς νεχροὺς ἀναστήσας, οὐχ ' ἑ 

παρέχει τὸ ζῆν, ἀλλὰ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἤτει τὸ ζῆν, 
, ἜΕς ὙῪ ΄ 5. χ ᾿ 

φοδούμιενος εἴπων Πάτερ, εἰ δυνατὸν, παρελθέτω 
᾿ 7 τ ο Ἀν 55.) Ὗ ἵ ὟΝ 2 

τὸ ποτήριον τοῦτο; Καὶ εἰ ἄχων δὲ ἀπέθνησχεν, οὐχ- 

ἔτι ταπεινώσας ἑαυτὸν, 

ἐγένετο τῷ Πατρὶ, οὐδὲ 

σιν ὃ ἀπόστολος" Τοῦ 

ε ᾿» ’ 

ὑπήχοος μέχρι θανάτου 
Ὁ Ὁ ε χ [τὰ 
ὁξοῶχεν εαυτον, ὡς φη- 

δόντος ἑαυτὸν λύτρον ὑπὲρ 

τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν" εἰ 
; Χ Ἀ -Ὸ 

Πάτερ, εἰ δυνατὸν, παρελθέτω τὸ ποτήριον τοῦτο: 
3 τ οι γὰο » Ε ΡΝ ς » 7 ΠΣ 
Ἐπὶ τῶν οὖν εἰς αὐτὸν ἁμαρτάνειν μελλόντων, ἵνα 

Ἁ τω λ .ο Ὁ 
υὴ ἃμαρτῶσι, καὶ οὐκ ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦτο δεχτέον " 

ὑπὲρ ὧν χαὶ σταυρωθεὶς ἔλεγε ; Πάτερ, ἄφες 

4 Ἄδερ. 4αατίιϑ τοῦ θεοῦ λέγεται, ὁ δέ, 
» (οάοχ (Ο]Ρ. εἶναι βούλονται. 
Ἐδιε ἔλεγεν, ὅτι πατήρ. ΤΠοοδὲ νὸχ ὅτι ἴῃ ΠΡ νὶ5 νὸ- 

τουῖθιι5. Παι Ἰοπσο Νῖ55. ἄτπιο κατηγόρει ἈΠῚ {ἀπ 

11 

τη 7115 ἀτιίθηι {πϑρὶς ῬΑΙΡΘ Τὴ {τι Ἢ 1186. 615 διιπὶ 
ΠΟ5856 5 {πᾶ 0 ἘΠΠῚΙ5 Π]56116 115 {1188 5118 511:η} Πηὰ- 

70} δβὲ : ἅΠππ|5 τηᾶ]τι5 παι Ἰσποραη5 (εἐϊτι5 οπίσι 

ΙΥ- Ἷ 

τι ἴπάαὶ!, πον Ῥαίγοπι, τοὶ ΕἸ {τπι5.) τὰ φαοά τηϊ-- 
Πτι5 Θϑὲ ΠΟῚ ποϑδοῖ {πο ΠΟΥ] ποη Ροΐαϑί. ΕρρῸ 

ἀπο πο Θχρϑάϊρθε που! τι5 ἁιἴγθ.. ργορῖον- 

Θὰ ἴθηηριι5 Οὐ Ιου 1101}. ΝᾺΠῚ ΘΧΘρΘοΐδ 0 Ρ6.-- 

Ρδῖπα ἔουν  μογο5 δά ρμἰθίαϊθηι γθ απ : 14 νθῸ ; 

ΠΟ556 Π.1| Ἐπ} ἔθιη 115 1Π͵ΘΡ Γα αν τι}, ΠΟΘ σΘη10-- 

65 οἷνοὰ ρῥἱθίαίθιη οἰ θοϊβϑοῖ , ΟΠ ΒΡΘΙ 556 η: 56 

Ῥοϑβίθα υἱΐδθ πηι ΠΟ 6. 5] ρΌ556. Ναιη 4πο-- 
τη 5. 4π Ομ πὰ π5616 δα 1] ηὶ ΠΟΥ τ πον τὶ 

(Πεθο δπίμι ἀἸχ 11), πο οἰϊαηι ΠοΡᾶτη ᾿ΠΠ]ᾶτὴ ἢ οϑϑθὶ ὃ 

Ἐγιβῖγα ἁπῖθιη δὲ Αροβίοίτιβ ἀἸσονδ : 77 {τι0 διιτεῖ 

ΟΠλΤι65 {]ι 5 αιιτὶ σαρίοτιϊ δὲ δοϊοπίϊ αὐδοοπαϊ. 

1πτάφηϊ. 

51 5ριγ τι βα ποῖτ5, {1 ΡΟ απ Πα ἴ65 Τ)61 5ουτι- 
θ΄ τααν, Π1Π1] δου {π|5 Π 6] ϑιιπΐ ἸσΠΟΡΑγ6 Ροΐθϑί, 

ΕἸΠπι5. νΘΓῸ ἰσπογαῖ ; ΠΠΔ]ΟΥ εϑί ΒΡΙγ τι5 ϑα Ποῖίτιϑ 

ἘΠῚῸ βθοιιηάϊτιη ᾿ρ505, {πιΘ τὰ Π6 Ὁ Δ] 6 ηὶ 4] 46} 

6556 γοἱπηΐ. 

Τὴ 1Ππ|44 Ραΐοι, οἱ βογὶ ροϊοοί., ἱγαπϑθαὶ σαϊία 

ἰδΐο. 

51 γϑῦθ ΕἼΠΠπι5 ἀἸσοραὶ : Ῥαΐοτ; εἰ Πεγὶ ροίεει, 

ἐνατιϑϑαΐ οαἴΐα ἰδέδ, ΠΟΤ. 501 π|Π| 5118 1 ρ 5115 {1Πη1-- 

ἀϊταΐθηι ᾿τη ΘΟ" Πα θη τιθ ΘΟ ΠΟ γα τι" : ΨΘΡΙΙΠῚ 

ἴα ΔΙΊ] ΘΕΆ τη 6556, απο ἃ Ραΐγθ ΠθΡῚ πὸπ 
Ὁ ρΡοϑϑεῖ, δι Ἰβεσηα θαι. Ν η Ππ|4, δὲ Πἰογὶ ροίοει, ἀτι- 

ΒΙτα πε 15 οραΐ, ἃς 6715 5 ΟἿ] ῬΘΙΒΙΠ511Π) ΠΟῚ ΟΡ ἃΐ 56 

ἃ ῬΆΓΡΟ 56 ΡΥ ΑΡ ΡΌ556. ΟἸΟμΟ40. διιΐθπὶ {πὶ οἱ 

τηογἑτ5. νἸ ζᾶ τη ᾿ [11 5. ΠΟῚ ΠΉΠ]1Ὸ Πα Ὶ5 γἸνθη-- 

ΠΠΡιι5 ν᾽ ΘΟ γα ΓΘ ΡΟ551} ἢ (αν ἸσΊ ταν (|1 1 ,ἃΖαᾶ-- 

ΓΕΠῚ δὲ ΠλΠ] 05 ΤΟ Ο5. 5150] υῖ , ΠΟῚ 510] 1056 

ν ΤᾺ πὶ ᾿ ροΡς, 564 ἃ Ῥαΐγο νἱΐατῃ μεθ θαΐ.,, οἵὰπὴ 

{{π|6 5 ἀἰχὶ : βαΐον, οἱ Πογὶ ροίοδε, ἰγαπδθαΐ 

οαἴἶϊα ἰδῖ6 ὃ δὶ Ἰαν 15 δἰ] πὴ ΠΟΥ ΘἸλἃ[ππ1 7) ΠΟῚ 8] 

βϑϑιηδὲ Πα ]Π]1ὰΠ|5., ΟΡ  Ι6Π5 [ἀοἴτι5 οϑὲ ῬΔΕΡῚ τιϑάτι6 

δ ΠΟΥ ΠῚ, ΠΟΊτ|6 56 1056 ἐν 141, πι| ας Αρο- 

δὲ ἐχὼν, τίς χρεία τοῦ, Ρ 5ἴοἹπ5 : Ομ 56 ἀδάϊε ργϑίπιηι τϑαθηιίζοτιῖς ᾿ΡΓῸ 

Ρέσοαιὶς ποσίγὶς : 51}. ἁπιΐθηῃ γΟ 6 Π5 5 {π|4 οριιβ 

γου 5 1Π|5: Ῥαΐοι, δὲ βετὶ ροίθδὶ, ἐσ ατιδθαΐ οα-- 

ἰἰα ἰςῖθ 9 οο Ἰρίεαν ἀθ 115 Ζαὶ ἴῃ ᾿ρϑαμ ρϑοοδιανῖ 
δὐᾶπί, πἰπθ ρθοοαγοπῖ, ΠΟ (6 1050 Δοοϊρίθπάπιπι 

Μ55. οἱ 1 χατηγορεῖν ΔοσΘη 5 ὙΑΡΊΙ5. 

ἃ ἘΔ Ι ἐνόμισε. Ὑ οἴενοβ ψαδίπον ΠΕΡῚ ἐνόμιζεν, 
6 Ἄρρ. 4παγξι5 χαὶ οὐ πεπιστευχότος. 

ΑΒΕ ᾷαὶ ἄτι πρνῚ ἑαυτῷ παρεῖχε. 

ΜἭαιιν. ΄ττ. 

27. 

(οίος 2.3. 

το δὸς: 5- 

Μαίεῖι. 28. 
30. 

ΡΠ ρ 2 8. 

Εαϊεῖ. ά. 



Ζιις,53.3ή. 

“Ζοαη.6.58. 

ὥοση. ΤΊ. 

Ὁ 
“υκπ.5 21ς 

οαη.5.10. 

υαπ.ι5.1. 

412 5. ΒΑΘΒΙΠῚΙ ΘΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΘΉΙΕΡ. 

68. : ΡΙῸ 4] 115 δ ϊα πὶ ΟΥ ΟΠ ἴχτιβ ἀἰσορθαῖ : δ αΐει, 8 αὐτοῖς, ὅτι οὐχ οἴδασι τί ποιοῦσιν. Οὐ δεῖ 

αἰϊπιϊ(ὁ ἱρ5ῖ5. ψιιΐα τιοη δοίπεπὶ χιία [ποϊπιτιί. Ὁ. οὖν τὰ χατ᾽ οἰκονομίαν ὡς ἁπλῶς εἰρημένα ἐχδέχε- 

Ἰστσαν ἀἸοΐα 51 ΠῈ ΘΟ Π πη} (Ἰ5 ΡΟ 5 ΠΟ ΠΘ 7, ἃ σθαι. 

({{πᾶ5] 5: ΠΡ] 1ΟΙον. (οἴ δϑ8θηΐ, Δοοὶριθηα. ΠΟΙ 

81|η1{. 

. Ξ Α ΡῈ Η͂ κ ᾿ 
Ιῃ 1Ππ44 ΕἸ ὁ5ο υἷνὸ ργορίον Ῥαΐγοπι. ὁ. Εἰς τὸ, Κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν Πατέρα. 

51 ΡΓΟΡίου Ραίγθμῃ ΕἼΠΠτπι5 νυν] , ῬΥΟΡ ΟΡ Αἰ πη, Εἰ διὰ τὸν Πατέρα ὃ Υἱὸς ζῇ, δι᾽ ἕτερον, καὶ οὐ 
ΠΟῚ ΡΙΌΡΓΘΙ" 56 ρϑίιη νἶντξ. 5664] 48] ΡΡΟΡΙΟΡ ἁἸπιπὶ Εἰ δι᾿ ἑαυτὸν ζῇ. ὋὉ δὲ δι᾽ ἕτερον ζῶν, αὐτοζωὴ εἶναι οὐ 

γΙν 1, 1058 Ρ6Ι 58 νἱΐα 6556. Π0η ροίοϑί. Νθὺ δβῃΐ δύναται. Οὐδὲ γὰρ ὃ κατὰ χάριν ἅγιος αὐτοάγιος. 

411 ΡῈ. ΘΡΆΠ8ΠῚ 58 ΠΟΙῚ15 δϑΐ., θ61 56 βᾷ ποίτι5. δϑί, ᾿ΕΨεύσατο οὖν ὃ Υἱὸς εἰπών " Ἔγώ εἶμι ἣ ζωή. 

ΜΙ ΘΠΕπι5 ἰσιεαν οϑὲ ΕἼΠΠπ|5. [ππ}... Οἵπὶ ΕἸΧΙ : Εθοὸ Καὶ πάλιν" Οὕτω καὶ ὃ Υἱὸς οὺς θέλει ζωοποιεῖ. Εἰς 

δίηι υἱέα. ἘΠ᾿ ΠΥ 5115., δὲ οἱ Εἰς ψιιος υτιἶξ υἱ- τὴν ἐνανθρώπησιν οὖν χαὶ οὐχ εἰς τὴν θεότητα τὸ 

νἰποαξ. Τ)6 Ἰνυιηδπῖῖα σιτία, ποη ἦἀδ6. ἐδ αῖ6 41- εἰρημένον νοεῖν δεῖ, 
: 

Οἴπι ἢ) 1ΠὲΈ6}Πσ ΡῈ ρου ο, 

Τηῃ {Ππ|4, οι ΚΖ 5 ὦ 56 [αοὶϊ φείάσιιαπι. Εἰς τὸ, " Οὐδὲ ὁ Υἱὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τι ποιεῖ. 

51 Ζιιοα 6ϑ 5111 ἀΡΌΙΓῚ, ΠΟ] 1π|5. 658 απ «πο Εἰ τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ὑπεξουσίου βέλτιον, ὃ δὲ 

65: 511} ἈΥ Ι ΓΙῸ Δ]16Π0 : ΠΟΙ ιιθ ΠῚ 511 ΡΒ ἄνθρωπος αὐτεξούσιος, ὃ δὲ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὑπεξούσιος, 

65. ,ΕἼΠΠπι5 νΘΡῸ Τ)εἱ 511} ΔΠ16 10 ἃΡ 1 Γ10, τη 6 }10} θὲ ὃ ἄνθρωπος τοῦ Υἱοῦ βελτίων " ὅπερ ἄτοπον. Καὶ εἰ 

μοιὴο ΕΠ Ο : {πο ἀΡϑιιντιη 65:. ΤΠΒΈΡΟΙ 5] 15 Τὰ ὃ ὑπεξούσιος δὲ αὐτεξουσίους ποιεῖν οὗ δύναται ( ὃ 

{1 58} ἅ]16 πὸ Ἀγ 10 οϑὲ, δον πὸη ροΐθδε γὰρ αὐτὸς οὐχ ἔχει, ἄλλοις ἐχ προαιρέσεως διδόναι 

τ 4}11 σ᾽ πὶ 51 δ ΙΓ ( πᾶμι αιο ᾿ρ56 πο Παρθοῖ, οὐ δύναται), ὃ Σωτὴρ αὐτεξουσίους ποιήσας ἡμᾶς, 

1115 διιαρῖθ νοϊιπίατθ ΘΟ που ΡῈ ΠῸΠ ΡΟ θβ[), ϑαϊνα- οὐχ ἂν δπεξούσιος εἴη τινί. 
ΟΡ 4Ὰ] οἱ τς ΠΟῸΒ ΠΠΟΘΡῚ ΡΠ ΕΠ ϑίμητι5, πο πᾶἃ- 

4081 6556 ροΐαϑί 511} 1}}}1π|58 ΡΠ] Ε}10. 

1π Ἰάφοπι. Εἰς τὸ αὐτό. 

51 Π1Π1] ϑαϊναΐοῦ ἃ 56 1050 ἴδοθγ ροίογαϊ, βϑά Εἰ μηδὲν ὃ Σωτὴρ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ποιεῖν ἠδύνατο, 

᾿προγαπίθ Ῥαῖγθ, Ππθὺ θΟηιι5 δϑδῖ, πθῸ π|ᾶ]ι5. ἀλλ᾽ ἐπιτάσσοντος τοῦ Πατρὸς, οὐδὲ ἀγαθὸς, οὐδὲ 
ΝΆΠΠ 5. ΘΠΪ ΠῚ ΘΟΥΤ 4118 [λοα διιπὶ, οατιθὰ θὲ. χαχός. Οὐδενὸς γὰρ τῶν γενομένων αἴτιος. Καὶ πῶ ᾽ ς ς γὰρ Σ ς 

Ἐπ φιομιοάο ἃ) αν τη ΠΟῚ {ἸΟΥ 1, ΠΟΙ. Π65 41|- οὐχ ἄτοπον, ἀνθρώπους μὲν χαὶ ἀγαθῶν χαὶ χαχῶν 

ἄδμ εἴ βοπᾶ δὲ τηαϊὰ Πρ γ ἔλοθγθ, ΕἸ] απ γεσο, εἶναι ποιητὰς αὐτεξουσίως, τὸν δὲ Υἱὸν, Θεὸν ὄντα, 

4{ἰ Πδιι5 δϑῦ, πἰ 81} ΠΡ ΓΟ ἔδοογε Β μηδενὸς κατ᾽ ἐξουσίαν εἶναι ποιητήν; 

Ιῃ ΠΠπ4, Ερὸ ϑδιιπι υἱιΐς. Εἰς τὸ, ᾿Ἐγώ εἶμι ἣ ἄμπελος. 

91. Θαϊγαίου.. ᾿πΠαἰπηΐ., νὴ Π5 Θϑῖ., ΠΟ γ6ΓῸ ρΡ4]-- ΕἘ1 ἄμπελος, φασὶν, ὃ Σωτὴρ, χλήματα δὲ ᾽ ᾽ ᾽ Ρ [ : ᾽ 19») 

ΠΉΪ 165.) ΤΊ οΟ]ἃ ἀμί) ῬΑΙΘΙ ; ΓΙ 5115 51 ΔΙ ο5 ἡμεῖς, γεωργὸς δὲ ὃ Πατήρ τὰ δὲ χλήματα ὃμο- 
. . τοξ ΕΣ Ξῷ τῷ σ λυ - 

δ] βάθια. παίαγϑθ 51Π}, ΟἸ}115. Ὑ1Π15., ν1Π|5 αἰιῖοπὶ φυῇ μὲν τῇ ἀμπέλῳ, ἢ δὲ ἅμπελος οὐχ δμοφυὴς τῷ 
., . . “1 οὺν - ΥῚ τ - 

ΠΟῸΠ 6] 546 π| Παίμγδθ 6ϑΓ.,. Οἵ1}|5 ἈΘΤΊΟΟΪα ; ΕἾ] Ππ|5 γεωργῷ, δυοφυὴς μὲν ἣμῖν ὃ Υἱὸς, καὶ μέρος ἡμεῖς 
«αϊάθμ 6) τιϑάθηι Φα] θη δϑὲ παίτιγοθ, οὐ]5 πΠὸ5,ς αὐτοῦ, οὖχ δμοφυὴς δὲ ὃ Υἱὸς τῷ Πατρὶ, ἀλλὰ χα- 

ΘΠ ΠΙΒΊ[116. ΠΟΘ ἰρ511|5 Ρᾶγ5 : ΠΟῸῚ δπίθῃ ΕἾ] Π86 τὰ πάντα ἀλλότριος. Πρὸς οὺς ἐροῦμεν, οὗ τῆς θεό- 
6] βάθη δϑὺ πδίμιηδ., Ομ] 5 Ραΐοι', 564 ἴῃ οππὶ-ἕ τητος αὐτοῦ, ἀλλὰ τῆς σαρχὸς εἰρηχέναι ἥμᾶς 

Ι : Ι Ϊ χλήματα,. χατὰ τὸν ἀπέστολον τὸν εἰπόντα" " Ἣμεῖϊς "115 ΔΠΠ6πιι5. ΟΠ 015 ΓΟΒρΟ πο ἴμηιι5 γοοαΐοθ πΠῸ5 χλήματα, στολον᾿ όντα' " Ἢ 

5. (οάϊοο5 ποππα}}} αὐτοῖς, οὐ γάρ. [γ65 ΝΙ58. γεωργὸς δὲ ὁ πατήρ. δ οου]α δὲ ἀρεταῖ ἃ νὰ]- 
Ὁ Ἄορ. 4αάγίιβ οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ σαΙί5. 

οὐδέν. (ΟΡ. οὐδὲν ὁ υἱὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ποιεῖ. »ΈΒΘρ. {παγίαβ ἡμεῖς δέ ἐσμιεν, 
4 ΒΘ φησίν. Αὐ' Μ85. ἔγοβ. φασίν. θ᾽ οι. Το πὶ 



ΑὯΥ ξῆϑῦϑ 

γάρ ἐσμεν σῶμα Χριστοῦ, χαὶ μέλη ἐκ μέρους. 
Καὶ πάλιν" Οὐχ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα δῶν 
μέλη Χριστοῦ ἐστι ; Καὶ ἐν ἄλλοις “ Οἷος ὃ 

χοϊκὸς, τοιοῦτοι χαὶ οἵ χοϊκοί - χαὶ οἷος ὃ ἐπου- 

ράνιος, τοιοῦτοι χαὶ οἱ ἐπουράνιοι. Καὶ, Καθὼς 

ερδρεσαῖσεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν χαὶ 
τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. 1[ἱ ἀνδρὸς χεφαλὴ ὃ 

Χριστὸς, Χριστοῦ δὲ χεφαλὴ ὃ Θεὸς, ἄνθρωπος δὲ 

τῷ Θεῷ “ Χριστῷ οὐχ δμοούσιος (οὐ γὰρ Θεὸς), Χρι- 
στὸς δὲ Θεῷ διμοούσιος (Θεὸς γὰρ), οὐκ ἄρα ὡς ἀν- 

δρὸς χεφαλὴ Χριστὸς, οὕτω Θεὸς Χριστοῦ. Ἢ γὰρ 

χτίσεως φύσις χαὶ ἣ ἧ᾿ χτιστικὴ θεότης 
5» “Ὁ ν 

εῖς ἕν χαι 
ς - αΡ Τνς -" Ὡ ΄ τὰ 

ταὐτὸν οὐ συμόαίνουσιν. Οὐχοῦν ὃ μὲν ὡς Πατὴρ 

. 
, τ , ας 

θέλημα τοῦ Πατρός ἐστι, τὸ πιστεύεν ἡμᾶς εἰς τὸν 

χεφαλὴ Χριστοῦ - ὃ δὲ ὡς ποιητὴς, ἡμῶν. Εἰ τὸ 

Υἱὸν αὐτοῦ (Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμ.- 

Ψαντός με, ἵνα πᾶς ὃ θεωρῶν τὸν Υἱὸν, καὶ πι-- 

στεύων εἰς αὐτὸν, ἔχη ζωὴν αἰώνιον), οὐχ ἐκ “θε- 

λήματος ὃ Υἱὸς, ἐπεὶ τὸ πιστεύειν ἡμᾶς εἷς αὐτὸν, 
ἢ σὺν αὐτῷ, ἢ πρὸ αὐτοῦ, εὑρίσχεται. 

Εἰς τὸ, Οὐδεὶς ἀγαθός. 

Εἰ μὴ ἀγαθὸς ὃ Σωτὴρ, ἀνάγχη χαχός - ἁπλοῦς 
«ἸᾺ λ 3, 5. ΡΣ ΥΡς ΄ “- 3 Ζ Κ ᾿ γὰρ, χαὶ οὖχ ᾿ἐνδεχόμενος τι τῶν ἐν μέσῳ. Καὶ 

Ν 

πὼς οὐχ ἄτοπον τὸν τῶν ἀγαθῶν ποιητὴν κακὸν εἰ- 

ναι; Καὶ εἰ ἣ ζωὴ ἀγαθὸν, τὰ δὲ ῥήματα 8 τοῦ 

Υἱοῦ ζωή ἐστιν, ὡς αὐτὸς εἶπε - Τὰ ῥήματα, ἃ λε- 
λάληχα ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι χαὶ ζωή ἐστι" πῶς, 

᾿Αγαθὲ διδάσχαλε, ἀχούσας παρὰ τοῦ Φαρισαίου, 
Οὐδεὶς, φησὶν, ἀγαθὸς, εἰ " μὴ εἷς ὃ Θεός ; Οὐ γὰρ 

ἀγαθὸς ἀχούσας μόνον, εἶπεν, Οὐδεὶς ἀγαθὸς, ἀλλὰ, 

διδάσκαλος ἀγαθός. Ὥς πρὸς πειράζοντα οὖν ἀπε- 

χρίνατο, ὥς φησι τὸ εὐαγγέλιον, ἢ ὡς ἀγνοήσαντα 

ὅτι Θεὸς ἀγαθός ἐστι, καὶ οὐχ ἃ ἁπλῶς διδάσχαλος 

ἀγαθός. 

οι οχ Χριστῷ ἀφοβὺ πὶ 4] 1 {π||τι5 (ΟἸΟ1}0 118. 

ἃ ἘΔ καὶ ἡ χτιστὴς θεότης. ΑΠΕΦΕΟΙ «αϊηζαο πρτὶ 

ΒορῚ καὶ ἡ ἄκτιστος, ἀδίίας ἱπορδαία. (ΟΙΡ. καὶ ἡ χτι- 

στικὴ θεότης, “οἰίας ογδαΐνἴα. Ἄδδ. ον 5 χαὶ ἡ χτι- 

στὴ θεότης, Ργοὸ χτιστική. ΠὈ1ᾺΔογα 11 οὐ συμδάλλουσιν. 

Αἱ Μ85. οὐ συμθαίνουσιν. 

6 ΠΙπά, οὐχ ἐκ θελήματος οἴο,, ἃ γουΡτη 516 Ἰηΐευ- 

ῬΓΘίανῚ ΠΙοοῖ : Λοη 65, θα υοϊμπίαίε ["ἔϊιι5 : οἰχιίάεπι 

ΟΡ δε6 6 ἐπ ἰρδιεγι, αὐδϑὶ οτέτι ἴρ50., υδἰ ἀπίε ἔρδιιηι ἐπ-- 

νϑπίτι : {πὸ γ ῦρα {πᾶπι ἀρίαπι θη θη 18 π| Θἢσο Το 
Ῥοϑβδίηξ, ἅΠ1ὰ5 ὙἹάἀθνιῦ. ΘΘΒρΡΊΘΟΥ ἰἄπαθη ΤΠ 6 ]ΠΡῚ [0 

Ῥοβδ86 : (ϑ αι πᾶ τη νοϊαηΐαβ Ραΐ 15 οϑί, π΄ ἴῃ ΕἸ] 

ογοάαπγιβ, ποθὴ [ἀπηθὴ Ῥτορίογοα βοιαζαν, ΕἸΠΠ απ ὁχ 

2 
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λ19 ἐν 

Ὁ 6586 ποῃ (οἰ [115 1ΠΠπ||5 Ρ] ΠΗ 6 5., 864] σαΓΠΪ5 5 86- 
οαπάπιη Δ ροϑίο πη, {πὶ αἶχ! : 5 Θπῖτι διΠππ15. τ (ον. το. 

ΘΟΥΡι 5 (πτγίϑιῖ, οἱ πιθηιῦτα δα ρατῖθ. Τὰϊ γαιῦϑιιηη, 37 

Λοβοϊιῖς ψιιοά φοΡροῦα υδείγα τιθηιῦτα Οἰτ δι τας δ: 

διισιι ὃ ἘΠῚ 4101, Ομαϊὶς ἰογγ πιι5., (αἶδ5 οίΐαηι τ. (ον. τῦ. 
ἐδ Τ᾽ Οτιὶ : οἱ φιιαῖϊς οἰοἰοεἰἰς, ἰαἴθ5 οἰΐαπι οἰ 6565. 48. 

Ελ, ϑίσιε ροτίανίηιι5. ἱπιαρβίτιθηι (ΟΥΓΘ παῖ, ρΟΤΊ6-- Τνίάονι. αν. 

1115 Θὲ ἱηιαρίπθηι οιδί θεῖς. 51. ΥἹΡῚ σαρι δϑὶ 49. 

ΟΠ βίιιβ, ΟΠ ΥΙ5 11 ἀπ θ πὰ σαρτ Τ)θῖι5., ΠΟΙηΟ νΘΙῸ 

ΠΟΙ ΠΟΙ. 5᾽ Π114}15 60 ΟΠ γΙδῖο (πη Θπίτὴ [)6τι5 

651}, ΟΠ υιϑῖιιθ. νθΡῸ σΟΠΒι 5[α Π|14}15 60 {0 6ι:5 

ΘΠΪΠ }, ΠῸΠ Ἰστἔπιν τιῦ ΨἹΡῚ σαρτι 65ὲ ΟΠ Ιβίτι5 : 510 

Τειι5., ΟΠ υῖϑ. ΝᾺΠῚ οὐθαΐθσοθ Παΐπ να δὲ γα ΙΧ 

ἀοιταϑ ἴῃ τππτιπὶ οἱ 46 πὶ πῸπ σοηνθηπιπῇ. ΡΟ πη 6 

116 «πάθην τιὶ Ῥαΐον, σαριι οϑὲ ΟΠ ΙΒ : πἰσ ν6ΡῸ 

πὶ (αοΐον, ποϑίγιη. 51 νο πία5. Ρα Ὑ15 Θϑῖ, τιῦ ΠῸ5 

1ᾳ 6]85 ΕΠ τη ογθάδγητιβ (ως 6εὲ θτῖτιν ὐοἶπιτι- 
(α5 671τι5 φτιιῖ τα πιϊϑῖῖ, τι οπιτιὶς ψιῖ υἱάοί ΕἸ Πιτη, 

δὲ ογϑαϊε ἐπὶ ἰρϑοτιπι, παῦθαὶ υἱξαπι «θἱ θυ τ απ ), 

ΠῸΤῚ [ΔΙ] 6 ἢ οϑὲ οχ νοϊιηίαϊθ ΕἼΠΠπι5 : ΠπρΡ6 πο- 

δἴγα ἴῃ ἴρϑιιὴ ἢ 465 ἀπ οἴιΠὶ 1050, ἀτιΐ Δ 16 ᾿ρ 5111} 

ἸΠΥ ΘΙ. 

“οαπ.θ6.ήο0. 

Τὴ ΠΙυὰά, ἤϊθηιο Ῥοπτι5. ἡαν. το. 
18. 

51 ϑαϊναίου ΒΟΠτΙ5 ΠΟΤῚ δϑΐ, ΠΘΟΘΘΘΑΥΊΟ ΠΊΔΪτ|5 ϑϑὶ: 

ΒΙΠΊΡΪΘΧ ΠΑΙΏ16 651, Π6ο “ΕΙ π8 Π| ΘΟΥΙΠῚ (1188 

ἴῃ τη 6610 5ιηξ, Δάιη 1. ἘΣ Φπομη 040 ὩΡδιινἀτιηι 

ΠΟ ἔπουῖῖ, ΒΟΠοΓιμὴ [Δ οογ ΠῚ Πγ ἢ 11} 6586 ἢ ΓΘ]. 

851 νἱΐὰ ΟΠ θϑὲ, γθυθὰ γ ΓῸ ΕἼΠΙ ν]ΐα ϑδιιηΐ, τιῦ 

1056 εἴχὶ : ΚΖ ογνα ψίίοθ ἰοσιιεῖτι5 5τιπὶ υοὔϊς, 8ρὶ- 
τί τι5. διπιξ οἱ υἱΐα ; φοιηο0 οἰπ οχ ΡΠ ΑΡΊ5850 

δα νγίϑϑοὶ, ἤαρίβίοι θοπθ., γεϑροπάθε : Δίτεζις 

ὑοτιῖι5 γιδὶ τἰτιτις 1}26ῖι5 9 ΝΟΙ ΘΠ] ΟτιΠ} Δι 556. 

50 11} δότιι5., Αἰἶχὶ : διτεζζίιι5. δοτιι5 : 5684 ρμοϑῖ- 

4ᾳδηι ἀπ Ἰογαΐ, τα οὶ 5σ[ 67 θοτιτι5. ῬΘΘΡΟΠΙΕ ἸσττΡ 

νας δά θηΐδηΐθη, τὶ ΕνΔησο! πιτὴ ἀἰο : δι 

γοὶαΐ δ Ἰσπουδηΐθιη, “π04 Τ)οῖι5. ΠΟ Ώτι5 511, οἱ 

ΠΟῊ 51Π}0]10116 7 τη ϑ βἴθ} ὈΟΠτΙ5. 

7οαπ 6.θή. 

νοϊπηξαίο 6556, Ν τ οὐγθάθνο ποβ ορονίοϊ ἴῃ ΕἼΠΠππι, 
τὶ Ρυϊπλπι ἴῃ ἤππὸ τη απ πππὶ σοπῖΐ, ᾿πηὸ ἀπο πδηὶ 

οἰϊᾶγη πα ΐπγα πὶ τ] ἃ Π ἃ ΤῈ ἀϑϑιτη θυ οἴ, οἵτῃ ῬΑ ΓΙ ΆΤΟΪΙδΟ 

εἴ Φαδοαὶ ρυῖϑοὶ δα βα]πΐθπι οοπβοαποπήαπη ἴῃ ΟΠτι- 

βἔιιπι νοηζασιη οὐθορα ἤθοθβθο Πα ποτιηΐ. Τα 

οαπὶ ἀοθϑαμαιιβ πϑοθϑϑασῖο ογοήίοσο ἴθ ΕΠ πὶ οτηπὶ 

τοΐαϊο οἷ ἰθιροσο ; πἶπο οἰ οἰ αν, ΕΠ πὶ ο556 παΐαγα, ἡ 

πο γοϊππίαϊς, ποάπο δἀορίίοπο. [τής Αἀάεπάα. Ἴ 

Ὑ οἴουοβ ἈΠ {πο5 ΠΡΥῚ οὐκ ἐκ θελήματος δέ. 

ΓΜ οὐχ ἐκδεχόμενος. Αὐ Μ88. Ρουθ οπιπο8 οὐκ 

ἐνδεχόμινος. : 

8. Βος. 4υαγίιϑ ῥήματα, τοῦ χριστοῦ ζωή. 
π ΑΒΕ αὶ ἅπιο Πρ νὶ εἷς ὁ θεός. 
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λ11. 5. ΒΑΘΙΙΙῚ ΟΕΘΛΆΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

Ιη ἡΠπὰ, ῥαίον", σἰοτγίψοα πὶ. 

51 στὴ ο] ον Ποδυ] ἃ Ῥαΐγο ΕἼΠΠπι5 Ῥοβιυ]ανοῖ, 56- 

σαπάπηι ἠδ [αἴθ], ΠΟῚ Θθοι πη πιτὴ Πιιτη δ η11α Θ 

Ροβίμ!αραι : ἀρὰ πο ΠαΡοΡαὶ, Ρεΐεραι, Εἰ 

δνδησο] ἰδία τη θη ΕΠ 5. ΘΌΤΩ ἀἰχὶ : 11 ἴηι οσἷο- 

τίαπι 6715. ἘΠ᾿ ΑΡοβίο]ιϑ : δοπ μάϊψιιθ 71) οπιῖπῖίηι 

«οἰογί ΟΥ̓ μοὶ Παϊϑδοπί. Ἐπ Ῥανιὰ : Εἰ ἱπιτγοιθιξ 

τὸ δἱογί. Νοῖι ρίξει" ἀσοθϑϑίο π6 ΠῚ ΡΘΕ 5]ο 16, 

564 αἱ ἀἰΒρθηϑαιοπ β ἤαξ πηδ η][δϑίδιο. 

1π ἰάσοπι. 

51 40 8η| ΒᾺ]»6] σα: 5] ΠῚ ἀπ θα πιᾺ ΠῚ ΠΉΠ Πα τι5 
Ποροῖ., θα γ6Γ6 ἃ ρᾶ [6 ρϑίθθραι ; ἤᾶ ΠΟ ἃ ΠῚ 558} 

Ρδίθθαϊ. Νϑάιιθ θηῖτ (πιο Πα] οΡαΐ, 1 ἀοοΙρον 6 
Ῥοϑι]α να . 51 γΘΡῸ 165 1[ἃ 88 Πᾷ 56, ΠΟῚ 5] υ Δ ΠῚ 

ΔΠΊ]51ζ 50111η|, 56 ἀοιϊαῖθπι δῖα). Νὰπι σ]ουα ἃ 

ἀοἰταΐθ ϑθρᾶν ΑΓ] ΠΟῚ ρΡοΐοϑί. Νιιτι5 οὐ σῸ 5θοιιη- 

ἄπ ῬΠοι παι. ΠΟη]Ὸ οὐαϊ. Ῥγοϊη δ θὰιπὰ [αἰϊὰ 

ΒΘοι Πάτιπὶ Πτιπ 8 Π]ἔα 15. 5 ΘΠ ΒΔΓ ΟΠ, ΠΟΗ 56- 
οσαπάιτιη ἀοἰἴατ5 ἀδίδοιιη ἀἰχΊ556 σοπϑίδϊ. 

πη Πι4, Ῥηϊηιοσθηῖίιι5 οτπὶδ ΟΥΘα 76. 

ΕἸ]1πι5. 51 ἃπῖθ οὐδαϊιγ } σΘΉΪΓΙΡᾺ ΠῸΠ 6556, 

βθα οὐθαίτρα ΡΥ ΟΟΡΘΑΙΠ5. ΠΠΠ 6 ἀἸσθυθίτ"., 

ΠΟΠ ΡΥ ΘηΪ[π15. 51 ῬΥΟΡίθγθα {πο ΡΥ] πηοσ6-- 

ὨΪ π|5. οΓΘδίαγϑ ἋἸοίτι5. οϑῖ., ΓΙ ΠἸΟΟΓΘΑ π5. οϑ : 

δἤδιη 60 4τπ04 ΡΥἸΠΙΟσΘΗἢἴπ5. ΠΟΥ ΠΟΥ ΠῚ ἀἸοἔτι5 

δ. Θ5ὲ : ὈΥΙΠΗΙΙ5 ΘΧ 115 7] ΤΠΟΤ ΠῚ 51 Πΐ, ΠΊΟΥ ΠΠπΙ5 {τ|6- 
ΥἹΓ. 51 ὙΘΙῸ ΓΙ ΠΟΘ ΘΠ [15 ΠΟΥ ΠΟΤ ΊΙΠ ΘΧ 60 ἀἸοίτι5 

εϑὲ, 4ποἀ οατϊιϑὰ Θϑὲ γΘΘΕΡ ΘΟΙΟΠΪ5 6 ΠΟΥ Ϊ5 : [ἴα 

οἵ ῬΥΪΠΊΟΘ Πἰ{τ|5 ΟΡ θα 86, ΘΧ 60 4πο4 οατιϑα δϑὲ 

ταὶ οὐδαΐαγα 6 ΠΙΠ 110 δὰ 6556 ργοάπιοία 511. 51 δἴτπη 

ῬΓΪπατιπη [δοἴτι Π] 6556. Π]ΠΟ Οϑίθ ΠΡ, αιιο αὶ ρι]-- 

ΠΟΘ ΘΠΪτπι5. ΟΥ̓ΘΑ ΠΡ. ἀἸοῖι5. ὁδὲ :; ΑΡοϑίο!τια {{| 

αἰχὶε : Οπιτῖα μετ᾽ ἤρδτιτηὶ οἱ ἐν ἴρδτίτα ογϑαία σιιπῖ, 

ἀθθῖμε ἀϊοογθ : ἘΠῚΡ56 γαοίιις 65ί ἀπῖθ οτηηΐὰ. Αἴ 

ΟαπΠῚ ΕἸ ΧΟΡ : ΕῈ ἴρδε δε απιΐθ οπιτιῖα,, οβἰθπαϊὶ 

ΘΠΔ 4] 46) 56 ΠΊΡ ΘΙ 6556. ΟΥΘΔ ΕΠ Δ ΠῚ γΕΓῸ [Ἀοΐδ 
[α]556. Νὰ) {Ππώ4, 65, οἵη μος, 7πι ρῥγϊτπιοὶρῖο 

4 Ἐ61Ὲ χαὶ οὐχ ἁπλῶς οὐδεὶς διδάσκαλος ἀγαθός. Ττα- 

Ῥεζιιπίϊιι5, 51 ΒΘ τοῖο, δἱ ΠΑ οΙττον ἴατηθη Ἰηΐογρτο- 

ἰαΐτι5 δβῖ, οἴπη 118 βου! ρ5ι : 1 ποῆ ὙΠΕΡ ΊΤΟΙΡΕΣ γτεῖϊμς 

τπαϑ ἰδῖ6 } δόπιιδ. ΑΥτποβι τὶ βορίθμη Νῖββ, χαὶ οὐχ, ἁπλῶς 

διδάσκαλος ἀγαθός, 110, οὐδεὶς, ῥγεῖοδγμηΐβθο, τροΐθ. 

ὸος εβῖ : Μὸ ψυϊάθηη ἀἸοἷβ. τη ϑιβίγαπη Βοπιτη : Ξοα 

Πίος αἴχῖθβο, ϑαῖ5 ποῖ εβί. ΕΘΗ ΠῚ ΠῸΠ 511ΠῚ 50] ΠΠΠῈ 

ΠΑ σΊδίου ΟΠΙΙ5, 566] στη οἴϊατη Ποῖ ΒΟΠ 5. 

ν 

" 

οἰς τὸ, Πάτερ, δόξασόν με. 

Εἰ δοξασθῆναι παρὰ τοῦ Πατρὸς αἰτῶν ὃ Υἱὸς, 

θεϊχῶς χαὶ οὐχ ἀνθρωπίνως ἥτει- ὃ οὐχ εἶχεν ἤτει. 

Καὶ ψεύδεται. ὃ εὐαγγελιστὴς εἰπὼν, ᾿Ιθεασάμεθα 
τὴν δόξαν αὐτοῦ. Καὶ ὃ ἀπόστολος Οὐχ ἂν τὸν 

Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. Καὶ ὃ Δαόδίδ- Καὶ 

εἰσελεύσεται ὃ βασιλεὺς τῆς δόξης. Οὐ προσθήχην 
ὁ τν ἢ. δ 5 ὗν » , ῃ 

ξ ξ ᾿ οὖν δόξης αἰτεῖ, ἀλλὰ τῆς οἰκονομίας τὴν φανέρωσιν 

γενέσθαι. 

ΡῚ " ΕῚ ’ 

Εἰς τὸ αὐτό. 

Εἰ τὴν δόξαν ἣν εἶχε πρὸ τοῦ τὸν χόσμον γενέ- 

σθαι ἀληθῶς παρὰ τοῦ Πατρὸς ἥτει, ἀποδαλὼν αὐὖ- 

τὴν ἥἤτει. Οὐ γὰρ ἂν ὃ εἰχε λαύεῖν ἐπεζήτει. Εἰ 
“Ν᾿ - ὃ " ᾿ “Ψ - ᾿ ἷὰ , ΕῚ μ᾽ δὲ τοῦτο᾽ οὐ τὴν δόξαν ἀπούεθλήχει μόνον, ἀλλὰ 

"ἢ κ Υ ΕῚ ’ ν -.- ἊΨ - Ι 

χαὶ τὴν θεόητα. Αχώριστος γὰρ ἣ δόξα τῆς θεότητος. 

γΠ ιλὸς οὖν χατὰ "Φωτεινὸν ἦν τυτς ἄρα. Φαί- 

γεται οὖν τὰ τοιαῦτα κατ᾽ οἰχονομίαν τῆς ἀνθρωπό- 

τητος, οὗ χατ᾽ ἔλλειψιν τῆς θεότητος εἰρηκώς. 

3 Α , ΄ Ι͵ 

Εἰς τὸ, Πρωτότοχος πάσης χτίσεως. 

Ἀ τ ’ » 

Εἰ πρὸ τῆς χτίσεως ὃ Υἱὸς οὐ γέννημιά ἐστι, ἀλλὰ 
͵ Υ “Ἁ 

χτίσμα᾽ πρωτόχτιστος ἂν ἐλέγετο καὶ οὐ πρωτότο- 
᾿ πὸ 5» Α , - 

χος. [5] ἐπειδὴ πρωτότοχος τῆς χτίσεως εἴρηται, πρω- 
,ὔ , Ἁ - 

τόχτιστός ἐστι, χαὶ πρωτότοκος εἰρημένος τῶν νε- 

χρῶν, 1 προ τελευτήσας ἃ ἂν εἴη τῶν νεκρῶν. Εἰ δὲ δὲ ΚΤ 

τότοχος ἐξ δος εἴρηται; διὰ τὸ αἴτιος εἶναι τὴς ἐχ 

γεχρῶν ἀναστάσεως " οὕτω χαὶ πρωτότοχος χτίσεως͵, 
ὮΝ " Υ τ τὰ αι 15. 0 5 4 ἘΦ 
διὰ τὸ αἴτιος εἰναι τοῦ ἐξ οὐχ ὄντων εἷς τὸ εἶναι πα- 

» Ἅ, 7 “Ὁ - 

ραγαγεῖν τὴν χτίσιν. [5] τὸ πρωτότοχος εἰρῆσθαι τῆς 
- ΙΝ ΄υ 

χτίσεως, πρῶτον αὐτὸν γεγενῆσθαι δείχνυσιν, ὃ 
" , Ὡς , Ν᾿. 2 - ᾿Ὶ ΕῚ ΤΥ»... 
ἀπόστολος εἰπὼν, Πάντα δι᾿ αὐτοῦ χαὶ εἷς αὐτὸν 

εἰπεῖν, καὶ αὐτὸς ἐγένετο πρὸ 
᾿ σι ἢ μῚ τ. ᾿ , 

ἐ, Καὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων, 
ΕΔῸῚ  α! Ἁ ἢ τὰ Ε Ἁ, ΝΑ ,ὔ ,ὔ 

ἔδειξε τὸν μὲν ἀεὶ ὄντα, τὴν δὲ χτίσιν γενομένην. 
4.» δ᾽ Ύ τῷ ᾽ μων ’ ΄Ν Τὸ γὰρ, ἔστι, τῷ, Ἔν ἀρχῇ ἦν ὃ Λόγος, συνάδει. 

Ὁ Ὁ τς ὐχέ ής" Εἰ πρωτότοχος, φασὶν, ἰὸς, οὐχέτι μονογενής 

ἀλλ᾽ ὁ- φείλει χαὶ ἄλλος εἶναι, οὗ πρωτότοχος ἀλέγη- 

»͵7). ῬΠοῖίπο Πωγοίϊοο ἰοσὶ ροϊεβι ἀϊἸββογίαίο μο- 

τα ϊ Π]5 ἜΥ 1 15511Ὼ1 ΠΟΤ γ511 Ῥοίαυη., πὸ ΒΑΓ ΟΠ ΓΙ 

[ΘΙ ΡΟΓΌΤΙΗ. ᾿ 

ς Κορ. [ον τιι5 πρωτότοχος ἐχ, γεχρῶν. ΑἸ ἄπο Μ55. 

πρωτότοχος τῶν γεχρῶν. 

ἃ (1665 Ρ]οΥΊ 46. οπλπο8. λέγεται. ΠΡ] Ποπὶ ΔΙ {ποΐ 

Ν55. ὦ σοφοί. 
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ται. Καίτοιγε, ὦ σοφὲ, καὶ ἐκ Μαρίας τῆς παρ- 

θένου μόνος γεννηθεὶς, πρωτότοκος αὐτῆς εἴρηται. 

Ἕως οὗ γὰρ ἔτεχε, φησὶ, τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρω- 

πτότοχον. “Ὥστε οὐχ “ἀνάγχη ἀδελφοῦ πρωτότοχον 

λέγεσθαι. Λεχθείη δ᾽ ἂν ὅτι ἵ χαὶ ὃ πρὸ πάσης γεν- 

νήσεως, πρωτότοχος ἐλέγετο" ἔτι δὲ χαὶ πρὸς τοὺς 

διὰ υἱοθεσίας τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐχ Θεοῦ γεννω- 

μένους, ἐὡς ὃ Παῦλός φησιν- Ὅτι οὺς προέγνω, 
χαὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰχόνος τοῦ ΥἹοῦ 

αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοχον ἐν πολλοῖς 

ἀδελφοῖς. “ 

Εἰς τὸ, Κύριος ἔχτισέ με. 

ἊΝ , 

Εἰ ὃ ἐν σαρχί φησιν, ᾿Εγώ εἶμι ἣ δδός- χα 
᾿ν ’ αἶ 

αὐτός " Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ 
ΕΣ "» ὦ ἦν 3 ΣΕ ὙᾺ σὕ , 

ἐμοῦ" αὐτός ἐστι χαὶ ὃ εἰπὼν, Κύριος ἔχτισέ με 
Ἁ ἮΝ Δ - 7 ἊΝ 

ἀρχὴν δὸῶν αὐτοῦ. Λέγεται δὲ χαὶ ἐπὶ γεννήματος 
͵ὕὔ Ἁ , ξ » 5 7ὔ Ε χτίσμα χαὶ ποίημα, ὡς τὸ, " ᾿Εχτισάμην ἀνθρω- 
Ὰ τω “- ᾿ 7 » ᾿ ᾿ 

πον διὰ τοῦ Θεοῦ: χαὶ πάλιν, ποίησεν υἱοὺς χαὶ 
᾿ Α 7 

θυγατέρας: χαὶ ὃ Δαῤδὶὸ, Καρδίαν χαθαρὰν χτίσον 
᾿ “- ᾿ Σ 

ἐν ἐμοὶ, ὃ Θεὸς, οὐκ ἄλλην αἰτῶν, ἀλλὰ τὴν οὖσαν 
- 7 δ "ἢ ," 

χαθαρθῆναι δηλονότι. Εἴρηται δὲ χαὶ καινὴ χτίσις, 
- ε ΕΣ , 7, ΕΙ ἌΕ 

οὖχ ὡς ἄλλης χτίσεως γενομένης, ἀλλὰ τῶν φωτι- 
, παῖ ᾽ὔ Ε Υ ΄ ᾽ 

ζομένων ἐπὶ βελτίοσιν ἔργοις κατασχευαζομένων. Εἰ 
κὶ Ε Χ ῬῈΝ ᾿ ΕΝ 5. Ὁ 9 “4. οἷ εἰς ἔργα τὸν Υἱὸν ὁ Πατὴρ ἔχτιδεν, οὗ δι᾽ αὐτὸν, 

Ἁ διΑ Ε ς ϑὼ ἃ “ . ἢ [ 

ἀλλὰ διὰ τὰ ἔργα ἀῦτον ἔχτισεν. 'Πὸ δὲ δι᾿ ἕτερον 

χαὶ οὐ ἢ ἐχείνου δι᾽ ὃ δι᾿ αὐτὸ γινόμενον, ἢ ΒΕρΟῚ ἐχείνου δι᾽ ὃ 
ἐγένετο, ἢ ἧττον αὐτοῦ. ΓἼἕσται οὖν Ἵ μέρος ὃ Σω- 

χ -Ὁ ,ὔ 

τὴρ τῆς “ χτίσεως, ἢ ἥττων τῆς χτίσεως. Ἀνάγχη 
Ἕν : ᾿ Ε , 2. ὦ ᾿ " ῳ᾽ ἡ 
οὖν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ νοεῖν. Εἴποι δ᾽ ἄν 

᾿ δ '-ς δω κ Ὃν ͵ὔ 

τις χαὶ τὸν Σολομῶντα περὶ τῆς σοφίας ἐχείνης 
ἃ" ᾽ὔ . κε Υ Ἂν , 
εἰρηκέναι ταῦτα, ἧς καὶ ὃ ἀπόστολος μέμνηται 
οι " Ἁ ι ω , τω ὌΝ 

εἰπών ᾿ΚΕπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφία τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω 
, ᾿ ἜΣΣΩ , ᾿ " ΕἾ 

ὃ χόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν. Ἄλλως τε χαὶ 

ς (οάεχ (ομηρεῇ. οὐκ ἀνάγκης ἀδελφοῦ. Β65. 5εσαη- 

ἅ1ι5 ἀνάγκῃ ἀδελφῶν. ΑἸ Μ55. ἀνάγχῃ ἀδελφοῦ. Ἐά41- 

ἀἴπιιι5 γοοο πη ἀνάγχη οὐπῃ τ Βα βου ρίο. 

ΓΈΔΜΕΗΙ ὅτι χαὶ πρό. Υ εἴεγνεβ. φαίπαας ΠΡ τὶ ὅτι χαὶ ὁ 

ποῦ, τΤϑοΐδ. 

8 Οοάεχ (Ο]Ρ. ὡς ὁ ἀπόστολος. 

ἃ Βερ. τον ἐχτησάρνην, ροσϑεαί. 564 ἀιιθ1ατι ποὴ 
Ῥοϊζεβῖ, {απ εχ ΒΙΡ]115 ἱπορίο ἴα ἐπηθπάαξιμη 51{, Θα ΠῚ 

γτὸχ ροπδεαϊὶ αὐ ᾿πιπο Ἰοοιτ ἀσοοτητηο 1] Ὠ1110 τη οο 
Ῥοϑϑιῖ. ϑάοχ (0]}. εἴ 411} φπαΐπον 55. ΒΘΡῚ οἵ δα 

ἐχτισάμνην, οὐεανῖ; εἰ ἴΐὰ ἴο Ἰεσὶ ορογίοεγθ, βευῖθϑ οσὰ- 

(ἰοτῖβ ἀρδῦία οβίθπαϊ! : βἰψυϊάθπη σϑυθαπ ἐχτισάμην 
δα γόζεπὶ 5 ρου ϊου πὶ χτίσμια τοί τ πτη 6556 ΠΘΠΊΟ 

ποη νἱήθε, ΑΠΤΟΥ φυπάοηη πὶ Α115. ὀχ Ρ] ΑἸ 115 5ου]- 
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ογαὶ 7 ογὕτιμι. σοπβθηΠ. 51. ΕἼ] πι5, παι τιηῖ, ΡΥ]- 

ΠΟΘ ΘΉΪΠΙ5 δϑῖ, ΠΟῸῚ ΔΙΏΡΠΠ15 δϑΐ ΠΠΙ ΘΠ τι5., 56 

οἱ αἰϊτι5 6556 ἀθθοῖ, οαϊ οοτηρᾶγαΐι5 ὈΡΘΉ 115 

αἰσαταν. ΑἸΖαὶ., Ο ΘΆΡΙ6Π5. δια οχ ΔΙΑΓΙα ΥἹν-- 
ΘΊΠ6 8011|ι5 Παίτιϑ, ΓΙ ΠΟ ΘΗ 15. 6}1|5. ἀἸοίτ5. 6ϑῖ. 
ροπδὲ ϑηὶηι ρϑρεοτισϑθί, ᾿πυῖ, {{ζτετηι 5τειίτπ ᾿τὶ- αν. : 

πιοσοτζτηι. Οὐ ΠΟῚ 6ϑΐ ΠθΟθ556 [γα 15 γθϑρθοῖι “Ὁ 

ΡΥ Οσϑ παι γ σαν]. Ό1ΟΪ ΘΠ Ροϑϑιῖ, «ποά 
οἱ 4π|5 41] σ  ΠΟΡΑΠΙΟΠΘΙῚ ὉΠΊΠΘΙῚ ἃΠίθοθα ., 1: 

τηοσϑηϊίτι5 ἀἸσογοίαι : 4] δ ΡΟΘΡΘΟαῚ ΘΟΡΊΙῚ . 

{πὶ ῥεῖ δάοριποῖὴ ϑρΙΡΠ5 βα ΠΟΙ 6χ 1260 ΠδΙῚ 
51 Π| 7 τὶ Ῥαιτι5 αἰΐ : Ομοχιΐατι {π|05 ρτιδδοὶρεϊ, Πρ η 8. 29. 

605 οἱ ρῥγωβηϊνιε σοπ Ὀγπιος ἱπιαρσίσιϊὶς ΕἸ οι, 

τι ἴρ56 εἷ1 ργιπιοσετιίίι5 ἐπι τατεἰἰς 7ταἰγιδι5. 

Ιη 1Ππ|4|4 7) οηιίτιιι5 οΤΘανῖΐ τη 6. εον.8.55. 

51 4] ἴῃ ΘΔ. Π6 δϑΐ, ἀἸοῖε: Εδὸ τίη οἷα: δ 146}, χοαπ.τή.6. 

Ιεπιο υεπῖϊ αὐ Ῥαίγοιη πῖδὶ ΡΟ πιὸ : Ἰρ58 ΘΠ 1 Ζῤίώρηι. 
δδὲ 481 ἀἰϊχὶξ : 7) οητίτιιι5 ογθανῖξ πὶ ἐπυϊτίπιηιὶ υἷα- ρον. 8. 

τισι σπιατιηι. Οὐη δὲ ἐδ σθητανα ἀΤοἸ ἔπι’ ογθδίπνα 22- 

οἱ ἔδοίαγα : αὉ ΠΠπ|4, Ογεανὶ ἰιοηνίτιθην ρ67 ἰλειίηι. αεμ. ἡ. 

δὲ ᾿ἴϑυτη, ΖΓθοῖξ {105 εἰ {ίϊας εἰ Ἰλαν4, (Τ᾽ σεη. 5. ἡ. 

ηυττιάτίηι ΟΥ̓ΘΩ πὶ τη, [)6τι5, ΠΝ ρεἴθη5 ἢπι4, 564 ἐν 50. 

τὰ νι οοὲ φιοά οναΐ ροϑβίπ!η5 πηι Π 481]. ῬΙοίξαν 

αὐΐθιη οἱ πονὰ ογθαίπρΡα, ΠῸῚ {πο ἅ11ἃ οΥθαΐιγὰ 

[χοΐα 5ἷ1, 564. ψποά Πὶ {πὶ 1ΠΠπ|πηϊ πάπαν, δα τη6- 

Τοῦτα ορθΡἃ ρυθραγθηαν. 51 ΕἸΠΠπτὴ ῬΑΙΘΡ ΟΡ θαυ 

Δ Οροῦὰ ; Π0Π ΡγΟρίου' Ἰρϑιιηι, 564 ΡΡΟΡίθυ ορθῖᾶ 
οὔθαντ. Οποά δπΐθιη ΡΙΟΡίοΡ αἰππὰ ποη Ργορίοι 

56 ἢξ, αὐ ρᾶ15. δϑὲ {ΠΠ|π|8. οἵι}1|5 οατιϑὰ [ἀσίμΠη 6ϑῖ, 

αὐιΐ 60 τ] ητ|5. ΕΓ ἰστταν ΘΙ γ ΔΙΟΥ ἀτιΐ ρᾶ 75 ογθᾶ- 

{{π|25, ἃπί ΤΩΪΠΟΙ 4181} ΟΥ̓ΘΑ ΠΡ. ΟὐμαΓΘ ΠΘΟΘ556 

οϑὲ ἀδ παιηδηϊζαΐθ 6}115 1π|6 ] Πσϑρθ. ῬΟϑϑιξ Θἰ 180 

45. ἀἴσουθ, ϑϑ]οιηοηθηι ᾿ὲθο ἦ6 11 βαρ θη ἃ 

ἀἰχίϑϑθ, οα]τι5. δὲ Αροβίο!ιι5 πηθῃ]] 1, ἘΠῚ αἰχιῖ : 

άπ ροϑβίφιιαηι ἦι Ξξαρίοπίϊα 1)εἰ ποτὶ σοβπονῖξ ας (ον. τ. 

πιιιπάει5 μ6Ι δαρίθπίίαμπι 1}2θιιπι. ῬΥοθῖθυθα πθάτιθ 3" 

Ῥέα ἸῃΥ δαΐζαν πο Ἰοοι5, αὖ σττάθτο οϑὲ ἴθ Ηθχαρ]5 : 

ς64 ἴπ δὸ σοπβϑοπίϊπηξ μι ΠΡΥΪ, {πο6 Βαθοπί ΟΠῚΠ 65 

ποη ἐχτισάμην, ογαανΐ, 564. ἐχτησάμιην, γΡοσϑεάὶ. Νο- 

ταπᾶπτη ρταΐογθα, ἴῃ 60 Ιοθὺ 411 βἔδεπι το ογέατ ς 

«υϊηΐο οαριῖα ἀεπο5. πὸπ Ἰ6σὶ ἴῃ ΒΙΡ]115 ἐποίησεν υἱοὺς 

χαὶ θυγατέρας, “εοἷϊ {05 εἰ Πίϊας, 564, ἔγέννησεν υἱοὺς 

χαὶ θυγατέρας, Οεπμεῖς ΕἸ ος εἐ Πἰίας. Το σε Ῥυεοία- 

0161}. 

» (οήεκ (Ο]Ρ. οὐ δι᾽ ἑαυτό. Ἀεσ. 4αατγέι οὐ δι᾽ ἑχυ- 
τοῦ. ἘΔ εὐ Β6ρ. βοουπάπιβ πἰ ἴπ οοπέθχία. 

“ Βορσ. {πανία οἵ ΟΟΙΡ. ἡ ἥττων αὐτῆς, ἀνάγκη. 

ἃ ΑπΠ 4 ἄπο Πρτὶ εἰρηκέναι ταῦτα. ὅοχ ταῦτα ἴπ 

γα]ρσαῖς ἀδοναΐ. δ 
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ΡΙΓΟΡΠοΐα οϑὲ 781 αἰχὶς : 5δοἀ Ῥγονθυθιονιμ 50 }- 
Ρίον. ΡῬρουθυθῖα τι ΠῚ ΠΑ ΡῚΠΘ5 5110 Ἁ] ΠΟΥ 11}. ΠῸΠ 

Θἃ Ιρ58 418: “Ἰοιιπ τ. 51 ΤΠ θῖι5. ἤΠΠπ|ι5 δορὰς {4π| 61-- 
σοΡὰξ : Ζοπιῖπιι5 οὐθανὶξ πλ6, Ῥοἴμ5. απ! πι6 ἀ1-- 
χΙβϑοῖ, Ραΐοῦ οὐθανς πη6. Νιβαιαμ ΘΠ ἸΡ 5111 

ΤΟΙ ΠΙ1} 5111} νοσαθαΐ, 564 5ΘΠΊΡΟΙ ῬαίγΘη). 

ΑΘΟΙΡΙΘπάππηι ΟἹ [αν δὲ {Ππ|{|, σϑγιεῖ, ἀ6 60 ΕἾΠΟ : 

ὙΠΠπι4 νοῦο, ογθανὶΐ, 46 θο, 41] [Ὁν ΠηΔ ΠῚ διιϑοθριῖ 

56 ΡΥ]. (ὑδδΐϑυτι [πὶ ἶδ ΟΠ] ἢ 115 ΠῸΠ ἄππο5 “Ἰοἰ Πητ|5. 

ΤΘιι 1 5ΘΟΥ̓ΒΙ1Π1, Θ᾽ ΠΟΠΉΙ ΠΘΙῚ 5ΘΟΥ̓Β11} (1|Πτ|5 ΘΠ ΠῚ 

ΘΓ), 564 σοσὶ τα 0 6 Πα ἈΠ ΟἹ] 5616 ΘΟ 5146-- 
ΡΆΠ}115. ΝΘΊτ6. Θπ]Π Ῥοίγιι5. ἀπο05 1πς}6]]6χιῖ, π|0] 

αἰχι : μι ἰρϑίζι ΟΠτίϑειι5 ράξϑιι5 οἷἐ ργὸ ποϑὶς 

σαγπ6. 851 ΕἼΠΠπ|5, ᾿π{πΠπ|π|, σΘη γὰ 65ὲ, ΠΟ [ἃ-- 

οἴ, {ποιη 0600 ἀ1ο11 βου ραν : (ογίο ἰσίετιτ' 5οἰαξ 

ἰοίαᾳ οπιῖι5 ]ογαθῖ, χψιιοά διίηι οἱ Ζ])οπιϊτιίτη, οἵ 

ΟἸιγδίπηι ἔεοὶ! 7}1)6ῖι5 ὃ Ἐδτ τα πι6 θεϊαπη μἴο ἀ]οθη- 

ἄτι, ἰ4 ἀθ δὸ {πὶ οχ Μίαν] δὲ ϑϑοιηάι σαν- 
ΠΟΠῚ ἀἸοίτιπ] [τ|556 : δῖοι δὲ ἀπ σο]τι5 {τ πὐϊ ΠΕ τ 

θοητιη Ραβίου τι5. [ον ραι, ἀἴοῖε : Μαξιις δεῖ 

σονὶς ποάϊο ϑαϊναίοτ, φιιὶ 6εὲ ΟΠιγίξίτις Ποπιΐητις. 

Νδηι νοχ, ἐοεῖϊθ, 6 δθὸ χιεῖὶ ἀητθ ϑεοιία 6ϑῖ, π6- 

“πδατιλ 1 ΔΟΡῚ μοΐοϑι. Ὑϑριη 1ἃ φιιοα 5οαῖι, 

οἰανῖτιθ. Ἰάθμ οβίθη τ, τ] ἀἴοῖς : απὸ σ᾽ θδιίηι 

γιίθτν 05 ΟΥ̓ οἰ αἰδίϊς. 51 οὐιη} ΘΠ ἔτι5 θϑί ΕἼΠτι5, 

ἴππο ϑρ᾽ ηἴ1ἃ [ἀοΐα δϑὲ ; [ἀ]διιηὴ {Ππ||4| Ολγί δίς 

1)εὶ ροζεγιίϊα οἱ 1) οἱ Ξαρϊθηίϊα. Νάτα ἩΠΠ1π|5 σα ρ᾽ θη τὰ 

[αοΐὰ ΠΟΠ οϑῖ, 566 56} 61" διαἴ. Δο ῬΡΟΪΠ 46 ἴοι 

46 Ῥαΐγθ ἃ αν ἀϊοπιιη οϑὲ ΠΠπὲ : σίο πιϊ]ιὶ ἐπι 

7διιι ρτοἰθοίοτεπι : οἵ, ἔαοίιι5 65 τηιῖ]ιι ἐπὶ ἐαἰπι- 

θην : οἱ Ῥαυτ5, Ζαΐ ατιίοην 712 6τι5 ὍθΓαα, οπιηῖς 

Δ ΟΥῸ ἤοηῖο πιοπάας., οἷς οἴϊαιη ΟΠ Ϊπιι5 Ζαοίτις 

65 ποὶς ὦ 1260 βαρίοπίϊα, οἱ βατιοιοαϊϊο, οἱ τὸ - 

εἰθηιίϊο.ϑὶ Ἰσῖταν Ῥατθι,, οὐ ΠῚ ργοἴθοῖου οἱ νορᾶχ, 

ΠΟῚ δϑὲ [δοίινα : ποι ΕἼΠΠπι5. οἴη ΠΕ σα ριθπίϊα 

δὲ ϑαποι οι, ἰδοῖπνα οϑὲ. ρος δὶ γϑυῸ ΠῚ] δϑῖ, 

ἘΠῚ ῚτΙ5 [6 τι5 ραἴου : Ργοίθοϊο ΨΘΥΠῚ δῖ οἱ ἤοο, τπΠτ|5 

ῬΟΪΠτι5. 96 5115 ΟΠ βίτια. ϑαϊναίον. Νϑάαπο ἰσὶταν 

ΒΆΙνΔΓΟΙ 5Θοιμ Πα πππ ᾿Ρ505 Πρῖι5. οϑῖ, πθήτιθ Ῥίον 

ΤΟ Πτι5 οϑί, Εἰ [γσῖγα 1Ππ4,| Φίχιὶξ Πρ οπιΐττις 

9 ἘΠ 1 Μαρίας τὸν χατά. Αἴ ποκέτί βαρίοπι δῖββ. Μα- 

ρίας τὸ κατά. 

ΓΈΘΙΕ εὐ Μ55., πομμ 11} δείκνυσι λέγων, ἈΘρῚ 56- 

οὐ τπι5 οἱ [ου 15 δείκνυσι, λέγοντος. 

8. ἘΔ εἴ αἰϊψυοῦ Νἴ55, εἰ ὅτε ἐγεννήθη τότε σοφία, 

ψευδές, ποι Ἰπΐθσνο. Αὖ' σθοῖθ δὲ οπποπδίε Ἰοσίταν ἴῃ 

ἈΠΕ {π|5. {τ θτι5 ΠΡ Υ]5, 1α, αὖ ΘΠ ἀτπηιι5, 

"41 οὐ οσ. βεσπηάιι5 ἡ γὰρ αὐτοσοφία, γιατ ἔρϑδα 

}6} 56 δαρίοπίϊα [ποία ποι 651. Βορὶὶ τογίϊιι5 οἵ 4{πη- 

[5 οαπὶ (010. ἡ γὰρ αὐτοῦ σοφία, ἔρδίιι5. δαρίοπίϊα. 

Ἀδερ. «ααγίι5. ἡ γὰρ τοῦ θεοῦ σοφία, 7)εὶ δαρίεπίϊα. 

5. ΒΑΒΙΠῚῚῚ ΟΙΒΑΒΕΞῈ ΘΑΡΡΑΒΌΟΟΘ. 
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ΑἈἈΒΟΘΗΙΕΡ. 

οὐδὲ προφήτης ὃ εἰπὼν, ἀλλὰ παροιμιαστής. Αἱ δὲ 

παροιμίαι εἰκόνες ἑτέρων, οὖκ αὐτὰ τὰ λεγόμενα. 
υδὴ-- 

λον ἂν εἰπεν, ὃ Πατὴρ ἔχτισέ με. Οὐδαμοῦ γὰρ αὖ- 
Εἰ ὃ Θεὸς Υἱὸς ἦν ὃ λέγων, Κύριος ἔχτισέ με, 

τὸν Κύριον ἑαυτοῦ, ἀεὶ δὲ Πατέρα ἐχάλει. Ληπτέον 
" κ ᾿ δ κα 5: οἷ - φ «ᾳ.Ἄξςο ΠῚ οὖν τὸ μὲν, ἐγέννησεν, ἐπὶ τοῦ Θεοῦ Υἱοῦ - τὸ δὲ 

ἔχτισεν, ἐπὶ τοῦ τὴν μορφὴν τοῦ δούλου λαῤόντος. 

Ἔν πᾶσι δὲ τούτοις οὐ δύο λέγομεν, Θεὸν ἰδία, καὶ 

ἄνθρωπον ἰδίᾳ (εἷς γὰρ ἦν), ἀλλὰ χατ᾽ ἐπίνοιαν 

τὴν ἑκάστου φύσιν λογιζόμενοι. Οὐδὲ γὰρ Πέτρος 
Ὁ ΠΊΝΝ ὙΠ ἢ σ - : , ως, 
δύο ἐνόησεν εἰπών: Χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ 

Ὧν ν 

ἡμῶν σαρχὶ. Εἰ γέννημα, φασὶν, ὃ Υἱός ἐστι, καὶ 

οὐ ποίημα, πῶς ἢ Γραφὴ λέγει ᾿Ασφαλῶς οὖν γι- 
»π νὰ ΑΟῈΝ 3 ν ο ἢ οἶς 5. 

νωσχέτω πᾶς οἶχος ᾿Ισραὴλ, ὅτι καὶ Κύριον αὐτὸν 

χαὶ Χριστὸν ὃ Θεὸς ἐποίησε; ἱΡητέον οὖν χαὶ ἐν - 
-Ὡ- Ὶ 5 6 ᾿ Υ ; 3 ὦ ταῦθα, περὶ τοῦ ἐχ “ Μαρίας τὸ χατὰ σάρχα εἰρὴ - 

ε -Ὁ ᾿ “ τ , " 
σθαι" ὡς γοῦν χαὶ ὃ ἄγγελος ὃ εὐαγγελιζόμενος τοὺς 

ποιμένας λέγει, Ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτὴρ, 

ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος. Τὸ γὰρ, Σήμερον, οὖκ ἂν 
ὩὉ ᾿" “7 , ,ὔ ἡ ᾿ 

περὶ τοῦ πρὸ αἰώνων νομισθείη. Σαφέστερον δὲ τὸ 

ἑξῆς δείχνυσι, ἦ λέγοντος, Τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν 

ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. [εἰ ὅτε ὅ ἐγεννήθη ὃ Υἱὸς , τό-- 

τε σοφία ἐγένετο, ψευδὲς τὸ, Χριστὸς Θεοῦ δύναμις 
᾿ . ΄ «ε ᾿ " 9 - 7 τι πδὼ Ψ' 

χαὶ Θεοῦ σοφία. Ἣ γὰρ " αὐτοῦ σοφία οὐχ ἐγένετο, 

ἀλλ᾽ ἦν ἀεί. ΚΚαὶ τοῦτο οὖν ὡς ἐπὶ τοῦ Πατρὸς λε- 

γόμενον παρὰ Δαῤὶδ, Γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὕπερ- 

ασπιστήν " καὶ, ᾿Εγένου μοι εἰς σωτηρίαν " χαὶ ὅ 

Παῦλος, Γινέσθω δὲ ὃ Θεὸς ἀληθὴς, πᾶς δὲ ἄνθρω- 

πος ψεύστης" οὕτω χαὶ ὃ ' Κύριος ᾿γενήθη ἡμῖν 
Α 2 Ἁ τ» 2 Ἁ  - Ν Ἁ Ψ χς 

ἀπὸ Θεοῦ σοφία, χαὶ ἁγιασμὸς, καὶ ἀπολύτρωσις. 

Εἰ οὖν ὃ Πατὴρ γενόμενος ὑπερασπιστὴς καὶ ἀλη- 
» , ,, 

θὴς, οὐ ποίημα" καὶ ὃ Υἱὸς γενόμενος σοφία χαὶ 
εἶ Ν 

ἁγιασμὸς, οὐ ποίημα. Εἰ ἀληθὲς τὸ, εἷς Θεὸς ὃ Πα- 

τήρ᾽ ἀληθὲς δηλονότι χαὶ τὸ, εἷς Κύριος Ἰησοῦς 

Χριστὸς ὃ Σωτήρ. Οὔτε οὐν Θεὸς ὃ Σωτὴρ χατ᾽ αὖ- 

τοὺς; οὔτε ὃ Πατὴρ Κύριος. Καὶ μάτην τὸ, Εἰπεν 

ὃ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου. ψευδὲς δὲ καὶ τὸ, Διὰ 

τοῦτο ἔχρισέ σε ὃ Θεὸς, ὃ Θεός σου. Καὶ τὸ, ἜΟρε- 
ξε Κύριος παρὰ Κυρίου. Καὶ τὸ, ᾿Εποίησεν ὃ Θεὸς 

ὦ - ἧς 

Β χατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ. Καὶ, Τίς Θεὸς πάρεξ τοῦ Κυρίου; 

Βορ. βοχίιιβ παϊρεῖ ἴῃ οοπίοχἔι ἡ γὰρ αὐτοῦ σοφία. : 564 
᾿ναθεῖ ἴῃ τηαυρῖπε τοῦ θεοῦ. ΤλεπΙπι6 Ἰδοίῖο πέταπαο πὶ 

Ἀερῖο ρυῖπιο βίπηι! ρῬομῖταν ἡ γὰρ αὐτοῦ τοῦ θεοῦ σοφία. 

Ηος δῃ 110 τηοᾶο Ἰοραβ, παυ] πη Γοίουυθ ποῖ Υἱ- 

ἄδο. 

1 ἘΔΙ δὲ ἁἰϊψαοι Ν55. χύριος ἐγεννήθη : {πο τἴὰ 1μἃ-- 
{πὸ το ἀπξαπι ορογίπογναῖ, })οηηίπιι5 “θη 651. γοω- 

Εἰ Ἰπΐονρτοβ, ]οπεῖπτι παΐιι5 651.) 5σῖν 6 ῬΤῸ ἐγεννήθη, 16- 

Θουῖ ἐγενήθη, 5ῖνο Ὁ α]σαΐαμπ) σομίτα Ὑ]Ω} ΥΘΙΡΡῚ γεννᾶ- 

σθαι ᾿πορίο βοιιααίτιβ δι. ΑἸῈ {το Νῖ58. χύριος ἐγενήθη, 

“Ζ}ασιιις ει; πος ἈΠῸ ἀρια Ῥαυλαχα Ἰοσίξαν, 
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Καὶ, Τίς Θεὸς πλὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Καὶ ὃ Ἰωάν- 

νης, ὅτι Θεὸς ἦν ὃ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν 
Θεόν. Καὶ ὃ Θωμᾶς ἐπὶ τοῦ Υἱοῦ, Ὃ Κύριός μου, 

χαὶ ὃ Θεός μου. Πρὸς τὰ χτίσματα οὖν καὶ τοὺς 

Ψευδῶς θεοὺς χαὶ οὗ χυρίως εἰρημένους νοεῖν τὰς 

ἀντιδιαστολὰς δεῖ, οὐχ εἰς τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν, 

Εἰς τὸ, Ἵνα γινώσχωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν 

Θεόν. 

Ὃ ἀληθινὸς πρὸς τοὺς ψευδῶς ἀντιδιαστελλό- 

μένος λέγεται - ὃ δὲ ἀσύγχριτος, πρὸς πάντα κατὰ 

πᾶντα ὑπερέχων. Εἰπὼν οὖν ὃ Ἱερεμίας περὶ τοῦ 

Υἱοῦ, Οὗτος δ᾽ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτε-- 

ρος πρὸς αὐτὸν, μείζονα καὶ τοῦ Πατρὸς εἶπεν "; Ὅτι 

δὲ ἀληθινὸς Θεὸς χαὶ ὃ “ Υἱὸς, αὐτὸς δ Ἰωάννης ἐν 

τῇ πιστολὴ φησιν" Ἵνα γινώσχωμεν τὸν μόνον 
ἀληθινὸν Θεόν - καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ Υἱῷ «αὐ-- 

τοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. Οὗτός ἐστιν ὃ ἀληθινὸς Θεὸς, 

χαὶ ζωὴ αἰώνιος. Οὔτε οὖν “ διὰ τὸ, Οὐ λογισθή- 

σεται ἕτερος πρὸς αὐτὸν, μείζονα τοῦ Πατρὸς νοη- 

τέον " οὔτε μόνον ἀληθινὸν Θεὸν τὸν Πατέρα, ἀλλ᾽ 

ἀμφότερα πρὸς τοὺς λεγομένους μὲν ψευδῶς, οὐχ 

ὄντας δέ. “Ὡς χαὶ ἐν τῷ Δευτερονομίῳ λέγει, Κύ- 

ριος μόνος ἦγεν αὐτοὺς, χαὶ οὐχ ἦν μετ᾽ αὐτῶν 

Θεὸς ἀλλότριος. Εἰ μόνος ἀόρατος καὶ σοφὸς ὃ Θεὸς, 
᾿ . 

οὖχ ἅμα χαὶ ἐν πᾶσι μείζων πάντων Θεός - ὃ δὲ ἐπὶ 
, ᾿ ΘΡ, δ... ε ΄ , « 

πάντων Θεὸς, ἐξ ἀνάγχης ὑπερέχων πάντων. Ὃ 
3. Δ δὰ ἐν 5. ΕἸΝ , ᾿Ν ἘΠΕῚ νι δζτ' ΩΝ 
ἀπόστολος οὖν ἐπὶ πάντων Θεὸν εἰπὼν τὸν Σωτῆρα, 

μείζονα χαὶ τοῦ Παξρὸς εἶπεν; ᾿Αλλ᾽ ἄτοπον. Ὁμοίως 
ΥΥ . .- Γ ΄ « , Ν ΠΡ ΚΟΥ ΤΡΕῚ 
οὖν χαὶ τοῦτο ἦ νοητέον. Ὃ μέγας Θεὸς οὐχ ἂν ἐλάτ- 

των εἴη ἑτέρου Θεοῦ. Ὃ ἀπόστολος οὖν εἰπὼν περὶ 

τοὺ Υἱοῦ, ᾿Απεχδεχόμεθα τὴν μαχαρίαν ἐλπίδα χαὶ 
, Ὁ» ὔ" τ 7 τὼ Ὁ 

ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ χαὶ Σωτῆ- 

ἃ ΠΙὰ δουιρίιπτο, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, Ηῖςο ἴδει πο- 

δί6} εἴο., ποῖ ΤΘΡΟΓ τα ρα ΨΦοροτηῖαπι, 564 ἀρπα Βα- 

τοἢ ἂρ. ὃ, ν. 96. Νδο οαᾳπᾶπὶ πηϊνιιπὶ νἹ ογ] 46- 

Ρεῖ, πρειπὰ Βανι ποιηΐπθ {6 ΓΘ πη]: Οοἰ[αΥ], ΟΠ 

ΤΠ ὁχ ἀπ! [τ||5 αἰζοσατα ΠΡ σι οἴ ἉἸίορο οοῖ- 

ζαπάογθ 50 1101 δἰπί, αἱ νι ἄονο οδὲ ἀρια (Ἰειπθη ἴθι 

ΑἸοχαπάσιπαπι 11}. 1 Ῥεαάας. σἂρ. 3, ἃρ δὐπιάοπι 

110. 23, σαρ. 8, ρα Οὐ ρυϊαπατη 46 ογαίίοπα ἀοτηϊηϊοα, 

ἀραᾶ Ατηθγόβιασῃ Π}. 2 τη Ηοχαῦμην. οἂρ. 14, εἴ 4110]. 

Ρ»ῊΪϊΪΟο 1πίουτοσαιίομ!β ποία ἴῃ Βερ. βθοιπάῆο ἰηνε- 

πἰΐαν : 4πᾶπὶ Δ ΠΡ πα τη 6588. ἴδοῖ]α ον Ἰ ογὶπι, 

απ, ἃ 50] 4ἴα, ονγαίϊο οσομοϊαϊ, 

ΤΟΙ. Ι. 

σ 

Ὀ 

Ε 

δ 

Τοπιῖπο πῖθο. ἘΔ]ϑιιπὶ δυιΐθπι δὲ Πα : Ῥηορίθγθα ἢ,αὶ. 41.8. 

τιπιαὶξ 16 7) 6ιι5, 712 61ι5 {{πι5. ΠΙᾺ ΤΠ4θπη, Ῥ πες Θεα. το. 

Τοοηιΐτιις ὦ Π)οπιῖτιο. Ἰὰτ ΠΠπ| 4, 2, οῖϊ ΤΠ διις σϑοιιτι 34 υ 

ἄπιηι ἱηιαρσίποιι 1)6ὶ. Ἐπ, Οἰεὶς ΤΠ οῖις ρτιδίον 1)0-- εὐάρς τὰς 
γγιίτετιτην ἢ ἘΠ, Οἰεὶς 726ιι5 ρτιθίθν 7), τιοϑίτιτη, ἢ 35. 

ΕἘτ Τοᾶπποο: Ζθι5 δραΐ ΚΓ ὀγϑτηι, οἱ ΓΤ ουϑιίηι τ αἱ ᾿ἀνοημ ᾿ 
αρι 712 6ιεηι. Ἐπ᾿ ἩΠΟΠλὰ5 46 ΕἾΠΟ, Ζ)οπιΐπιι5 Τιδιι 5, απ. “0. 

δὲ 1)έιι5 πιθιι5. Τινουβιἰαΐθϑ ᾿σὶ ταν Δ ογθαῖιγ 5 28. 

εἰ δά 605 411 ἴαϊδο, πὸπ ΡΡΌΡΙΙΘ 41] ἀϊοιηΐιν, 

ορονῖθξ γείνει, πο δ Ραΐγθμ δὲ ΕἸ] πηι. 

ιν. 

Ιη ΠΠπ 4, ὅ7ὲ δορτιοσοατι ἴδ δοΐμιπὶ ὉΘΓπι 
ἴοα 

7 δηι. 
π 

ῬΙοῖταν γϑυτ8, Πποὰ ἃ}0 115 4] ἴα]βο ἀϊοιιπέιιν, 
ἀἰδαπριϊίαν : ἸΠΟΟΠρΑΡ 1115 νοῸ, “ποα ἸΠἴ6Ι 

ΟΠ πΐα π΄ ΟἸΠΠΙθτ15 Ἔχ ϑ τς, ῬγΟϊπ 6 οπὴ {6 γ6- 

πηϊὰ95 ἄθ ΕἸ ἀϊχιῖ : Πις οϑὶ 1)διιδ τιοϑί 61. τιοπ 

(εἰζηνα τ αἰΐιι5 ααἰ διίηι : πσιτη οἱ Ραῖγ6 ΠῚ] ΟΥΘΠῚ 

ἀἰχὶιῦ Οαοα δαίθηι δἰϊατη ΕἼΠπ|5. 510 νϑυτ5. Πθιι5, 

1056 ΤοᾶππΠ65 ἰπ ἘΡρίβίοία (1018 : ὅὲ δορποσοαηι5 

σοἴμπι ϑϑγιιτη Π διιπι, δὲ δἰπιις ἐπι ϑ6ΓῸ ΚΕ ἰο 6} 5 

ὕόσιι Ομτῖςῖο. Πο ἐδέ υογιις [)εῖις, θἔ υἱέα (ἴοττια. 

Νας ἰσίταν ρυορίθι {Ππ4, οπ ἐὐϑίϊηι αὐ ξιν αἰἴΐις 

αὐ εἴιπι, ᾿πτ6 ΠἸσϑηά τιμὴ οϑὲ ΕἸ] πὶ ῬΔΕΓΡΘ Π]Δ]ΟΥΘΠῚ 

6856: πος Ραϊαπάτιμη, ΡΑΙΓΘΩΙ 6556. 5011} ὙΘΙΤΙΠῚ 

Ὄριιπι : 564 αἰγάητθ δὰ 605 4] ἔα ]50 ἀϊοιηῖιι", 

προ ἴλπηθη 5ππΐ, ορουῦῖθε γϑίευνι. Ἐππηάθι δά τη0- 

ἄτι οἱ ἰπ Πϑαϊθιοποπο ἀἰοὶξ : 72) οπιίπιι5 σοἶτις 

ἀπιαῖ! ἴρ505, εἰ ποτὶ ΘΓαΐ διμηι οἷς 1}}6ιι5 αἰΐοτιι5. 

91 Ποῖ δϑὲ 501π86 ᾿ν]51}}}}}5. δὲ 5816 Πη5,) ΠῸΠ 

δἰατπι Πποήπ ἴπ ΟΠΙΠΙθτι8. ΤηΔ8]01 δϑὲ ΟΠΊηΪ-- 

μὲὰ5 Πειθ: 41 νθιῸ 5ΈΡΟΡ ΟἸηΪὰ εϑὲ 685; 

πϑορβϑασίο ρυϑθϑίας οπηπῖθιι58. ΑΡοϑίο 5. ἸΡΊΈαν 

οὔ 5 ΡῈ. οτηηΐὰ [6 11Π| ΘΑ νίογο Εἰχιξ, ΠῚ 

οἱ Ραῖγο ἀϊχὶν τπϑἤογθι ἢ 56 α πος ἈΡϑανάτμη 6ϑέ. 

ΘΙΉΠΠτΘυ ἰσίταν οὐ ποὺ ᾿πι Προ πάπιπη. Μάρηι5 

Βανιοῖ. 3. 

36 

Ι. ὥοαν. 5. 

20. 

ἤομι. 32. 

12. 

Ῥθαϑ ποὸπ ροϊοϑὲ ἄθο 8|10 πηῖποι 6556. ΑΡοβίο τι 

ς ψείεγεβ αι ψποῖ ΠΡΥῚ ὁ αὐτός. Πεοβὺ ἀυπουϊις5 ἴῃ 

γα] σαι85 οἱ ἴηι 4115 ψαθυβάαπι (σα οΡι5. | 

ἃ ΠΙαά, διά, ἴῃ ποβίν 5 βερίειη ΝΙ538, βθ ἢ Ἰερίεαν, 

Θ1η Ἀερ. βεοιπᾶο φοβῇ νόθοπὶ σωτῆρα Ροϑῖϊα οϑὲ 

ποῖΐὰ τα ουγορα 018, εἴ ραυϊο 1ηΐτὰ Ροϑβί σ ΎΡυτ εἶπεν : 

{πᾶτ ἀἰϑπσαθηαι χαῖϊοπθπι 56 {ΠῚ}}1 5.1 Π1118. 

ἐ (οάοχ (ΟἹΡ. εἴ πάθον ἈΘΡῚΙ νοητέον " ὅτι πρὸς 

ἀντιδιαστολὴν τῶν ψευδῶς λεγομένων εἴρηται ταῦτα, καὶ 

οὖ πρὸς πατέρα χαὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, Ῥιμίαπάδιηι 

νἱαείϊεδι, πο αἰϊοία 6586 αὐ αἰϊδεϑποείοπεπε δος 

φιιὶ {αἰδοὸ αἰὰὶ υοοαπίι", ποπὶ απΐεπι γοἤδγοπαα 6556 «εἰ 

Ῥαΐγεπι εἰ Εϊίϊυνε εἰ δρίἵάμι δαποίιπε. 8εᾳ ἐοἕιιηι 

οὗ 
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1ιι. 4. 13. ΘΥσῸ οἴ ἀ6 ΕἼΠΟ ἀϊχιι: Εἰ εροοίαπιι5 δϑαίαπι 
5ρ6πι οἱ αρρατίτοπθην οσἴοτγίο πισϑηὶ 7) 6ὶ οἱ δαῖ- 

σναΐογὶς τιοοίγὶ ὕει ΟΠγιϑίϊ, τατὴ οὐσὸ Ῥαΐ6 Πγὰ-- 

7ούθλ ᾿π 616 χὶῖ 9 Νάιη ΕἾ] ἀρραν ΠΟ ΠΘηῚ οἱ δ4-- 

ψ ΘΠ ΠῚ ΘΧΘρΡΘΟΙ 115, ΠΟῸῚ Ῥαί 15. ΠΡΟ ἸσΊτπν ἀθ 

Ῥαῖνο οἱ ΕἸἼΠ1Ο ᾿Π 6 ΠἸ5ΟΡῚ 1 Π Δ 1} ἰΘστμΠ ἐ111, 564 ΠΟῚ 

ΘσΔΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΠΟΙΠΕΡ. 

ρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μείζονα τοῦ Πατρὸς 
ἰ άρν ς . πιο ,Δ ςω Α Ε ΄ " ἐνόησε ; 'Γοῦ γὰρ Υἱοῦ τὴν ἐπιφάνειαν χαὶ παρου- 

σίαν ξΞἐχδεχόμεθα, οὐ τοῦ Πατρός. ᾿Αδιαχρίτως οὖν εἷς 

Πατέρα καὶ εἰς Υἱὸν ταῦτα λέγεται, καὶ οὐ " παρα- 

τετηρημένως. Τὸ, ἴσα Θεῷ εἶναι, οὐχ ἄλλο ἐστὶ 
- 

τῷ, εἶναι ἴσον Θεῷ. ὋὉ οὖν Υἱὸς οὐχ ἁρπαγμὸν 
- 

--. Ἐπ τ ᾿ ξ ΘΕ ς . Ἢ ΕΥ̓Σ κα ὦ , τ 
ῬΗϊρρ. 2. οὐαπὶ ἀΠΠσ ΠΕ] ΟΡ βουν [0 π6. Π|πᾺ,,  φικαϊι οι 6556 Ἃ ἡγησάμενος τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, πῶς ἀνόμοιος χαὶ ἄνι- 

͵ 

Τυιὰ, 2. 6. 

οαη.". 18 

αι. 20. 
“3. 

ἴοαπ.5.5 2 

ΣΟ: Ζ. 

10, 

αι}. “8 
18. 

21}1α{{1|. χ0 
19. 
δαιλι. τὸ 

28. 

ἈΠαίιμ. τθ 

97. 

“οαπ.Ὁ 29 

2, 'δο- ὃς 
10. 

2)60, ΠΟΠ Δ]1π4 Θϑὲ Π151 60 δ πιᾺ} 6 ΠῈ 6556. ΕἼΠΠτι5 

σΘΡ6 οἴη ΠΟῚ ΓΆΡΙ ΠΔ ΠῚ Ριιαν θυ ἐρφιίαζι6 1 6556 

1260, φοτηο 40 «Ἰ551}}}}15 0 Πρ τ|8 15 οϑὲ Πθὸ ἢ 

Τά φῚ δυΐθηη ΠΊὰ 15 01} 51Π| “τὰ πη ΕΠ ΠΟΙΉΪΙΙ5. 

Οἴμηι Θη]η} ϑα] ναῖον 56] 0 511πὶ αἰχίϑϑοι Π6Ὶ ΕἼ] ΠῚ 

ἰδητππη 060 ; 4π|451 ποὺ ἘΠΠΟ «6 θα τ, 51 ν ΡῈ 

. ΕἸΠ 5 65, ϑιιη δὲ ῬΑΙΡῚ 6556 Φπὰ }|6} : νου οθαηΐ, 

1π6{|||, 1Ππτὴ Ἰαρ᾽ ἀν 6 : ΠΟῊ 50]π|η} {το 50] γοροῖ 

5 Δ 1], 566] οἰ ηὶ «πιο Τλθιι Τὰ ΓΘ 5111} 

6556 ἀἸοοΡθ , δ {π|4}6} 56 0 511Π| [Δ] 65 1)60. Τὺ τιὰ- 
115 Ἰσίτιιν οϑὲ ΡΑΓῚ οἱ δθοιπάϊιπ ΑΡοϑίοίτιηι οἱ 56- 

οαπ τι ὅδ] ν αἴουῖθ γΟΟΘ 1, ΘΟ 1151 ΕΠ ΠΟ 1115 ΠΟΙΙ. 

Τὰ {Πιπώ4| Δογι 65: πιοίίην. «αι, 59ε] χιιϑιι5 

ρμάαγαίτηι 651. 

51 706 101} ἀονοῖπτι5. ΕἼΠΠτι5. ΠΟῚ 6ϑ᾽, 816 πὶ ]105 

«υϊάθηι Ρθπθῇο 5. ἁ[Ποῖαϊ, 1105. νΟΡῸ μιιηῖϊαξ., 

. Το 40. ἀϊοοραὶ : Ῥαίον πϑιιΐπθηι πιάϊοαί, 

50 οπιπθ {[ιάίοίπεηι θαι Κι ο ἘΠῚ 4101 : ο- 

ἱδείαίεηι παδοὶ Εἰ Ππι5 Ἰιοτῖτπῖς, Τοτατ{{οπιεἰϊ ρ6ο-- 

. δαία πὶ ἰοστα. ἘΠ γαγϑιιϑ: 7) ἴα οεἰ ηὐϊ ιὶ οτητιῖς 

μοΐοοίας ἵπι| σ(δίο οἱ ἱπὶ [ΟΥΤΩ. Αὰἁ Ῥρϑῆπτιμ Δπίθηη: 

« Τινὶ ἀαῦο οἷαυος Γοσπὶ εὐρίοτιτη. Δα ἀἸβοῖρα]ο5 

ΟΜ ΘΙῸ : “πιδη ἴσο υοῦς, θο5 ἡ Θητ 11 65 151}, 

ἐπι Τοϑοπογαίζοτιο θά θῖες δι ιρ 67 ἀπιοεϊθοῖτι 5θεί65, 

πιαϊοαπίος ἀμοάφοϊηι ἰγιὑτις ]οταοῖ. Ἐὶχ 1ρ515 ἜΡΡῸ 

ΒΟΡΙΡ τ ΓῚ5 Δ Π] 11 50} {10 6ϑῖ, οἴη ϑα ναῖον α1-- 

. ΧΟΡ : Εἰ πιο τά ατη, τιτιϊοτεί τις δ δοιπάϊιπι {α- 

οἷα 6715. ἘΠ᾿ 410}: Πυπτι χει ϑότια Γἐοοτίτι ἵτι τὸ- 

διιγΓΘοίϊοποιη, οἱ: ψιιὶ υθγο πιαΐα ὀσογίτιί, ἐπ 

τ δ ΓΘοἰοτιθτη. χπϊοῖϊ. ΑἸ Οβίο!τι5 γ6}Ὸ : (1765 

ἐγ Ἰη πιο 5 τη ατι [ὁδίατὶ οροτίεί ΘΟΥ(ηι ἐνὶ ϑιιτιαῖϊι 

1ΠὰΩ, ὅτι πρός εἴο.. ᾿πίον 5] οββοιηαία, {πῶ γοσδηΐ, τος 

ΘΟ ηβουὶ ἄοθογο ἀυθιίγον. ΑἸῈ ἄπο Ν55. οἵ θά 1π| πα ΄ῃ 

οοηϊοχία. 

8. Απταυῖ ἴτ85 ΠΡΥῚ ἀπεχδεχόμεθα, ΑἸ ααϊάαπι Μ55. 

εὖ 61π| ἐχδεχόμεθα. 

μι Τῃ δ11|5 ροβῦ γοοοπ παρατετηρημένως ῬΟΒΙΓ15 65{}110 

(τα 5 : ὅτι τὸ, ἴσα θεῷ εἶναι, οὐκ ἄλλο ἐστὶ τῷ, εἶναι ἔσον 

θεῷ. ΑΥ ποβίσϊ βερίθπι Νῖ55. δίπθ {{{π||0ὸ α{1 1π οοπ- 

ἰοχίι. 

ἃ ἘΦ ΠῚ θεοῦ, μιόνον ὡς οἴο., οἴαπὶ γρρα] ἃ Ροβί γΟΟΘΠῚ 
θεοῦ : 4τπὰγπὶ πη] πῃ ἸΠ ΓΘ ΠΡ ΤΠ ΘΠ ΤᾺ ΟΠ ΠῚ 5θα{ππ||{|8 

-τἅ»ν " ΝΑ -τὝ 

σος Θεῷ; ᾿Ιουδαῖοι δὲ εὐσεδέστεροι ᾿᾿ὐνομίου. 'Γοῦ 
Π - - ’ ᾿ τ 

γὰρ Σωτῆρος εἰπόντος ἑαυτὸν Υἱὸν ἅ Θεοῦ μόνον, 
5 , τ ΠΥ ΩΣ -Ὁ ᾿ε 

ὡς ὀφειλομένου τῷ Υἱῷ, εἰ ἀληθῶς Υ ἰός ἐστι, χαὶ 
Υ Ἣ -Ὥ 

ἴσον αὐτὸν εἰναι τῷ Πατρί" ἐδούλοντο λιθάσαι, φη- 
, , 

σὶν, αὐτὸν, οὐχ ὅτι μόνον ἔλυε τὸ σάδδατον, ἀλλ᾽ 
« ᾿ , ἍΝ ν' ᾿ Χ » ᾿ 
ὅτι καὶ Πατέρα ἴδιον ἔλεγεν εἰναι τὸν Θεὸν, ἴσον 
Ὡ ᾿ τ ω ὡ τ τὶ -“ ᾿ ν 
ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ. ἴσος οὖν τῷ Πατρὶ χαὶ χα- 

Ἂ 5 , " ᾿ . - 
τὰ τὸν ἀπόστολον καὶ κατὰ τὴν φωνὴν τοῦ Σωτῆ- 

μὴ 5" ,ὕ ᾿ 

ρος, χἂν Εὐὐνόμιος μὴ θέλη. 

Ἴ » Ψ ἊΨ δὲ . ω 
ν» Ἱς τὸ, Οὐχ ἔστιν ἐμὺν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς 

ἡτοίμασται. 

Β ἩΠπ πὴ χύριος τῆς χρίσεως ὃ γος, καὶ τοὺς μὲν 

εὐεργετεῖν, τοὺς δὲ χολάζειν, πῶς ἔλεγεν, Ὃ Πατὴρ 

[9] 
'κ }} “" ᾿ , » - 

ὑδένα χρίνει, ἀλλὰ πᾶσαν τὴν χρίσιν “ ἐδωχε τῷ 

᾿ ἰῷ ; Καὶ ἀλλαχοῦ" ᾿Ιξουσίαν ἔχει ὃ Υἱὸς τοῦ ἀν-- 

- »-» 
) 2 , Ξε ὃ μμῃ εν ς , ᾿ ͵ 

ρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας. Καὶ πάλιν, 
Γ᾽ Ἂ" -Ὁ ᾿γχα 7, 2 “Φ ΄ Ἐπ σιν Ὁ 

Εδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ χαὶ ἐπὶ γῆς. 
Πρὸς δὲ τὸν Πέτρον, Σοὶ δώσω τὰς χλεῖς τῆς βασι- 

-- “- Α Ἁ Ν 

λείας τῶν οὐρανῶν. Πρὸς δὲ τοὺς μαθητὰς, Ἀμὴν 
ΧΕ ΩΡ ς "- ἘΦ Ἃ " “ 2 - 

Ξγὼ ὑμῖν, υμιεις οι αἀχο ουθησαᾶντές μοι ἐν τῇ πα- 

, , π ΘΕ ὙΥῊΝ , , 
( λιγγενεσία χαθήσεσθε ἐπὶ δωδεχα θρόνους; χρίνον- 

κὲ ὩΣ ΄ Ξ»᾽ 
τὲς τὰς δώδεχα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Λέλυται οὖν αὖ- 

Ἔ αν ἃ , ἴω Η - ἸλωΣ ῃ 
τοῖς τοῖς ἐγγράφοις, τοῦ μὲν Σωτῆρος εἰπόντος, Καὶ 

7 “ διη ΦῸΣΚ Ν δι .Ξ " Ὁ Α 
τότε ἀποδώσω ἑχάστῳ χατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. Καὶ 

- 3 δὴ 
ἀλλαχοῦ, ᾿Εκχπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες 

ἊΞ ὦ ὅν τῷ ᾿ 
εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες, εἰς 

ἀνάστασιν χρίσεως. Ὃ δὲ ἀπόστολος: Τοὺς γὰρ 

'Τναροζαηίξ5., τη816 ΤΠ ΓΟΥΡΓοίατι8 δϑί, 816. ΒΟΡΙΡ6ΠΒ : 

Λαπι οἴη. δ᾽ αἰναῖον 1 λζειπι 56 1)6ὶ ἀϊχενῖ!, χιαδὶ 1Π1- 

Ἰο δοἴμιπι εἸενεαίῖι", οἱ, οἷς. 564 σϑοῖο βουιρίαχ ἵπνο- 

μἰπλιι5 τη ΒΟΡῚ]5 βοσιη ὁ οἵ {πτπίο, θεοῦ μόνον, ὡς εἴο., 

γίγσιϊα ρμοβὲ γοσοπὶ μόνον ΘΟἸ]οοαία, 

5ΉῊΙΟ Ε{{]ὰ5 εἰς τὸ, οὐκ ἔστιν ἐμόν εἴα., πόδ ἰπ 

οαποπς 4511. πόας ἴῃ ϑθρ απ, πϑάπθ ἴῃ ἀπ {15 

86 χ ΠΡνῚ5 Ἰοσιίιν : 564 6 δ. βδοιπο,, ἴῃ 480 ἰηγο- 

παν, πὶ ΘΠ Ἰο ποῖ ῬΑΡΊΒΙΘΠβθτὴ {χα 511}, 

ς (οἤΠο65 ΑἸ ποῖ χρίσιν δέδωχε. Μοχ δα. πο Μ55. 
ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμ.. 

ἰὼν, 
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͵ δ΄ ἀκ τ δὼ τῷ Ὁ Γ, 
πάντας ἡμᾶς φανερουθηναι δεῖ ἐμπροσθεν τοῦ βή- 

- ον ν , 

ματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα χομίσηται ἕχαστος τὰ διὰ 
"Ἢ μ ἈΠΕΙΡΤΑ Γᾳ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν, εἴτε κα- 
, -ν » " 

χόν. Τῶν λαμανόντων “ οὖν ἐστιν ἀξίους ἑαυτοὺς 

ποιῆσαι τῆς ἐχ δεξιῶν καὶ εὐωνύμων χαθέδρας τοῦ 
Κ , 5 ΓΝ ὃ , .,, “᾿ ο ἡ ἐπ 
υρίου, οὐ τοῦ δυναμένου διδόναι, χἂν “ ἄδικος ἣ 

αἴτησις ἡ. 

. μος - Γ΄ 

Εἰς τὸ, Τίς Θεὸς πάρεξ τοῦ Κυρίου ; καὶ τίς Θεὸς 

πλὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν; 

Ὅτι μὲν οὐ πρὸς τὸν Υἱὸν ταῦτα χαὶ τὰ ᾿ ὅμοια 
’ π᾿ ᾿ Χ Χ ᾽ὔ Ἁ ΠῚ “ 

τούτοις, ἀλλὰ πρὸς τοὺς λεγομένους θεοὺς, οὐχ ὄντας 

ἐ, εἰρήχασιν αἵ Γ ὶ, ἱκανῶς ἀποδέδει; χφ᾽ δὲ, εἰρήκασιν αἱ Γραφαὶ, ἱκανῶς ἀποδέδειχται, ἀφ 

ὧν καὶ Θεὸν καὶ Κύριον πολλάκις ἐν τῇ παλα!ιὰ 

Διαθήχῃ καὶ τῇ καινὴ τὸν Υἱὸν ἀπεδείξαμεν εἰρῆ-- 
σθαι. Ὃ Δαβὶδ δὲ σα οστερον αὐτὸ ποιεῖ, λέγων, 

Τίς διιοιός σοι; χαὶ ἐπήγαγεν, Ἔν θεοῖς, Κύριε. Καὶ 

ὃ Μωσῆς" 

μετ᾽ αὐτῶν θεὸς ἀλλότριος " χαίτοιγε 

Κύριος μόνος ἦγεν αὐτοὺς, χαὶ οὖχ ἦν 

τοῦ Σωτῆρος 
ον ’ με 

ὄντος μετ᾽ αὐτῶν, ὥς φησιν ὃ ἀπόστολος, [ἔπινον 

ὅ γὰρ ἐ ἧς ἀχολουθούσης πέτρα δὲ γὰρ ἐχ πνευματιχῆς ἀχολουθούσης πέτρας, ὲ 
Ἐπ ᾿ Ἁ πέτρα ἦν ὃ Χριστός. Ὃ δὲ Ἱερεμίας, Θεοὶ, οἱ τὸν 

- ᾽ὔ 

οὐρανὸν καὶ τὴν γὴν οὐκ ἐποίησαν, ἀπωλέσθωσαν 
᾿τὦω -. ,ὔ 

ὑποχάτω τοῦ οὐρανοῦ. Οὐδὲ ἐν τούτοις γὰρ ὃ Υἱός" 
- ᾿ δ μῆν ᾿ - , Π Χ Α ΕΣ 

αὐτὸς γὰρ ὃ δημιουργὸς τῶν: πάντων. ἸΙρὸς τὰ εἴς 
» - Ὁ ᾿ Χ 

δωλα οὖν χαὶ τὰ σεδάσματα τῶν ἐθνῶν χαὶ τὸ προ- 

εἰρημένον, χαὶ τό᾽ ᾿γὼ Θεὸς πρῶτος, χαὶ ἐγὼ 
οἷ Ὁ ᾿ ΝΥ 3 δ 9 Ε ἰξων Δ ἘΝ 

μετὰ ταῦτα, χαὶ πλὴν ἐμοῦ οὐχ ἐστι Θεός χαὶ τὸ, 
γ᾽ Χ δὰ 

"Εμπροσθέν μου οὐ γέγονεν ἄλλος Θεὸς, χαὶ μετ’ 
᾿ Ἁ ᾽ὔ 

ἐμὲ οὐχ ἔσται" χαὶ τὸ, Ἄχουε, Ἰσραὴλ, Κύριος ὃ 
κ ν ΩΝ - 

Θεός σου Κύριος εἷς ἐστι, καὶ ὅσα τοιαῦτα, νοεῖν 
» " Ἁ Ἧ ὡς" 

δεῖ, οὐ πρὸς τὸν Υἱόν. 

ἃ ὙΕ] πὶ Ἰοσαβ Παοθὶ ἴθ ππποὸ Ἰοοῖπι ποίδηι ορῖϊ- 

Τη8 Δ ἴσιο τι{1]1551Π|8 1. 

6 Ἐ γορίοπο πουιιπι γουΡόσιιπι, κἂν ἄδικος, ΒΟΥΙΡὕτι 

ἱπυθηΐτητι5 ἴῃ δρ. βθοιηο 1Ππ ΒΟ ο τπιπη, τοῦτο οἰ- 

μαι διὰ ἰάκωθον καὶ ἰωάννην, μμίο ἤοο αἰϊοίτιην {1556 

ιν. λ1 

(Ππρῖϑιϊ, τοὶ τ ρον οί τιτιτιδ τισι Θα τ {πιτιξ ρον" 

ΘΟΥΡι5, ῥτγοιί σοβ5ϊῖ, οἴυο ϑοπιιι, 806. ηιναζιτι. 

Ἐοστιμὴ ᾿ρῚ ἔπι, 4 ΓΘρουίδη!, δῖ, ἔλσΟΓῸ 586 ἀρ Π05; 

411 ἃ ἀθχίν5. νοὶ 5: Π]5. 015 ΠΟΠΉ]ΠΙ βθάθαηϊ : ΠΟῸῚ 

6115, 1] ἄλγε ροίϑϑί, διϊδῃηϑὶ 1Π]τι5ἴα ΡΟ ΠΟ 51}. 

Τῃ ΠΠ|π4, ες [δι ρτοθίοτ' 1) οπυϊτιηι 9 δὲ σιιὶδ Ῥραὶ. 15 

72 θιι5 τοίου 1λϑιί τιοϑίτμην ὃ 92. 

Οιτιοά ποη ἐ6 ΕἸΠΟ ᾿νθοο οἱ [15 51121Π1ὰ ἀϊχουηὶ 

ΒουΙρ πι 88, 5664 ἐ6 115 711 411 ἀ]οιμη ἔπ, οἴμ ΠΟῚ 

51πἴ, ἀθιιη46 6χ 115 Ιοοὶβ ἀθιΠϑἐΓα πη δ5ΐ, ΟΧ 

ΦΌΙΡ5 ΕἼ Πα πὶ δὲ Τηθυὴ οἱ ΤΟ] 1} 52606 ἴῃ Ὑε- 

[61 ἂο Νόγο Τοβίδιηθηΐο ἀϊοίι [ππ|556. ἀΘπη0η-- 

5 ΓΑΥ 115. ουι Πᾶν] 14! ρϑιιη ΟἸΔΓΙτι5 [Δοἱΐ, 

οὐ. ἋἸοΙ : Ομεῖς οἱ ς εἰδὶ 2 οἱ Δα] ηχ : 7π ρςα1.85.5. 

αἰϊϊς5, 71)οηιῖτιθ. ἘΠ᾿ Μο565 : 7)οηιίτιιι5 δοἶτι5 ἀμαϊξ ΣΝ ΞΔ 

ἴρ505, 6 τιοτὶ ΘΥΩΐ οἴη ἰρ515 1)}6ιι5 αἰλοτιιδ ; Φαδιη- 12 

(πδῖὴ γαῖ οἴη} 10515 ϑα] ναῖον, τιῦ αἰὉ Αροϑβίο]ιϑ : 

Μδιϑοθαπε δπῖπι 6 ορὶΓ αὶ χορ {1105 σοηιίία- ἌΓΕ δον 

δαίτιτ' ροίτα, ροῖτα απίοπι ογαὶ (ἢ γιϑίι5. ΤΟΥ ΘΙ Ϊὰ5 ἡ. 

ἱπάθμι : 211, ψιιὶ οεοἴπιτη δὲ 6 ατηὶ τιοτὶ ΚΘΟΘΥεταΐ, νοι. το. 

Ρεγϑαπε εἶδ διιἐοτ οεοἶο. ΝΘο δηϊιη 1πΐθν ΠΟ 5 ἢΠ]1τ|5 τι. 

τ: 1056 5146} ΟΠ] ἢ 1 δὲ σον. Αἀ 14ο]α 

Ἰριταν αἴχιιθ δ σϑη ΕΠ δ: πη] ον ἃ βρθοίαΐ, δὲ 14 

404 πιοχ ΚΡ ἘΚΡΕ δ 1Ππ|44, Εἶρο 71) 6τι5 ργίπειι5, κι. α. ἢ δ. 

Θἔ 66Ὸ Ροϑί το, οἱ ΡΙΟΘΊΟΙ 16 ποτὶ 65 δι ; οἱ 

ΗΠ, “4Ζ90π|6 τῖ6 τιοτὶ {εἰ αἰΐμς 71) θιι5, δὲ ροϑβὲ πιὸ 

γιοτὶ ΟΥ̓, οἱ 1ΠΠπ|4, .Ζπαἰϊ, Τοταοί, 1) οπεῖγοι5 72) θῖι5 66 μι. 6.4 

ἐπειπι5, ΠΡΘΡΑ͂Ν τετυιι5 65ζ; οἱ (υδθοι μη τι6. 6]1|5- 

1206] 51ιπΐ, ποη 46 ΕἾΠΟ 1η16]]Προ πα δ 5ιιηΐ. 

οὕ “Ζαοοδϑιιπε οἱ ζοαπηπεηι. 

ἔ Ἄρορσ. βοοππάιι5 ὅμοια τούτων. 
8. ἘΔ1 ἔπινον δὲ ἐκ.... ἡ πέτρα δέ. Απίφαι ἄπο 11- 

Ῥαὶ 1ἴὰ τι ΘΙ Ππηιι5. 
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-Ξ -  Ξ-τστιστειιτιςττις: --- ---------------------- ----------------------------
----------------ς-----ς-ς-ςς- 

ΟΟΝΤΆΑ ἘΌΝΟΜΠΌΝ 

ΤῊΡΘΡ αυϊηία5 

Ὲ ΒΡΙΒΙΤΙΙ ΘΆΑΝΟΤΟ. 

Ομοά ποη οἱΐ ογθαΐμγα. 

Οὐοά «ἀφ ΘΟ ΠΠη1ὰ δπηΐ ΟΓΘΔΙΠ}158), ΠῚ] 
σοΙημτη6. Πα θη ΐ οἴη} βᾷποίο ϑρι1πι, 4416 

Θὰ, 4188 ΡΥΟΡΥα δαηξ βρ᾽γΙπι8,. ΠῚ Π1] ΘΟΙΊΠΊΙΠ6 

Πα θο πε οὐπη. ογθα 1550 ΠῚ πο ΘΟ ΠΣ παν ΒΡΙ ΠΠΠῚ 

ΠΟῸΠ 6556 ογθαίαναμη. Οὐοά {τ|86 ΘΟΙΠ ΠΊΠΠΠ1ὰ 811Πΐ 
Ῥαι οἱ ἘΠ] Ο, μθθο σοπηηληἶὰ 51 πη} ΚΡ ΓΙ : 4ποὰ 

{π|015. ΟΠ δοίου θιι5. εἰ οϑισπαίαν Πδιι5. Ῥαΐου οἵ 

ΕἸΠπι5 ἴῃ δου ρίθπνα, ἰἰβάίθμι «δι σ δῖαν δὲ Βρ ΓΙ ἴτ|5 
βϑποίτ5, 1ΠῸ ΘΟἸ Πστταν Βριγ τα δ] αδάθμῃ ἀθ᾽ ατ]5 
6556, οἰ]π|5 Ραίΐου. Οιοά αι 5011 ῬΑΓῚ δάβιπε πὶ 

Ὧ.6ο ποη τι Ῥαϊῖ, δὲ ΕἸἾΠῸ τὶ Ὅθο ποη τιί ΕἾἼΠ1Ο, 

δᾶ δάϊβιιηξ 5Ρ1Ρ [1 5011, οὐθα 115 ΠΟ 1[6Π|: Δ60 

αἰ ΠΟμλΪ τὰ οἱ γ65 4{|86. οἴ οΥΘαίαγ 5. ΠΙΠ1] 60Π1-- 

τπιηθ παροηξ, ὩΤΡΙΠΙΑ ΠῚ 5011 δἰπὶ ΘΟ πη Πίᾶ., 

Ὠΐπο οοἸ σῖτα ὙγΙπΙ αἴ 6 ΠῚ 6556 ΘΟ 51 Ὀί  Π 14 }6Π|. 

ΟυϊᾳυἹὰ κοΐ 658., νΥΓ ἀο ΓΡΑΠ5Πηγ1[ἈΓἹ ρΡοϊοϑβί, 
Ατηοβ.5. 8. ββοιη ἀπ ῬΥΟΡδἰδπι, {πὶ δα Τλδιιηὶ ἀϊοῖε : Ομ 

4. ον. 
Ὦθ: 

“ποὶς οπιπία, εἰ σοπιηιμίας ἱρ5α. ϑρ᾽νΙυ5. ατιῖθ πῇ 

Π6. ΨΘΡΕ ἢ66 Ππηαῖδν] Ροίοϑβε : ΚΡ Ρ τπ|5 ἸσίττιΡ οὐΘα- 

ἔπ ΠΟῚ δϑῖ. Οὐπὶ ογθαίαρὰ ἴῃ ἄπο ἀϊν αι, [ἢ 

σοΡΡΟούθα δὲ Ἱποορροῦθᾶ : τηταῖϊο “ΠΟΘ 16 1{ΠΠΠπ|5 
ἀϊνίϑα δὲ. ἘΠ ορρονὰ {αϊάθηι ἴῃ β υϑίαπαοΡπο- 

χὰ διιπξ ἡγςδ.10}1, ΟἸΠΠῚ πηι! Πα τι5 ΘΟΥΤΈ ΠΡ. ΠΡ1}15 πὶ 

ἸΠΟΟΡΠΡΈ ΟΠ ΘΙ ρου  θηϊαΐ βθοὰ απ βου Ρ ΓΔ ΠῚ, 

ι5. 86 πηο γί }1ἃ Ποϑίγα ΘΟΡΡΟΡὰ Δα Πρ βοδῃ ἔπ ἸΠΠ]ΟΥ-- 

α ἘΔτο Ῥατιβ. κατ᾽ Εὐνομίου, λόγος ε΄. περὲ τοῦ ἁγίου 

πνεύματος. Πιἰδαν φιιίπέια εἶς ϑρί»ἰέμ δαποίο, δοπίγα 

Μειωιοπείισι. ΠΟΘ Ῥαίπαιβ, βθοιη τι δὲ βοχίιιβ β1Π|- 

ΡΙΙοΙΓον περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, (6 δρίρίτι σαποίο. 

Ἀερ΄. ἰογίλαβ λόγος ε΄, περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 7,1Ῥ67" 

φιιίγείιι5 εἶα δρίν τ σαποίο : 564 1Ππ4, λύγος ε΄., τηᾶπιι 

γεοθηίΐοτε δἀάϊειπι εβί. ἈΘΡΘῚ «πᾶνίι5. οἵ «αϊηζι5 

σοΟμΕποηΐου 5ῖπε ἰϊΐα]ο, πρὸς τὸν υἱόν. ὅτι τὰ χοινά, εἴ 

41 βε4αππίατι : ποΐαπάιιπι ἰάτη θη, Ἰ6ΡῚ ἴῃ ΤηΔΥΘΊΠ6 

απο {ἰτα] χα : περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, εἴα δ ῥὲν άπ 

βαποῖίο. Ἑπτηάθη {ἰα] τη ἴῃ δοάοπι ἰοοο Ππαρεΐ 4πο- 

416 οάοχ (οἹΡογίιπιιβ, ποῖ {1.16 πὶ ῬΥΪΠη ἃ ΤΉΔΠῚΙ, 

564 βεοοιπᾶα ἀππηΐαχαΐ, [ἢ 6 115 Ἰοστται ροϑβὲ {τὰ} 11Π|, 

χαὶ ὅτι οὐ χτίσμα. Ἀδξ. βεουπάιι5 ὅτι οὐ κτίσμισι, νοσα]α 
χαὶ ρυφίθυμηἶθθα, Οοάοχ (010. τηᾶπα τϑοθηίϊογα ὅτι 

οὐκ ἔστι χτίσμια. 

» Απεφαὶ ἄτιο ΠΠ001 καὶ τὸ πνεῦμια. 

ς Τούσιῃ ἹΠπ, χαὶ εὐχ ὡς υἱῷ, ἴῃ ποΒΕΡ]5. 5ΟΡΊΟΠῚ 

Ζοῦ ΚΑ  ΥΝΌΜΤΟΙΥ 

Λόγος ε΄. 

Περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

Ὅτι οὐ χτίσμα. 

- ͵ “Ὁ 

Ὅτι τὰ χοινὰ τῆς χτίσεως ἀχοινώνητα τῷ ἁγίῳ 

Πνεύματι, χαὶ τὰ ἴδια τοῦ Πνεύματος ἀκοινώνητα 
τῇ χτίσει, ἐξ ὧν συνάγεται μὴ εἶναι χτίσμα τὸ 

Πνεῦμα. Ὅτι τὰ χοινὰ τῷ Πατρὶ χαὶ τῷ Υἱῷ, 
ταῦτα χοινὰ τῷ Πνεύματι" ὅτι ἐν οἷς χαραχτηρί-- 

ζεται Θεὸς ὁ Πατὲρ χαὶ ὃ Υἱὸς ἐν τῇ Γραφῇ, ἐν αὖ- 
Σ , » αὐτὰ - ἥν ὦ »Ἐ τοῖς χαραχτηρίζεται "ἢ χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐξ 

ὧν συνάγεται τῆς αὐτῆς θεότητος τὸ Πνεῦμα τῷ 

Πατρί. “Ὅτι τὰ μόνῳ προσόντα τῷ Πατρὶ ὡς Θεῷ, 

χαὶ οὖχ ὡς Πατρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ ὥς Θεῷ,“ χαὶ οὐχ ὡς 
Υἱῷ, ταῦτα μόνῳ πρόσεστι τῷ Πνεύματι, οὐκέτι 
δὲ χαὶ τῇ χτίσει, ἃ ὥστε τὰ ἀχοινώνητα ὀνόματα 

Α , - ᾿ ᾿ - υ 4 εκ χαὶ πράγματα τῇ χτίσει, μόνη χοινὰ τῇ Τριάδι, ἐξ 
( ὧν συνάγεται ὁμοούσιος ἢ Τριάς. Πᾶν ὅπερ ἐστὶ 

δ γενητὸν, τροπῆς καὶ μεταδολῆς ἐστι δεχτιχὸν, 

χατὰ τὸν λέγοντα τῷ Θεῷ προφήτην: Ὃ ποιῶν 
ἔ πάντα, καὶ μετασχεύαζων αὐτά. Τὸ δὲ Πνεῦμα 
οὔτε τροπῆς οὔτε μετασχευῆς ἐστι δεχτιχόν" οὖκ 

ἄρα χτίσμα τὸ Πνεῦμα. Τῆς χτίσεως εἷς δύο διαι- 
ρουμένης, εἰς σώματα χαὶ ἀσώματα, διήρηται χαὶ 

ἣ περὶ ταύτην τροπή. Καὶ τὰ μὲν σώματα τὴν κατ’ 

οὐσίαν ἐπιδέχεται τροπὴν, τοῦ φθαρτοῦ χόσμου εἷς 

ἀφθαρσίαν “μεταπίπτοντος χατὰ τὴν Γραφὴν, χαὶ 
τὦω “- - , ; 

ἢ τῶν θνητῶν ἡμῶν σωμάτων ἀπαθανατιζομένων, ἢ 

τῶν μηδέπω φθαρέντων, ὅ φθαρησομένων δέ" τὰ δὲ 

Μ95. ἀεεβί. 

ἃ Ἐπὶ οἱ Μ88. πόοπηπη}}} ὡς τά. ΑἸΗ {τε8 Ν55. ᾧστϑ 

τά. 

«ἘΔΠῚ εἰ Μίξ8. ποῦ ραᾶποῖ γεννητόν. (οάοχ (]Ρ. 

γενητόν, τϑοῖϊπ5. ΠΡΊθ τὴ 61Π| οἱ Μῖ55. πόππα]}]}} μετα- 

Οολῆς ἐπιδεχτιχόν. Α11Π ἄπο Μ85. μεταθολῆς ἐστι δεχτιχόν.- 

ΓΎΕσΡα βαπὶ Ργορ θείς ἄπηοβ, αὐ Ἰοσοσα δϑὲ ἀρὰ 

ΤΙ ΧΧ,, πρὶ φαοά νοχ αὐτὰ 1116 ποη σϑρογίτν, Ὗ οσ- 

Τητι5, ψεὶ 7αοἰς, εἴο. Τἀοῖτοο δαΐθπι 18 ᾿ηξογργεία! 

5. Π|115, {Π06] Ράτ10 Ροβὲ 511Π|1}15 Ἰο6 4] ταίϊο 56 {πᾶ- 

ἴὰγ : ἴῃ 4πᾶ ΠΟΙΙΙΠΑ πὶ 86 πὰ ΡΘΥβοπὰ Ἔχρυῖτηῖ- 

ἴυγ : τὰ σύμπαντα δοῦλα σά, Οπιπία ξεγνα ἔμπα βιιπέ. 

510 ΘΠ] πῇ 56 ΓΠΟ ΠΊΘ]1τ|5 ΘΟ ΓΤ ὙἹ ἀθίηγ, δὶ ἰπ αἴτο- 

46 ἸΙοοὸ πἴᾶπλιν βθοιηα Ρεγβοηᾶ, (εΐ γαοὶς, εἴ, 

Οπιπία βοῦνα ἐμά διιιί. Τθιάοτη Βθρὶ ἀπο Μ55. τὸ δὲ 

πνεῦμα. όσα δὲ ἴῃ Θἀ1{|5 ἀδεϑί, 
ε ἘΔ διαφθαρησομένων. ΓΛΡΥῚ σοἔουοβ φθαρησομένων, 



ΑΡΥΕΒῦΘ ΕΥΝΟΜΙΟΜ ΠΒῸΥ. 

’ Α ἀσώματα καὶ λογικὰ τὴν χατ᾽ ἐνέργειαν ἤτοι κατὰ 
7 

γνώμην ἐπιδέχονται τροπὴν, χατὰ τὸ᾽ ᾿Αγγέλων 

ἁμαρτησάντων οὐχ ἐφείσατο. Εἰ τοίνυν τῶν " γε- 
πες ι -Ὗ 

νητῶν τὰ μὲν οὐσίᾳ, τὰ δὲ γνώμη τροπῆς ἐστι δε-- 
ἌΡ τ Ἀν δον - ἜΤ “ ΡΝ Ὁ ΕῚ 

χτιχά᾽ τὸ δὲ Πνεῦμα τὸ ἅγιον οὔτε χατ᾽ οὐσίαν, οὖ- 

τε χατ᾽ ἐνέργειαν τροπῆς ἢ ἀλλοιώσεώς ἐστι δεχτι-- 
μι ΕΣ Ε , Χ “ φ». ͵ ς χὸν, οὐχ ἄρα χτίσμα τὸ Πνεῦμα. Πᾶν χτίσμα ἁγια- 
, 

ζόμενόν ἐστιν ἅγιον" τὸ δὲ 
ς .- 

ἁγιαζομένων, ἀλλὰ τῶν ἁγιαζόντων, οὖκ ἄρα χτί- 

- ἢ -Ὁ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐ τῶν 

Α εἰ 

σμα. Οὐδὲν χτιστὸν κατ᾽ οὐσίαν ἅγιον " τὸ γὰρ κατ᾽ 
4. Κ ῃ« - το ὩἜ " 

οὐσίαν ἅγιον οὗ δεῖται τοῦ ἔξωθεν ἁγιασμοῦ. Δεῖται 
Ἐπὶ  Υν - ϊ 

οὖν τοῦ ἔξωθεν ἁγιασμοῦ τὸ ἱ γενητὸν, ὅταν ἄξιον 
΄ οω , - 

γένηται τοῦ ἐπισπάσασθαι ἁγιασμόν " οὐ δεῖται δὲ 
ς - Χ Π Ὁ [ ες ἈΡΒῚ ὁ 32 ἁγιασμοὺ τὸ Πνεῦμα, ὅτι ἅγιον χατ᾽ οὐσίαν - οὐχ 
Ὑ , .- ΩΝ τ 

ἄρα χτίσυα. Πᾶν χτίσμα δοῦλόν ἐστι τοῦ δημιουρ- 

Ἀ1 

τ ]Π αἴθιη,, ἃτιῖ θὰ {188 Βοπάπιηι σου ρία βιπΐ,. 
ΘΟΥΓΕΠΉ ΡΠ : ᾿ποοῦΡοῦθὰ ψ6γῸ οἵ γα ΠΟΙ ἃ 56-- 

σαπάϊπιπ ΟρΟ ΠΟΘ Ή θη. δα γοϊαπίαίοιη δα {π|ηΐ 

μη δ ΟΠ θη ,ϑθοῦπάαμῃ πι4, “πε οἰϊς ροοσατι τις 5 Ῥείι. 

ποτὶ ρορογοῖ!. 51 Ἰσῖταν 6χ 115 {126 [Δοΐὰ διιηξ, ἅ]Π1ἃ 

σαυΐϊάθμι ἴπ βα ϑίαῖϊα, 4118 ὑ6ΡῸ ἴῃ ΠΠΘΠ[6 51|501- 
Ρἰαπε τη δ ΠΟ Π6Πι : ΘΡΙ ἴπ|ι5 ὙΕΓῸ 58 ΠΟΙΠ5 ΠΘΩΙΘ 
βθοι πη τιτ 5005 Δ ΠΕ] ., ΠΘ΄π βθοσπάπμῃ ορο- 

γΠΟΠΘΙῚ, τητι ΟΠ πὰ δ ΔΙ ΘΓ ΠΟ ΠῚ Δα Πη10-- 

τὰ τ ποι ἰσίτπιν οὐθαΐανα οϑὲ ΘΡΙπ5. Ογθδπινᾶ 

ΟΠΊΠΪ8. ΟΠ 98 Ποῖ οαπ, ϑαποία ϑϑὶ : ϑδηοίτιβ. 

γεγο ϑριγτπι5. ποιιιδητιαπι εϑὲ ΟΧ 115 {|88 58 ΠΟ1- 
Ποαπῖιν, 5ε4 εχ 115 4188 ϑα πο Πσαηΐξ : ΠΟῚ ΟΡ Ὸ 
ογθαῖαγα. ΝΒ ογϑαίεπη 56 Πτ|ΠΔ Θ556Π 018 ΠῚ 

εϑὶ ϑα οί! : αυοά ΠΆΡΕ 6556 Ἐ18ἃ 58 ΠΟΙ1ΠΠῚ 6ϑῖ;, 

γοῦ, κατὰ τὸν οὕτω λέγοντα τῷ Θεῷ προφήτην Τὰ 297 1ά δχίθυ πα βϑαποιβοαιοπθ ΠῸΠ ᾿πάϊσοῖ. Εχίθυ πᾶ 

σύμπαντα δοῦλα ὅ σά" τὸ δὲ δοῦλον ἐλευθερίαν χαὶ 
υἱοθεσίαν ἢ ἑτέρῳ ὀρέγειν οὐ δύναται, ἧς αὐτὸ οὐκ 

ἔτυχε χατ᾽ οὐσίαν - τὸ δὲ Πνεῦμα ἐλευθερίαν ὀρέγει 

χαὶ υἱοθεσίαν" τὸ γὰρ Πνεῦμα χράζει ἐν ταῖς χαρ- 

δίαις ἡμῶν, ᾿ΑΟδὰ ὃ πατήρ. “Ὥστε “ οὐχέτι εἶ δοῦ- 

λος, ἀλλὰ υἱός: οὐχ ἄρα χτίσμα. Οὐδὲν χτίσμα 
μεθεχτόν ἐστι τῇ λογικῇ ψυχῇ, ὡς ἢ ἐνοιχίζεσθαι 

αὐτῇ οὐσιωδῶς. Τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐνοιχίζεται 

ἐν αὐτῇ κατὰ τὸν λέγοντα  Ναὸς Θεοῦ ἐσμεν, καὶ 

τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ἥμῖν. Οὐχ ἄρα χτί- 
σμα. Πᾶν λογικὸν χτίσμα ἀρετῆς χαὶ χαχίᾶς ἐστὶ 

δεχτικόν. Τὸ δὲ Πνεῦμα οὐδενός ἐστι τούτων δεχτι- 

χόν. Οὐχ ἄρα χτίσμα τὸ Πνεῦμα. “ Καὶ ὅσα μίαν 
χαὶ τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν δείχνυσι τῆς ἁγίας καὶ 

μαχαρίας Τριάδας. 

Β (οάϊοοβ ποι ραποὶ οἱ 1 τῶν γεννητῶν, Αἴ (015. 
τῶν γενητῶν. 

ῖ ἘΦ 1 εἰ Μ85. ποππιΠ}} ἁγιασμοῦ τὸ γεννητόν, ΑΠῚ 

ἄπο Νί55. γενητόν, ΥἿΧ 561η6] υἱθᾶ8, οὰπὶ γοο 65 γεέννης 

τὸς εἴ γενῆτός οσσαγηπηΐ, ἔγτε5 δ «ααίπου ΠΡτὸ5 νοΐο- 

Τ65 5θοῦτη σΟμβοηΐγο. Ἐπ απῖπὶ 51 ἴῃ ἁἰΐεγο βου ἔα 

γεννητός, 5ΟΓΊΡΙῚ 5016 ζ 1 ΔΙΈΈ ΓΟ γενητάς. 

ἃ ἘΔ εἰ δα. ἰεγίϊι5 δοῦλά σου. ΑἸ 86ὲχ Μ95, 
δοῦλα σά. 

» ἘΔ ἑτέρῳ παρέχειν. Αἴ πιοδίτί δερίθμι Νί55. ὀρέ- 

γεῖν, 

Α φαΐθηη βδηοι βοδίίοηθ οσθὲ 1ὰ φαοα ἔασξιμη εϑῖ, 

σα ἔδοξαπι που ἀἰσητιπ {πο 58 ΠΟΙ ΒΟ ΠΟΠΘΠῚ 

ἀϑϑθαδίτν ; ΘΡΙΡ τπι5 γ6ΡῸ, (04 Θ556} Πὰ 58 ΠΟΙΠΙ5 

εϑΐ, 58 ποι ΠοδοπῈ ΠΟῸῚ δϑϑΐ : ΠΟ ΡΊ ΓΗ οΓΘα πιγὰ 

δῖ. Οπηηΐβ ογθαΐαγα οποίον 5 5ΈΥγἃ δϑὲ, ΒΘ Πππὰὶ 

ΡΙΟΡΠοίδιῃ 4] 5. θα Δ] αν : Οπισια 567- Ρς ῖ. αι 
αἱ εἰδὲ : φαοα ἀπιΐθιη βουντιμ εϑὶ, 14 ΠΡ γ δ ίθηη 

οἵ ΔἀορῇΠοποϑη “πιᾶτη 1ρ5ὉΠηΠη6ῖ Θοϑθηῖα ΠΟ ἢᾶ-- 

Ρυΐε, ἃ] του ργδοϑίαγθ ΠῸΠ μοῖδϑε : ἂἱ Κ5Ρ᾿Ρ1Πι5 Π-- 
Ἰϑου ἕΐθιη ἱπη ρου οἱ Δἀορ ΠΌΠΟΙ: οἰαπηαὶ ΠΑΙ 16 

ἴῃ Ποβίγθ σον ἴθιι5 ϑριγιτπ5.: (δα ραΐοτ'; {τα Θαὶ. ἡ. 8 

7απι ποτὶ 65 ϑδϑῦυιι5, 56 {{{π|5: ΤΟΝ δὲ ΘΡβῸ οὐθᾶ- 
{πγὰ. ΝᾺΠΑ ογθαίαγα ἴα σΟΠΥ Πα ΠΟ 1115 δϑὲ γΔΠ10-- 

ΠᾺ] ἀΠΙΠη86, αὖ ἴπ ᾿ἰρϑὰ θϑβϑθητ δον Ἰη ΠΑΡ] θὲ : 

ΒΔ ΠΟΙΠ5 ὙΘΓῸ 5Ρ1}1π|5 ἴῃ δὰ ᾿π Πα αΐ, ϑΘοι πὴ 

ΘαΠ5 «μι ἀἰοῖε : Τεπιρίτιη, 1) δὶ 5ιίηι5, θὲ 5 ρίΤ {5 

Τεὶ μανίξαϊ ἐπι πιοδὶς : τοι εϑὶ Ἔσο ογθαίπγα. Ὑ1)- 
ἴπι5 86. ν᾽ ππὰ ἴπ ΟΠ ΠΟ ΠῚ ΟΥΘα ΠῚ ΤᾺΠΟΠΔΙΘΠ. 

Ροβϑιιπ οδάθγο: ΠῚ Π1] ααΐθι Βουτιπι ροίαϑί ἴῃ 5ρ 1} 1- 
τη σα 6.6 : ΠΟΙ δϑ᾽ ΘΡΡῸ 5ρΡ1.1{π|5 οΡθαῖπινᾶ. ἘΐΈπ126- 

ΟἸΠΊ 16 ἸΠΆΤῚ οἱ ΘΔ 61} 6556 ΟΡΘΡ ΠΌΠΟΙ 580- 
εἴθ ἃς Ὀραΐδ ΤΥϊη  ἐατ15 ὁδί πιπί, Ἰάθ πὶ ρΓΟΡαπΐ. 

ς ἘΔ ὥστε οὐχ ἔστι δοῦλος. (οἄοχ (]Ρ. εἰ αἹέον Β6- 

Βἰαβ αὐ ἴπ οοπίοχία ; πθὸ ἈΠῸ} ἴπ βᾶογο ἴοχίτι ἸορΊ αν. 
ἃ ψερίεγεβ φυϊάδην ΠΡτὶ οἵ 6 Ἐπ ἐνοικίζεσθει αὐτό. 

ΑΙῈ αὐτῷ. Ἀερ. φαατίι5 αὐτῇ. δῖνε Ἰρουι {15 αὐτὸ, 
5108 αὐτῇ, ῬΘΟΟΔΕΙΓΕΠ ἤ0η Ρεΐο. 

ε Τοίπηῃ ΠΠπ4, καὶ ὄσα μίαν εἴο., δά ἐϊτα]τιπα τιβιιο, 

Δα] ἴτας ἐσ ποϑίνῖβ βερίθπι (ΟΠ οΙΡα5. Οποά 51 ο- 
Τα ΤΩ ΘΥΊΙΠῚ δ᾽ οββοιηὰ 6556 υἱθαΐαν, ομηῈ 14 6 οου- 

ἰοχία τηᾶπα 518 ἄ6]6γο, εἔ ἴῃ ογᾶπι ΠΡΓῚ οχρογίατο Ρρο- 

εχ. 

91. 

1.Οον 

ι6. 
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21. 

- ἽΤΊΆΤΩ 

ὩΩ, Γ 

Ομοά δριτιζιι5 οΥ̓ΘαΙΟΤ 65ϊ. 

Οωΐὶ ὁπατγαπὲ σογίαπι 126, δὲ ορτι5 πια- 

γιτετιτην, 671ι5. αγουτιτιτείἰαΐ {γι ατιθπιίιιηπ. ἘΛ ᾿π 4110 : 

Ετ ορόγα πιατιίττη ἐμαγτετι διιτιξ οοἶϊ, ἘΠῚ ατι 

'δῖηι Ποῖ ᾿ποουῬΟ οὶ ̓ ποουῬΟΥ 85 ΤΠΔΠῈ5., ({{|88 

Πα πιοπίμπη οἱ οϑ0] 05. οὐθαΠΐ, 

᾿πιορργοίαίιη" οὰπὶ αἴθ : Ζερῦο Ποπιϊπιὶ οἰοϊϊ 
Πιπιαϊὶ σιισιῖ,, δὲ βρίγίτιι ΟΥἿ5 6π|5 ΟΠιτιῖς Οἰτίτι5 

δοτιπι. Αἴ 4πθιηδπηοάτιπι ΠΟΙ δδί νϑυθῖιπὶ ῬΓΌ- 

Ια τὴ ἴῃ Πθο, 564 νῖνϑη8 οἷ 5: )5]5ἴ6 5, δὲ {ποῦ 

τιηϊνούϑα [θοῖῖ : δῖος ἴῃ Π6Ὸ ΠΟῊ 688 5ρ11{π|5 π|| α1{- 

(ἀπ ἀα ει, ΠΟΠ 861 41] ἀἸ55 0] ν αὔτ : 56 ν ΠΤ 58Π-- 
ΟΠ απ 5, 1Π 56 5} 5[4 Π{18}15, 1Π 56 ΘΧϑ 5[6Π5, ἴΠ 56 

51 515[6Π5. 77ατιι5 ἔπ6 [δοογισιΐ πιὸ, εἰ ρίασπια- 
ρϑγισι τι. Ἐπ᾿ πος ἀἸοίππη π|6 1}  ΠΕα πὶ ΘΑ] ἀθτὴ 

Ππαθοῖ, {πδη Ῥιθοθίθηβ. ϑριγὶ{τι5. Θτιΐηι εἰϊνίτεις., 
πάπα 10}0, φτιὶ {δοῖε τα. Αἴάτθ τπδητιπΠ ἃ] ΟΡ ἈΠῈ 

ΘΧΡΟΠΘῊ5 ΒΔΙΟΠΊΟΗ δἰ: ἴειις Ῥαίτιιη εἰ ΤΠ οπιῖτο 

11:15 ἸΟοΥα ἱπι, σιιὶ Μεϊειΐ οπιτιῖα ἐπὶ ΤΡ Ὸ 

ἔπιο., οἱ εαρίοπίϊα {πα σοποίγιαῖἑιϊ Ποπιΐτιοτπ. 

ΟΠ ιβίτθ. απο δὲ ΠῚ Ῥοϊθπῆα δὲ Π)εὶ βϑαρίθη- 

τὰ, 4116. ΘδΘοιιπ πὶ ΤΡΟΡΟΪΟσΊδο ΡΠ ΟΠ ΘΠῚ ΤΠ ΔΠΤΙ5 

ΟΥΘαΙΡΙΧ θϑῖ. 184Π} γοῦοὸ ἰοΐαπΊ ΠΟΘΓΓΑ ΠῚ Πἃ [ΠΡ Δ ΠῚ 

ΟΡΘυδίΙο αὶ ϑΡΙΡ 5. ΡΠ] 10 7. Ἰρϑιιπητι6 βου ρίαν 
ἀἴοῖς γοπονδίουθπη. ΟΡΙ ΟἿ 6556. δαὶ Ἱποοριρίϊο- 

ΠΟΙῚ: «{1π|{ 6765 δρίτίζείτη, ΘΟΤΊΤπ 5 οἱ δ οἱογιῖ., οἱ 

ἐπ Ριιὶνογοῖπ 51{|τ ΤΟυογ  δγιΐιτ᾽; Θηι {65 δρίτ τ τε 

{πιτι)γ1..,. δὲ ογθανιιίτιτο, οἱ τόπον αὐῖς Καοίοτη [6 Γ- 

τὸ. Νεο 6Π11ῃ ᾿Ρ56 πιο βθί ρϑιιηη. τη Π : 566] Πη15-- 

51 Π6 ΠῚ νοοαΐ (6 Π]155]0Π6Π1 Δ] Ορτι5, Ποη δὲ ἰοθθ 

δα Ἰοοῖπη ἐγαπϑιπτη. Οποηπίαπι ϑρίγιξιις Π)οητὶπὶ 
τορίουϊξ ογϑ θην ἐΥΤαΤτίτν., Θὲ ἢθο χιιοί σοπίϊτιθὲ 

οπιτῖα,, 5οἰοπίϊατη, παῦοὲ τοοῖς. ἘΠῚ ΔησοΙι5. δά 

ϑρινγῖιτπι5 ])οπιῖϊτιὶ δι ροτμοηῖθί ἵπὶ 16, 

ΡΙΌΡΠΕία 1 Ρ5Θ͵ 

ΒΑΘΙΠΙ ΟΕΕΒΛΒΕΙ͂ ΘΟΑΡΡΑΒΠΟΟ. 

ν᾿ 

") 

ἈΚΟΗΙΕΡ, 

Ὅτι δημιουργὸν τὸ Πνεῦμα. 

Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ 

χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ σξεῤξωι α. Καὶ ἐν ἑτέ- 
ρῳ Καὶ ἔ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσὶν οἵ οὐρανοί. Καὶ 

τίνες ἂν εἶεν Θεοῦ ἀ ἀσαμσσοῦ πο τὴν χεῖρες, αἵ 

τὸ στερέωμα χαὶ τοὺς οὐρανοὺς δημιουργήσασαι, 

ὑτὸς ὃ προφήτης ἑρμιηνεύει λέγων" Τῷ λόγῳ Κυ- 

ρίου οἵ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, καὶ τῷ Πνεύματι τοῦ 
στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἣ δύναμις αὐτῶν. Ἀλλ᾽ ὥσπερ 

οὗ προφορ'χὸς λόγος ἐν τῷ Θεῷ, ἀλλὰ ζῶν χαὶ ὃφε- 

στηχὼς, χαὶ τῶν ὅλων δραστήριος" οὕτως ἐν τῷ 

Θεῷ οὐ πνεῦμα διαχεόμενον, ὁὐ διαλυόμενος ἀὴρ, 

ἀλλὰ δύναμις ἁγιαστιχὴ, ἐνούσιος, ἐνύπαρχτος, 

ἐνυπόστατος. Αἱ χεῖρές ὴ χαὶ 

ἔπλασάν με. Καὶ τόδε τὸ δητὸν τὸν αὐτὴν ἔχει τῷ 

προῤῥηθέντι διάνοιαν. Πνεῦμα γὰρ θεῖον, φησὶν ὃ 

Ἰὼδ, τὸ ποιῆσαν με. Καὶ τὴν ἄλλην χεῖρα σαφη- 

γίζων Σολομών φησι" Θεὲ πατέρων χαὲ Κύριε τοῦ 

σου ἐποίησάν με, 

ἐλέους σου, ὃ ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ σου, χαὶ 
τῇ σοφία σου κατασχευάσας τὸν ἄνθρωπον. Χριστὸς 
ΠΥ  »7 ᾿ - 3 
δὲ Θεοῦ δύναμις, χαὶ Θεοῦ σοφία, ἥτις ἐστὶ χεὶρ 

τὸν τῆς τροπολογίας λόγον. Οὐ 
Ἁ Δ “ “- 

μὴν ἀλλὰ καὶ Πνεύματος ἐργασία τὴν ὅλην ἡμῶν 

φ. ἘΣ ᾿ " 
ΟΥ͵ τον ΟΥ ἰχὺ χατὰ 

3 “8 εἰἷἶ , ᾿ κῚ } Φ.Ν - Ν» ἀνέθετο φύσιν, χαὶ ἀναχαινωτιχὸν αὐτὸ τῆς δημι- 
, - 

ουργίας εἰς ἀφθαρσίαν φησὶν ὃ λόγος " Ἀντανελεῖς τὸ 
Ὁ "ὦ ἌΡ 2 , ᾿ξ 9 ν -- 

πνεῦμα αὐτῶν, χαὶ ἐχλείψουσι, χαὶ εἰς τὸν χοῦν 
ϑ αδο 2 “δ Βα, λ “ Χ «Ὁ» Ἔ τ αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν - ἐξαποστελεῖς τὸ Πνεῦμα σου, 

Α “ - “ 

καὶ χτισθήσονται, χαὶ ἀναχαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς 

γῆς. αὐτὸς ἑαυτὸν ἀποστέλλει" ἀπο- 
᾿ “ δ »: εἰ , - 

στολὴν. δὲ χαλεῖ τὴν πρὸς τὸ ἔργον αὐτοῦ συγχατά-- 

φ455.7 ἊΝ Γ᾿ 

Οὐδήπου δὲ 

Ἁ , , 

ὄασιν, οὐ τὴν ἐκ τόπου εἰς τόπον μεταύασιν. “Ὅτι 
ΕΝ ῃ , δ 

Πνεῦμα Κυρίου πεπλήρωχε τὴν οἰχουμένην, χαὶ τὸ 
ἮΣ ἜΝ "ὰ “- τὰ Β - Εν με συνέχον τὰ πάντα, γνῶσιν ἔχει ἢ φωνῆς. Καὶ ὁ ἀγ- 

τῇ Μαρία: Πνεῦμα Κυρίου ἐπελεύσεται ἐπὶ γελος 

ψιιαργορίον οἵ μοῦ ψχιιοά παξοθίπιτ, δ5 ϑρίγιξι 999 σέ" διὸ χαὶ τὸ γεννώμενον ἐχ Πνεύματος ἁγίου ἐστί- 

Ξαποίο 6εΐ. Οὐοά 6χ ἅΠ4π|Ὸ 6ϑὲ, 14 Δ 60 δϑὲ νῈὶ ἃ Τὸ ἔχ τινος, ἢ δηυιουργιχῶς ἐστιν ἐξ αὐτοῦ, ὡς 

ΕΔ οἱ ἄπο ΒΘΡῚ αἱ χεῖρές σου ἔπλασάν με, χαὶ 

ποίησάν με, ἤαπιις {πε μἰασπιανεγιηέ τη, δὲ {εεε- 

γα πῖθ; οἱ ἴϊὰ Ἰοσῖταν ἀρπα 70}. 10, 8. (σά οχ (010. 

εἴ 411 ἴτο5 ΒοΡΊΙ αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με, χαὶ ἔπλασάν 

με, απιις {πα ξεσαγεσιέ πιθ, οἱ Ρίαςπιανθηιί πὶ : 

4{| νου θουα ΠῚ ογάσ. βουυαΐαγ ἴῃ Ῥβάππο 118, ν. 13. 

« ἘΔ αὐτὸ ἑαυτό. Αἴ ποδευ] βερίοιη δῖ55. αὐτὸς ἑσυ- 

τὸν  αδὲ ΠΡ ΉΣ Τῇ οϑὲ απ τὸχ Χριστὸς, ααὶ τὸχ 

θεός. (οἄοχ (10. παριτὲ {πο πὶ ῥτῖπια τηᾶηῖ αὐτὸς 
ἑαυτῶν : 5.64 ἀηῇ4πα τηᾶπι οιηθηαίιβ παροὲ πὰπο 

»- 

αὐτὸς ἑαυτόν. 

"ἘΜ φωνῆς, καὶ τὸ πνεῦμα. Οὐοαϊοο5. ἄπο ΠΟΘ 

φωνῆς πνεῦμα. ΑἸ «ααίιον 1Π4| 6 πὶ θρη οὲ (]Ρ. 

φωνῆς. καὶ ὁ ἄγγελος τῇ Μαρίᾳ πνεῦμα, : 4128 γεὙθα 14 αἱ- 
νι ἄεπάα βαπί, οὖ μερο, πνεῦμα χυρίου εἴο., ΓΟΙΘ ΓΔ ἴα" 

δα [πιοᾶτὰ 1, 35; 1Π1ὰ νοσο, διὸ χαὶ εἴς., ἐπ ασπέαν 

Μαςμεο 1, 30. Τταροζιιπίϊι5 ψου, (ϑμαργορίεν" εἰ 
ψιιοῖῖ ἐπ εα παΐίιιπι ε5ΐ, ᾿πορίθ πἴθηβ ργίοσιίο, τθὶ 

5101 πἰοπιπη ἔποταΐ Γαΐατο, ψμαργορίει" εἰ ψιοεῖ πα-- 

δοθίμν. Ἐπ σοτίς ζα νου τιπη 6558, ΘοσΠΟβοῖ ρο[εϑέ, 

γε} ἄς Τπιοὰ 1, 55, ὉΡῚ 5ῖο Ἰθρῖξαν : 7 ἄδοψιο εἰ χιιοεῖ 

παξοθίμ" δα ἴδ δβαπείιγ, αοοαξίπω" Εις οὶ. Ῥοβοῖς 

ἴάτηθι [ογΐαθδθ ὑΌοο ΠῚ γεννώμενον ΔΠΠΓΟΙ ΟΧΡΙΊΠΠΟΓΟ, 
Π6Ο ἴδτη6 η ἃ 5651: ΘΟΙΤρί Το ἈΒΟΥΤΆΤΟ, 5] γ᾽ 6]1οοὲ [τὰ 

ἸητοΥΡγοίουῖβ : (πάρη ορίον δἰ ἧιος χιοε σοποδρίιιπε 

εδί, ὁα δρίνϊζι ὁαποίο 65, 



ΑΡΥΕΒΘΟΒ ΕὔΝΟΜΙΌΜ 118. ΡΥ. λῶ8 

τὸ, Εἷς Θεὸς ὁ Πατὴρ ἐξ οὗ τὰ πάντα - ἢ γεννη-. ρον οὐθαιοπΐβ. πο ιιηι » πὶ ΠΠπάὰ : Ζζημς 7) διις τ. ον.8.6, 
ὑὐνα κατὰ τὸ, Ἐγὼ ἐχ τοὺ Παερδς ἐξῆλθον. Καὶ αίογ δὰ Ζιι0 οι : ἃτιῖ 6} ΤΟ 1Π} σΘΠΘ Δ ΠΟ-- 

Ἔχ ἀντ ὦ πρὸ ἑωσφόρου δια σε. Οὐχ πἴ5, 5θοιιπάϊι {Ππ4: Ερυ οὰὦ Ραίγο οχὶνὶ. Ἐλ σοαν. νθ. 
ὅτι ἩΡΡΕᾺΣ εἰς ει ὃ Θεὸς, ἀλλ᾽ ἃ ἐπεὶ τὰ γνήσια χαὶ Π|πᾶ: χα τιίογο απίς ΠΕΙῸ τη, ΘΘττ [6 : ΠΟῊ ὅΡτΝ ΤΣ: 
οὐ νόθα γεννήματα ἐχ γαστρὸς τῶν τοχέων πεφύχα- 4ποα ποτιιη Ῥοῖι5 Πᾶρθαΐ, θὰ «ποά δΘ Πα 1] 3. 
σιν ἀπογεννᾶσθαι, γαστέρα ἔχειν ἑαυτὸν ἐν τῷ γεν- οἱ ποῆ πΟΙΝΪ ἔδίτι5 ὁΧ τιῖθνὸ ῬΑγΘΏΙΠῚ Θοπορανῖ 
νδν ὠνόμασεν ὃ Θεὸς, ἜΠΗ ξὐτμαπονι τῶν ἀσεύῶν, δ50]θαπί , μιορίευθα ΠΆΡΕΓΘ 56 ἴῃ βοπούΆΠ40 τἴ- 
ἵνα χἂν τὴν ἑαυτῶν χατανοήσαντες φύσιν; μαθῶσι γιιΠῈ ΑἾΧῚΣ ΠΘιι5., Δ ΘΟΠ[ἸἸΒΙ ΟΠ ΘΠ. ̓ ΠΙΡΙΟΥΙΙΠῚ.,. τοῦ 
γρήσῶν εἶναι Ἀαρπεῦνι τοῦ Πατρὸς τὸν ΥἹἱ Ὅν ὥσπερ 6] δ1ιἃ ρον Παίατα σΟΠϑι ἀθναία, ἀϊδοαπὶ ΕἸ-- 
ἐχ 86} ἐχείνου τυγχάνον τὰ γαστρ ὅς. Τὸ ἔχ τινος τοί- ἔπτη {πο τ 6556. ῬΑ 5 ΘΘΠΠΠ] ΤΠ γ τιί|ροίθ 6χ 

νυν, ἢ δημιουργικῶς, ἢ γεννητικῶς, ἢ φυσικῶς Β 6[1ι5. πιο Ὁ ΘμΘΡσθηΐθηι. Οὐοά ᾿4π|6 οχ ΔΠΊ]π|Ὸ 
ἐστιν ἐξ αὐτοῦ, ὡς ἢ ἐνέργεια ἡμῶν ἐξ ἡμῶν, ἢ δῖ, 1ά ἀπ ῬΘΙ οὐ  ΟΠ15. Πηο τ}, ἅτ μου ΠιῸ- 

ὡς τὸ ἀπαύγασμα τοῦ ἡλίου ἐξ αὐτοῦ. Εἰ τοίνυν τὸ ἀιιπὴ ΘΘΠΏΘΥΔΙΙΟἢΪ5., ἅτ ΘΡΟΠΐΘ Πα 85 ΘΧ 050 

"ὑπερκόσμιον σῶμα Χριστοῦ ἐχ Πνεύματός ἐστιν 65:, νε]αὶ ΟΡΘΓΔΓΟ Ποϑίνα δΧ ΠΟΡΪ5, δαὶ νϑῖαὶ 

ἁγίου, οὗ δυνατὸν δὲ γέννημα αὐτοῦ ὑπάρχειν, ὅτιτο 506 Π0γ' 50115 Θχ 1ρ50. ΤΠδατι6 51 5:1 ρον πη Πα Δ ΠτΙΠῚ 
γεγεννημένον ἐχ τῆς σαβιεὸς, σάρξ ἐστι᾿ χαὶ τὸ γε- Ομ γῖβ σούριιβ ὁχ ϑριπι βαποίο ΘϑΓ, ΠΟΠ ἰΔΠΊΘΗ 

οὐμῦν χηῆμ ἐχ τοῦ πϑεύμοτος, πνεῦμά ἐστιν. Οὐδ᾽ ΘΠ ιγἃ ᾿ρ51115 6558 ροίθϑί ; (πὰ ηο α 46 πὶ {πιο 4 

αὖ πάλιν ἐξ αὐτοῦ ὡς ἐνέργεια αὐτοῦ; ὅτι ἐπὶ παίτηη οϑὲ δ6χ ον ΠΘ ) ΟΔΙῸ 6951 : οἵ «ποά Δ {11} Οϑἰ ζοαμ. 3. 6. 

ἁπλῆς καὶ ἀσωμάτου φύσεως τὸν αὐτὸν “ τὴς οὐ- ΦΧ 5ρ᾽1{π|., 5ΡΙΡΙτπ5. 65ῖ. ΝΘΊΠΘ. ΥἰΠῦ5115 ΟΧ 050 

σίας λόγον ἐπιδέχεται ἣ ἐνέργεια. Ὑπολείπεται νο]τι ΟρΡΟΥΔΙΟ ᾿ρϑῖτι5, {α]ὰ 1Π 5: ΠῊΡ]1Ο] δὲ ἱποοι- 

ἄρα ἐξ αὐτοῦ εἶναι ὡς χτίσμα αὐτοῦ. ᾿Αλλὰ χαὶ ὁ ρογθὰ Παίτνα θα πη θη 5015 Δ Π 185 ΓΔ ΟΠΘ ΠῚ Ορ6- 
δάχτυλος τοῦ Θεοῦ ὃ μεταδαλὼν ἐν Αἰγύπτῳ τὸν ΓΔΙΪΟ 51|501ρ1:. ἈΘΙΙ ΠΟ τ’ ΟΥσῸ τι 6χ ἴρ50. 51} 

ν᾿ »οὺν εἰς ζῶα, τὴν ἀρχῆθεν τῶν ζώων ἀναδείξας Ο τ τιΔπι 6115 ορθαΐανα. Ὑϑυιη δὲ 1Π6 Το ΑἸστειι5 

ἔένεσιν, ὃ Παράκληξρε ἦν, τὸ Πνεῦμα τὶς ἀλη- σαὶ ρυίνογοιη ῃ ἤϊσυρίο ὑραηϑηγαίανιὶ [ἢ ΔΗ]η1ἃ-- εχοά. 8. 

θείας. “Γῶν, γὰρ Ἐθιον εὐαγγελιστῶν φηβάβεαν, 118, ῬΥΪΠΊΙΙ ΠῚ ΔΗ] Π]Π 111} ΟΥ̓ ἔ1Π} Οϑἰθ μ6η5, Ραγὰ- 17: 

πρὸς ᾿Ιουδαίους εἰρηκέναι τὸν Κύριον: Εἰ δὲ ἐγὼ οἸδίι5 ογαΐ, 5ρ1 νυ τι51116 νου τα [15. ΝΑ ΠῚ οἴ Ἐνδη-- 

ἐν ΜῈ ππτὶοτοῦ ἐχδάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθα- Θ6]Ι5[85. ἔΓ65. ΠΑΙΡΘης Ποιηητιη δ {π|4εθ05 αἰχἰ5-- 

σεν ἐ τς ὑμᾶς ἣ τοῦς τοὺ Θεοῦ: ὃ Λουχᾶς φησιν 56 :ἰϑὲ ατεΐθη 650 ἴηι ϑρίτίίι 1)6ὶ 67 εἷο αἰαπιοπῖα, τὰ ἐυο 

εἰρηκέναι αὐτὸν, [“ἱ δὲ ἐγὼ ἐν δαχτύλῳ Θεοῦ ἐχ- ἔρίίι αὐ το5 ροΙυθηῖ! τοϑητίν [Θὲ : θύτὴ Ταιοὰς ξ 

δάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἣ βασι- αἷΐ ΑἸΧΙ5856 : (δὲ σιίθηι ὁ6Ὸ ἐπὶ ἰϊδίο 71)6ὶ δ)ϊοῖο πμο. τι. 
30. λεία τῶν οὐρανῶν. Οὐχοῦν χαὶ τὰ διὰ Μωσέως «ἰφηιοπία, ἐβίιιτ᾽ ρογ νοεῖς αὦ τὋτὉη᾽οὸς ΓΒ οοίο- 

γενόμενα ἐν Αἰγύπτῳ σημεῖα, ἅπερ δαχτύλῳ ἅ Θεοῦ τίωπ. Ῥνοϊπάθ 45. ΘΔ πὶ ΡΕΙ’ Δόβθη ΠεΡραηΐ τὴ 

ἐγένετο, καὶ τὰ παράδοξα τοῦ Θεοῦ σημεῖα ἐτελε-ὀ Ζἄργρῖο βίϑπᾶ, (18 ὙἹ ἀοΠοοι ἀἸσιῖο Βεὶ θάορδη- 

ἴπι. οἵ δα αηα Π)6Ὶ βσηὰ ΟΠ] ΚΡΙν τι ρον- 
Ποϊοραπίαν. Ῥοῦο ΠΘῚ αἰρι5. 1 115 4 ἃ 
Μοβ6 οἱ Ῥομπο ἴαοία ϑδι1ηΐ 515}15.,) ἀἸοΐτι5. δϑί 

ΞΡ ΡΙτπ15 : ΠῸῚ “04 51} Θχίρσιια ππιορ 8 η} Ῥοίθηεία 

σιουργεῖτο σὺν τῷ Πνεύματι. Δάχτυλος δὲ Θεοῦ ἢ 

ἐν τούτοις τοῖς ὑπὸ Μωσέως καὶ τοῖς τοῦ Κυρίου ση- 
μείοις εἴρηται τὸ Πνεῦμα, οὐχ ὅτι μικρά τίς ἐστι 

τῷ Θεῷ συνοῦσα δύναμις, χαθάπερ σώματι δά-- ᾿ ; 
χτυλος, “ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἕν τι τῶν χατὰ διαίρεσιν χα-. τιπὰ στη} 60 ΘΧΒΙΒί6Π5; 4αθιηδ πη} ἰπ 601 - 

ρισμάτων αὐτοῦ ἐστι τὸ χάρισμα τῶν σημείων καὶ ροτα ἀἰβίτι5, 564 «πο 6Χ 115 1Π1|5 40 }15 (1188 

« ἘΔ ἀλλ᾽ ὅτι τά. ΓΑΡνὶ ἀπε] οἸπι65 ἀλλ᾽ ἐπεὶ τά. τῶν, ἴῃ Β6ρ 115 δεοπηο οἱ [ογιϊο “Θϑι ἀουδηξιπ : 566 (6 
» ὑπερκόσμιον, ὙΟΥτ ΠῚ 6 Δ ΟΥΡΟ, δι ρθη νεπεγιείαγαεττι, ΘθοῖΘΡῸ ΟἸΤῚ γα] ρα 5 οομβοηίιπηΐ. ἍἍΙΝ «αδίιιοῦ Με. 

Ταΐουρυθβ, διρογηιαίτ"αίε. ΒΟΡῚΙ οὐ (ΟἹ. αὖ ἴῃ οοπίοχίιι, ΠΙδὶ πο νοοῦβ τῶν 

 ΑἸΠ(αὶ ἄπο ΠΡΡῚ οἱ 61 τῆς οὐσίας. ΑἸ 4αϊη- σημείων ἴῃ ἤδρ. ῥυΐηιο ποὴ ἰορσιπίιη. (δι ἀπίῃ [ιο- 

4π6 Μ85. τῇ οὐσίᾳ, ορο»αίϊο δαπιάίεηε "αϊίοποπι ᾿α- τατα ἀξ πρλνο δθπΙθ ΠΕ] δι, ᾿ἀοοεῖ ΒΟΡΙΡΙΟΥ 1ρ86, 

οὕτὴ αἷδ οπηϊὰ Θριγ 5. ἀοπᾶ 51Π1}] ϑυτηΐα ῬΓῸ οοΥ- δεὶ ψιιαπι διιροίαπίϊα. ἥδ τὸ 

ἃ ἤὭρο, 4παγίαϑ θεοῦ ἐγίνετο. Ῥογα πάθον : θα ἄθπι ὙοῸ ἄοπᾶ βἰηραίαίπι. 5υτη τα 

ὁ ἘΔ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἕν τι τῶν κατὰ διαίρεσιν χαρισμ, ἅτων, ἴοοσο ἀἸρτε εβ56. Ν 10 1ριταν Ἁθοίον, «αυϊβαιΐα, εϑί, ποἢ 

σημείων χαὶ ἰαμάτων τὸ ἕν τι ἐστὶ καὶ τὸ τῶν ἰχμιάτων. τὸ ἕν οπιῃϊα ϑριγῖτα5. ἄμα οοἰϊεοιῖνε βαμητα αἰριξαμ νο- 

τι χαὶ οὐχὶ τὰ ὅλα χαρίσματα τοῦ πνεύματος, διβασύλον κα: ΘαΥῚ, Οαπὶ ἔπιπο ΘΟΙΡΙΙ5 ἀρΡοΙΠανῖ Ροίπιβ ἀοθοαπέ : 56 

λεῖ - 4 νορΡὰ, αἰ 1πί6}} ἩΜρήμσο οπτοπιαίϊοηο τ τὴς οαἄοια. Ῥγορυῖθ αἰ στζιιην ΠΟΙ ΠΔΤΙ ἔτι, οαπὶ βορᾶγὰ- 

νἀ θηίαν ἱπάϊσονο. ΠΙᾺ, τὸ ἕν τι ἐστὶ καὶ τὸ τῶν ἰαμιά- ἀ[{{πὶ ΣΌΣ, 
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ΡΕΙ ἀἰν ϑοπθῖη ἤτιπὲ, τἰπιὴ Δ] αι οϑὲ οἰσηο- 
ΓΗ) 80 58 8 ΠΟ Πτ11 “0Π11Π|, ΡΡΟρίθυθἃ τπππιπ 8}1-- 

404, πο τιηϊνοιθὰ ϑρινπ5. ἄοπα, ἀϊριτιπη 

γοοαῖ. δίαπι μεῖς ψιΐίάθην ρὸν ϑρίγίψιεπι ἐἰαξι 

5ΕΓΠιΟ δαριοτιίϊα: αἰϊὶ ϑΕΤῸ 5ΦΥ πιο οοἰθηίϊα., 56- 

ομπάμπι θιιπιάοπι ϑρίγίψιιηι: αἰϊὶ ὑδγο ἄοπα 56- 
παϊϊοπιιπι,, ἐπι Θοίθπι ϑριγίζ : αἰϊὶ σόγοὸ ργορῖιε- 

ἐἰα: αἰϊί νϑ7Ὸ αϊδογθίῖο ἐρίτίτππιπε: αἰ σὍγῸ σοπθ- 
τα ἱϊπιρμαγιπι, αἰϊὶ ὍθγῸ ἱπιογρτγθέαίο ἴἰπσιια- 
γίπι. Πο ἀμίθηι οπιτιῖα οἰ οϊξ τιτιῖις {16 οἱ ἰάσπι 

δρίγίειις., αἰϊνίοπς ργὶναίϊην τετϊοιιίψιιθ οἱοιεὶ 
αι. Ῥοβδὶς 4015. ἀἴσούθ {πο οηπία ἢδθο., οἱ 
4ιυδθοιμηηιι8. 4118 ἀοπὰ ϑρὶν] ἔτι5. διιπξ, νϑ] απ οοΥ- 

Ριι5. φιοάάδμη 6715 Πα θθαηΐιν., ππππιαιοάσιια 
γΈΓῸ ἀοπιιη ἀἰστπι5. (δδίθυιι πη θὲ ἤὰποὸ ἐϊο οπὶς 
ἈΠ| 1 αΙΘ πὰ Π6 ΠΟο]ραθ. Οτπὶ δηΐμὰ αἰκχίβϑος : 
Οπιτῖα πῶς οἤηοῖε δρίνίίιις σοι αἱ; οἴϊατι ἀ6 
60 Ἰρβθιπθὲ εἰϊχίς : Εὲ αϊυϊδίοπος ορογαιϊοπιιπ 
διισιὶ ,) 564 ἴάεπι 7)6ιι5, ογἼοἴογις οπιτιΐα ἵτὶ ογιτεῖδνιις. 
Ουοά 51 οπηπῖα δἰ οἱε ΤΠ οιι5 δίοιιε να]τ, πθὸ δὰ- 
ἴθ πὰ ΟΠ, ΠΪἃ ΘΟ οἷΣ τιπτιϑ 116 δὲ ἰάθπι ϑρίτϊτι5., αἰ- 
νἹ άθηδ5 ρυϊνδξίπι πιπ] οι! 4116 δου στ! ; Φποπιοάο 
αἰ νουϑ 8 5 βία 186 {ΠΥ , πρὶ ΟΡΘΡ ΔΙ ΟἢΪ5 οο- 
ΒΠΟΒΟΙ ἔπ" ἀΘ πε 5} ΕΓΘΠΙ τὴ δὶ ἀἴγυϑθ θοϑϑηΐ 58}- 
βδηΕ188., ἀν ευβὰθ Ορουίουθὲ 6556. δὲ ὀρθγδίίοπεβ, 
5ΘΟπΠάϊτιη} 1Π100 1551] 11 ΕΠ ΠΟ ΠΉπη}. Αἴ ΟἰΠ ΠῚ ΘΑ ΠῚ- 
ἄθιι ἃποιονιταίθιη ΒΘ ρ᾽ γἸἔπι5 ἁΊ 16 ροϊοϑίδίθῃι 84]- 
ναῖον [Θβίαγθιι, ΟἸχῚς : ϑρίγίζις μὲ ὑμεῖς ςρίγαϊ. 

726 τεοπιΐςοίοτο Ρεσοαϊοτιπι. 

ῬΡΟΡΥΙπῚ Ποῖ οϑὲ ρθοοδία γθη} θυ : {αὶρρ6 

Ποο 'ρθ86. ἀϊοῖτ: ΕρῸὸ ϑιιπι ψιιὶ ἀεἶθο ρεοξαία ἰπα. 
Ετ, δὲ διοντιξ ρϑοσαΐα τϑεῖτα φιαδὶ ρῃω:πίσομηι, 

5ἱοιξ τιῖνθηι ἀθαίαὐο: οἱ οἵ [μϑγῖπι τὶ οοσοίσιιτη, 

δἱοιιε ἰάτιαπι ἀδαίνανο. (ἰδοϊθυιιμη οὐπὶ Πριις Ποὶ 
ΡΌΘΡ 716β8115 ραγα γ ΠῸῸ ρδοσαΐα γϑιηϊτίαϊ, ἀϊοθηβ : 
Αι, τοι {πιπξμτ πιὰ ρεοαΐα : ἴῃ {πὸ ἃ 76:15 
4ὰϊ Ῥδῦμη 6856. ΠΘβΟΙΓΘηΐ,, Ὀ]ΔΒΡ ἢ ΠηὰγΘ ρυτὰ-- 

[Βορῖὶ φαατίι5. εἴ «αϊηπέι5 ἰαμιάτον ἐν τῷ ἑνὶ πνεύ- 

ματι, ἔπι τὸ ορίγἵπι; εἰ ἴτὰ χασχας ἴῃ Ὑ α] σαί Ἰερίξατ. 

ἈΠΕ ἔτὲβ Μ85. εἴ δα ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἐπ δοίίεπι 

“ρίγίζι, Τ᾿ ἀθτὰ σοσυ]ατῃ δὲ δἷ5 ἁἀ ΙΖ Ίπηι5 ὁχ ΠΡ τὶς 

ΔΕ 415. 

8 Ηῖὸ σνοδυ]απὶ δὲ μοβὲ σευρυπὶ εἴποι ἀε]ονίγημς, 
4ποά 1π πι1]0 γεϊεγὶ ΠΡ ΤῸ γορουϊαταν, 

Β Βορ. φυατγίαβ μὴ παρίδῃς. 

4 (σαϊοο5 ποη ρϑιοὶ τὰ πᾶντα. 1)ε5᾽ ἀνα Βαΐον αὐτϊ- 
ΟἾ]α5 ἴῃ γα] ραι5. ΑἸ Ζαδητο ροβὶ θα πῶς χαὶ ἑτερί- 
τῆς. (σπ]πηοῖϊο χαὶ ἀδεβὶ τὶ 115 41Ὸ5 νἱάϊπητς (ο61- 

ΟἾθτβ ; ὉΡ Τά {τις βαπὶ δχρατι χίτητι5. 
»  οάεοχ ΟΟἹ]Ρ. δεῖ καὶ τάς. ΑΙ Νῖος. εἴ οἀπὶ ἔδει. 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΘΟΕΈΞΛΕΒΕΙ͂, ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΛΈΆΘΗΙΕΡ. 

ἰαμάτων; τὸ ἕν τι, χαὶ οὐχὶ τὰ ὅλα χαρίσματα τοῦ 
Πνεύματος, δάχτυλον καλεῖ. Ὃ μὲν γὰρ διὰ τοῦ 
Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος 

, " ᾿ “᾽ν -“ “ ἊΑ Η γνώσεως, χατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, ἄλλῳ δὲ γαρί- 
ΕἸ , δι 5 - ΦΣ. Ὧν, , ΒΕ 

σματα ἰαμάτων, ᾿ ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύματι, ἄλλῳ 

ὲ προφητεία, ἄλλῳ δὲ διάχρισις πνευμάτων, ἄλλῳ 
ἔνη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν. Ταῦ- γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμιηνεία γ .Ἷ 

» ν Ἂν ΟΝ τὦω 

τα δὲ πάντα ἐνεργεῖ τὸ ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦυα, διαι-- 

ροῦν ἰδίχ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται. ὅ "εἴποι τις ἂν, 

ὅτι ταῦτα πάντα καὶ ὅσα ἄλλα χαρίσματά εἶσι τοῦ 
“- -Ὡ ΟῚ ᾿ 

Πνεύματος, ὥσπερ τι σῶμα αὐτοῦ τυγχάνει, τὸ δὲ 

χαθ᾽ ἕν τῶν χαρισμάτων δάχτυλος. Καὶ τοῦτο δὲ 
τὸ χρήσιμον τῆς λέξεως μὴ " παρίδοις. Πάντα γὰρ, 

τ᾽» - το , φήσας, ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα χαθὼς βούλειαι, 
χαὶ περὶ τοῦ Θεοῦ ὃ αὐτὸς ἔφη. Καὶ διαιρέσεις ἐνερ- 

γημάτων εἰσὶν, ὃ δὲ αὐτὸς Θεὸς, ὃ ἐνεργῶν ἅ τὰ 

πάντα ἐν πᾶσι. Εἰ δὲ πάντα ἐνεργεῖ Θεὸς χαθὼς 
299 , , ᾿ ῈΨ “τ πὰ ψι ἢ ἈΕῚ 
Ἃ βούλεται, πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ 

Πνεῦμα, διαιροῦν μα, 
“ γς ΄ “ 

πῶς ἑτερότης οὐσίας, ἐν ἢ ταυτότης ἐνεργείας γνω- 

2Ν ἰδία ἑχάστῳ χαθὼς βούλεται, 

ρίζεται; Παρηλλαγμένων γὰρ τῶν οὐσιῶν, παρηλ- 

λαγμένας εἶναι "ἢ ἔδει καὶ τὰς ἐνεργείας, κατὰ τὸν 

ἀσεθέστατον ὐνόμιον. Τὴν δὲ αὐτὴν αὐθεντίαν χαὶ 
ΕΣ ,ὕ “ - , ὃ Σωτὴ ἽΣ 

ἐξουσίαν μαρτυρῶν τῷ Πνεύματι "τὴρ), Τὸ 

Πνεῦμα, ἔφη, οὗ θέλει, πνεῖ. 

Περὶ ἀφέσεως ἁμαρτημάτων. 

μι ἰδιον Θεοῦ ἀφιέναι ἁμαρτίας, αὐτοῦ τοῦτο λέγον- 
τος" ᾿Εγώ εἶμι ὃ ἐξαλείφων τὰς ἁμαρτίας σου. Καὶ, 
Ἔλν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα 
λευχανῶ " ἐὰν δὲ ὥσιν ὡς χόχκινον, ὡς ἔριον λευχα-- 

νῷ. Ἐπειδὴ δὲ “Θεὸς Θεοῦ παῖς Ἰησοῦς ἀφίησιν 
ἁμαρτίας τῷ παραλυτιχῷ,, λέγων - Τέχνον, ἀφέων-- 

ταί σου αἵ ἁμαρτίαι, ἐφ᾽ “ᾧ δυσφημεῖν ἐνομίζετο 
παρὰ τοῖς μὴ εἰδόσιν αὐτὸν Θεὸν Ἰουδαίοις, λέγου - 

ς ἘΠῚ μαρτυρῶν ὁ. Αἴ «ιαΐπον Νῖ55. ἈΘσῚ μαρτυ- 

ρῶν τῷ πνεύματι ὁ. Ηδπά Ἰοηρε Ν558. ποηπι}}} ὅπου 
θέλει Βορουῖτασ ἴθ Βθρς, βεοαηο ΒΟ ΒΟ] απ πὰ ΠῚ 6 τὸ- 

δίοπε μογαπη ψογΡόσιπι, πνεῦμα ἔφη, 49 ποη ρῖρσε- 

Β1 Δάϑουθογο. Ηδο Ἰσίτατν ΠΡ ΓΑΙ τ5 60 πῃ ργοὸ ποίαΐ :᾿ 
τοῦτο ὁ Χρυσόστομιος περὶ τοῦ ἀνέμου εἴογχε λεχθέντα 
([ερε λεχθέν) : “11 ΟἸι»γ5οσίοπιις ἔθος αἰϊοίταν ξῖδθ6 

εἶἰ6 νεπίο: ἀπάτη ΟΠ γβοβίοσηι ἐχρ] να οποῖη ἴηνο- 

ἘΪῚ Φοᾶπ. 8, θυ. 26, 18π|ὶ οἰἴτη τηοπαϊξ Οομθεῇ- 

5}115. 

ἃ (οᾶοχ (ΟἹΡ. ἐπειδὴ δὲ ὁ θεοῦ παῖς. 

ε οἴ γε ἈΠ 4ἀοῖ ΠΡυ σαγη 15. ἐφ ὧν, ΑἸΠῈ ἔτοσ 
Ν55, ἐφ ᾧ. 



ΑΡΥΕΑδΟΒ ΕὔΝΟΜΙΌΜ [18. 

σιν, ὅτι ' Οὗτος βλασφημεῖ-" οὐδενός ἐστιν ἁμαρτίας 
΄ τω ΩΣ 

ἀφιέναι, εἰ μὴ μόνου Θεοῦ. Ὃ δὲ Κύριος ἐμφυσῶν 
τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις, ἔφη" Λαάδετε Πνεῦμα ἅγιον' 
ἢ - , » 

ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, 5 ἀφέωνται αὐτοῖς. 
᾿ 

Εἰ τοίνυν οὐδενός ἐστιν ἀφιέναι ἁμαρτίας, ὥσπερ 
ΒΕ ᾿ - Ἂ .- 

οὐχ ἔστιν, εἰ μὴ ἢ μόνου Θεοῦ, ἀφίησι δὲ τὸ Πνεῦμα 
[4 “- [Ω ἘΞΗ 

τὸ ἅγιον διὰ τῶν ἀποστόλων" Θεὸς ἄρα τὸ Πνεῦμα 
π Ὁ 4: « ἐὰν “ -ὖ “« 

τὸ ἅγιον, καὶ τῆς αὐτῆς ἐνεργείας τῷ Πατρὶ χαὶ τῷ 

Υἱῷ. Μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
2 Ν ΕἸ ᾿ Ε ΩΣ Ἀ ᾿ -ὡἷἴιε ο ᾿ 

αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς χαὶ τοῦ Υἱοῦ χαὶ 
τα ἼΝ ΄ δ Ψ τ , 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 'Τὰ ἔθνη φησὶ πιστεύσαντα 

χαὶ μαθητευθέντα βαπτίζεσθαι ἐν τῷ τῆς Τριάδος 
. ’ὔ Γ « Ὁ" ,ὔ » ’ ΕῚ Ν ,ὔ 

ὀνόματι. Ὃ δὲ Πέτρος τοῖς συμφωνήσασιν ᾿Ιουδαίοις 

εἰς τὸν χατὰ Χριστοῦ θάνατον, χαὶ μεταγνοῦσι, με- 
τανοησάτω, ἔφη, ἕκαστος, ' ἀδελφοὶ, ἀπὸ τῆς χαχίας 

ὑμῶν, καὶ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τῆς πονηρᾶς, χαὶ βαπτι- 
, Ξ) ἊΝ τ 6 -- ἐν 5 Ὁ λ , 

σθήτω εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ᾿[ησοῦ, καὶ σωθήσε- 
[ε Ν ΄ Αἡ “ πῷ 5. - -ν ὃς ὁἥ 5.λ ται" ὡς δυναμένου τὰ αὐτὰ ἐνεργεῖν τοῦ Υἱοῦ ἐπὶ 

τῇ τοῦ λουτροῦ παλιγγενεσία, ἅπερ Πατὴρ καὶ 
τ - " ν “, 

Πνεῦμα ἐνεργεῖ. Ὃ δὲ Κύριος τοῖς ἀποστόλοις ἔφη, 
Περιμένέιν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς, ἣν ἠχού- 
σατε" ὅτι Ἰωάννης "μὲν ἐδάπτισεν ὕδατι εἰς μετά- 

νοιαν, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. 

Εἰ τοίνυν τὰ αὐτὰ δύναται ἐνεργεῖν ἐν τοῖς ἀποστό-- 
λοις τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἅπερ τὸ ὄνομα τοῦ Πα- 

τρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ ἐπὶ τῶν πιστευόντων ἐξ ἐθνῶν, 

χαὶ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐπὶ τῶν μετανοη- 
Ἑ 3 .,,7 ΟῚ Υ ὴ γ ὋΣ ἣν 

σάντων ᾿Ιουδαίων (οὐ γὰρ ἂν εἴποι τις ἧττον τοὺς 

ἀποστόλους μετεσχηχέναι τῆς διὰ τοῦ λουτροῦ χά- 
Ἀ - ὦ ΜΟῚ - ὲ ἡ “5 Ιῃ ,ὔ 

ριτος, ἤπερ τοὺς ἐξ ἐθνῶν, διὰ τὸ ἐν ᾿ Πνεύματι 
Ὁ Ψ Ξὶ Ξ τὸ Ἁ εἰ “4 ΄{ »- -Ὡ ΕῚ 

ἁγίῳ ἐσχηκέναι αὐτοὺς τὴν χάριν), πῶς οὐ τῆς αὐὖ- 
τω ὅ- ἢ ᾿ - - ᾿ ᾿ -“ "Ὁ κ᾿ 

τῆς οὐσίας τὸ Πνεῦμα τῷ Πατρὶ χαὶ τῷ Υἱῷ, τὸ 
ΩΣ - , 

χαὶ τῆς αὐτῆς ἐνεργείας ; 

“Ὅτι ἡ αὐτὴ ἐξουσία Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ χαὶ ἁγίου 

Πνεύματος. ᾿ 

Πορεύου εἰς Δαμασχὸν, χἀχεῖ σοι λαληθήσεται, 
ὅτι σχεῦος ἐχλογῆὴς μοι εἶ, οὐρανόθεν ἐπιφανεὶς τῷ 
Παύλῳ ὃ Κύριος ἔφη, ὅτιπερ αὐτὸν κήρυκα τοῦ εὖ- 

αγγελίου τῇ οἰκουμένῃ χατεστήσατο. Εἰσιόντι δὲ 

εἰς Δαμασχὸν ᾿Ανανίας ἔφη" Σαὺλ ἀδελφὲ, ἀνάδλε- 

ψον: ὃ Θεὸς τῶν πατέρων “ προεχειρίσατό σε, Καὶ 

ἢ (οάϊοεβ ἄπο οὗτος δυσφιμεῖ. 
5 Βερσ. 4υάγιβ ἀφίενται αὐτοῖς, 
Β ἘΠῚ μόνον θεοῦ. οάοχ (915. εἴ Ἀδρ, ἐογελιβ μό- 

νου θεοῦ. 

ἰ 519 δα! αἱ ἔτε5 ΠΡτ]. ΠῚ, ἀδελφοί, ἴῃ οἀ1ε15 46- 

δ᾽ ἀουαθαΐαν. ΠΡ1 ἤθη (91. ἀπὸ τῆς ἀδικίας ὑμῶν. Ἀπτν- 

515 ἴοο ἴρ80 ἴῃ Ἰοοο Ἰάθπι (οάοχ εἴ 1} ἄπο Ἀορὶ 

800 

λ)ῦ 

βαϊαν., ἀἸσθη τι : ΜΠ. δαςρ θηναῖ; πὰ ]ἶτι5. δὲ 

ΘΙ ἴθ ρϑοραϊα,, δὶ Π 6] 50}1π|5. Οπῖη οἱ ὸ- 

Ϊ Πτι5 ΠΠ8 Π5 1Π ϑα Ποῖο5. Ἀροϑίοὶοβ, αἰχὶξ ; ““οοἰρι(6 

Υ. 

Ο ϑρίγίζιτη, δαποίμηι: μου ποι Πλ μ46 ΤΌΤ ἰσοΥ ἐἰς ὁ 

Ρέσοαία,, οἰς τἀπεϊεπιτείτιτ'. Τἰλάτι6 51 ΠιΉ}Π1π|8. δϑί 

ΓΟΙΏ ΘΓ6. ρθοσαΐα.,, δος θη 6. ΠᾺΠ]]}Ππ|6. οϑὶ 7) ΠΙδὶ 

δὶ 5011π8...ϑ ΓΘ 11 Δα θη} ΚΡ ῚΓπ|5 ϑᾶ ποίτι5. ΡΟΣ 

ἀροβίοϊοβ ; Πδιιθ οὐσὸ δϑὲ ΘρΙΡ 15. ΒΆΠΟΙΠΒ..,. οἱ 

α]αβάθηι ΟΡ ΓΟ Π15, ἀἴσαθ Ραΐθ οἱ ΕἸἾΠΠΙ5. 
Τοοσοίς οηπθ5 σοπίος,, ὑαριϊ τατος 605 ἐπ τιοτηῖ- 

πὸ Ραιγὶς οἱ Εἰ οἱ ϑρίνϊτι5 δαποίῖ. (Θμἴ65 αι 
οὐ  ἀονῖηΐ, δο δἀοοῖς [πουπὶ, 7} 06 ὲ θα ρ ΖΑ} 

ἴῃ ΤΥ  αε58. ΠΟΠΠ6. Ροίγιβ νΘ]Ὸ δ {πι΄δθ05 4π| 
ἄς Ομ ϊϑίο οοοιάθηάο σΟΠ} ΠΡ Πΐ 7), ἃ ΡΟΘΠ ΘΠ ἃ 

γΟΒΓΓΌΙΩ 5), (γα γ65.) ὙΘΒΕγ88 ΤΏ ΔΗ [186 ἃ Ὑἱδθ ΡΓάν 88 ; 

αἴψαθ θαρεζθιιν 1π Πομλη6 ΠΟ ΟΠΉ]Ὴ] 768ιι , οἱ 58]- 

γα ῖταν : ἑαιη πιὰ ροϑ5ι:1 δδάθῃ οἰἤοθγα ΕἸ] τι5 

ἴῃ ἰανδοῦ! ΓΟΘΟΠΘΥΔΙΟΠΘ , {π|26 Ῥαΐον δὲ Κρ: 5 

βαποία5 οἰποῖιπι. Ῥομΐπτι5. ἁπίθη δ ἀροΟϑβίο 5 

ἀϊχιῖ, ὅὲ Ῥαιτῖὶς Θχερθοοίατοπί ρῥγοπι β οἰ ολιθηι., 

φιαπι αἰ ϊειϊς : φιιονιίαπι Τοατιιθ5 χιαΐέίομν ὑα- 

Ριἱτανὶξ ἀητία δὰ ροπ το π δ: : 05 ϑ6ΓῸ θαρίϊτα- 

ταϊτιὶ ἐπὶ ϑρίσι πε σατιοῖο. ῬΥΟΙΠα6 51 ΒΡ 11 [π|5 58 η-- 

οἴτι5 π᾿ ροϑβίο β δα θη ΟΡΘΓῚ ρμοίοϑί, {τις Ρα 15 

6. ΕἾΠΙ ποιιθη ἴῃ 115 1πὶ δχ σϑῃῖθι5 ον ϊά6- 
πὶ Τὰηϊ, δὲ ΤθομΉ]ηὶ 1651 ΠΟΘ 1Π 115 4805 ρα πὶ- 

ππιϑραῦ {πιά 8615 ( ΠΟ Π]Ὸ Θηΐμ ἀἸ ΧΟΥ͂Σ ἈΡΟΒίΟ]05. μη]- 
Πτι5 ΔΟσΘρίθ86. σγα δ. Ρ6Ρ ἰΔ ΔΟΡΙΙΠ], Ππ8 1 ἀπ] 

δγπὲ δχ βρεηπθιιβ., ργορίογθα αιοά ᾿ρ8ὶ 1π 501- 
εἶτα βδηοῖο ρυαπδμι ΠΑΡ θυ Π}), Φπομηθ 0 ΠῚ 
680 δ]αβάθηι οἵηὶ Ῥαΐνγα δὲ ΕἼΠΟ δι ϑίαπ 86. ΒΡΠ1- 
ἴτι5., {8| 68: Φιο 6 δ] ϑάθμῃη ΟΡ ΠΟ Π]5 ἢ 

Ομιοά ἐαάεπι οἷἱ ροιοείας Ῥαϊτγὶς οἱ Εἰ 
δὲ ϑρίτγι{ι5 φαποῖϊ. 

ψαάδ ἴῃ Παμηδβοιηι, οἱ ᾿θὶ ΠῚ ἀϊοοῖαν, σπορὰ 

νὰ5 ΠΗΠῚ 65 δἰθοῖοηὶβ,, ΠΟΙ ΐππ5. 6 οοἶο Ῥάῖ]ο 

νίϑαβ αἰχῖε, 4αοά δαπὶ ΘΥΔΏΡΘ}} ῬΥΘΘΟΟΉΘηι ΟΥΒῚ 

ΓΘΥΓΆΤΊΙΠ. σΟΠΒἐ 5561. ΓΠΡΎΘΌ50. διιθη ἴῃ Πὰ- 

πιᾶϑοῦπι Απαπίαθ αἰχὶξ : ϑαμῖ {γαίοτ', τοϑρίοα : 

Τόοιις μαίγμπι ργϑραγανῖῖ 6. ἘΛ μῈ 46. Ομεϊδίο 

ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς. 

κ᾿ γοουΐαπι μὲν ὁχ ἀπέ αϊβ ἀπολι5 ΠΡτῚ5 δ 1 ϊ- 

ΤΏ 115. 

1 ἘΔΙΕ διὰ τοῦ ἐν πνεύματι ἐσχηκέναι ἁγίῳ. (οἄοκ 
(1. εὖ 4111 ἔγοβ Ἀδρτ αὐ τπ οοπίοχία, 

4 ΠΙιιά, προεχειρίσατό σε, ἴἴὰ Ἰῃτονργοίαϊας οδὲ (1 - 
Πεἰοκίι ἐδ. Ν᾿ αυθιιμὰ Ροῆϑιιβ : προχειρίζεσθαι: γοΡΓ αἷὰ θ0χ, 

]νίώοπι. ν. 

7. 

οιπ. 20. 

2.88 

Δα 8. 

19. 

Ὁ ἀποοραηῖαν,, Ῥοπιίθαϊ , ἸΏ 401} , ΠΠΠΙΠΙΘΠΊΖ ΤΙ “1ε,. 2. 28. 

Ζει. ι.ἡ. 5. 

Ατι.22.τὸ» 

“εἰ. 9. τ5. 

Ζ4:ε1.5.5.13. 

Ιή. 



ποτ. 1. τς 

“Ζ1ε15 13. 28 

Ῥιον.31.1. 

“5. Ὅὅον. 13. 
ὭΣ 

4εῖ. 2 δα 

Λ͵αϊμ. 

20. 

Νιιηι. τι. 
29. 

“«{6{.:ὅ51. 1.15 

5. Τύποιι. 
3:5 16; 

420 

ἀἸσξαμη μιἔθει, 5] αησὶε : {01 ἔλοϊα5. νοϊπίαὰ- 

ἴ6Π} 6711, δὲ σορῃοβοαβ {π|ϑῖ τι π 1ρ 5115. {6511Π]. 
Οἷἱ σοῦθ νοσδ ]  πθ. ΟΥ̓ ΠΔΠΟΠΘΠΊΠΙ6. 50 }Ἰρίο 

ΟΠ] ΘΠ Δη5, αἰχὶ: αι 5 Υντ5 «1651 ΟΠμτιςιϊ 

νοσαίτι5 ἀροσιοίπι5. Τ)οῖπ 6. οἱ ΝΙΝ 414 ρνοῖθν 

γοοδ ΠΟ Ποιὴ (ἸοἸ : ϑοσγοσαίτς ἐπ ουαπβοίζετ 7) οἱ. 

ΘΡΙΡΙΓΠΠῚ ΔΙ 6 ΠῚ ΘἸ1ΠῚ 6558 01] βοσγοσανῖ, Αοίὰ 

ἈΡοβϑιοϊονιη ἀοοιονο. υε)επαπίϊνι5. οπΐτ ἀρο- 

δίοἶϊς., ἸΠ 41, δὲ ογαπιίίνιις5, αἰαὶ! ϑρίτίιι5. βάπ- 

οἰτι5 : ϑορτοσαίθ πηι Ῥαϊίμπι οἱ Βαγπαθαπι ἐπὶ 

Ορῖι5 αὐ ψιιοά στνη7ο.οραυὶ 605. Οτοά 5] ΠοιηΪπΠιι5 

Τδῖι5 ράαΐγιιπη 46]151} 4116} ΘΊΠΠῚ, 4116} ΡΓΟΘΡᾶΡἃ-- 
γοραΐ ; ΕἸἼΠΠΠ5 γΘΓῸ Ἰρϑιιπὴ νοοᾶνῖ, ΒΡΙΡῚἔτι5. Δ 6 ΠῚ 

ϑθῦγοσαι. ΘΠ] 16}. ΠΕΡ τ6 5 διο[οΥ αἴθ : 

“«ποῃ]ο ὁ αἰ νουϑι τα. δὲ 5} 05 Δ Π1160 1 ΤΥΠΙ αἴθ, 

ἴῃ 411ιἃ Ορθυ ΠΟ Π15 ̓ ἀΘΠ {15 ᾿πνϑηϊτ ὃ ΔΙΘῚ 560- 

ΠΠΟΠ65., ᾿π6π|0 ΒΑ]ΟΠΊΟΠ., ἃ Π)60 ἴοι διπε. Εἰ 

Ῥαυ]ι5, ἃ Ομυῖβίο : Ομαπαάοηιίάθηπ, παῖε, 

Θα ρογίηιτιξειτη. {τ δΡ εἰς ἵπιὶ τ ἰοφιιογίῖϊς (Ο]ιγίδεϊ, 

ΝΊΒῚ] ὐιΐθηι ΤΉ] Πτ15. ΘΡΙΡ 5. ΘΕ]. ΠῚ π᾿ ΔρΟΒ[Ο 15 

Ιοαψαίταν. Ζοφιιοναπίι δηΐηι., παῖ, ἀροκίοἰὶ 
Ργομὲ ϑρίγιτιι5 δατιοίις5 αναὶ οἰοσιιὶ ἐς. Ἐπ, 

5. ΒΛΑΘΙ11 ΘΟΕΈΒΑΒΕ ΕΣ 

ο. ἤοτι Θστϊς τος ψιιὶ Ἰοφιιηεὶηῖ, ΘΑ ν ἴον 0515 ΑἸ: 

σοεἶ ϑρίγιιτις Ῥαϊγὶς, φιὶ ἐπὶ σιΘἰϊε ὁδξ, ἰοφτιίίι 

ἐπι υονὶς. Τάτ νΘΓῸ οἵ ἴῃ ργορ ΠΟ 15 Ἰοψαϊειν 5}υ1- 

ΓἸἴΠ5. Οτεῖς οηΐτα ἀαὐϊξ., Ἰπα1} ΔΙΟ565, τε οπιτιῖς 

ἠιὶς μορτιῖιι5 υαιοϊτιοίτιτ " ἍΤ μπὶ οτιην ])οπιῖπιι 5 

εἰθάοτγιι ϑριγεττειγι σπίτιν δι 67 ἴρϑιίηι. 56 ἃ δὲ πο- 
νι5 ΝΟΥΪ Ταβία 6 ΠΠΠ ΡΡΟΡΠ θα Ασάθιι5 ΘχοΪα- 
"ηᾶν τ, ἀϊσθηβ: ἤο ἀἄϊοῖς ϑρίγιτι5 σαποξις : 1ὰ 

«πιοά γ᾽ οθυ 5 Τ βία πη ΠῚ ΡΡΟΡ θα 50] Ραπὶ οΪὰ- 

1876, Ηφς ἀἸοῖ: ΤῬοιηπι5 Ὥρδιι5. ΕΓ θὰ {πῶ ἃ 

Ραῖρα δὲ ΕἼΠῸ οἱ ϑρινπι βᾶποῖίο ἀἸοΐα διπὲ σοη- 

᾿ΡΆΠ6Π5 ῬαῦΪι5, ἀἰχὶ : Οπιπὶς ϑοτίραιτα εἰν πὶ- 

{π|5 ἱπορίταΐα. Οὐοά 51 Βρ1Ρ1Ππ5. ἢ ἈΡΟ5[0]15 οἱ 
ΡΙΌΡΠΘΕ5. Ιου, ΟΠΊΠΙ5]τι6. ϑ γι ρίια αἸντη1- 
ἴπι5. Ἰηϑριγαία δῖ, “Ἰοῖτθ ᾿π 115: Οποιηοάο ϑρ1- 

ΥἸ 15 58 ΠΟΙΠΙ5. Π)6 115 ΠΟ Θϑξ , ΟἿ} {ΠΠ|π|5 5 ΥΡ ΠΡ ἃ 
αἰνιηῖιι5 ᾿Π5ρ] Γαΐ 51} 9 

«4πᾶη 0 815 Ῥόοβϑ886. ΠῚ πΟσΆΡο «πϊθπ : 564 ᾿ς Ἰοοο 
1ἴα γΘΡΕ ἀθΡθοσα ποὴ ρυΐο. Δα] πὶ οσσο, ργωραγανίι 

16, αὐτὶ οσαπὶ Ὁ αἰσαΐα, ργαογαϊπανι 16. Ηϊς δπΐτη 

ὙἹΠῚ ῬΥΘΡΟΒΙΠΠΟΠ5 πρὸ Θχρ μη] οροτίοί, ες ἀαθιτατὶ 

Ῥοΐοβί, {πὶ σοΡΡι πὴ προχειρίζεσθαι ἐο. 46 πὶ “Ἰοἰ πηιι5 

00. 5ΟΥΊρΡίον ΔΟΟΘΡΟΡΙ , , οὕμη ΨΕΓΡιπὶ ἐχλέγεσθαι 

γοΡὸ προχειρίζεσθαι ορροπαΐ, 1ἴὰ 5 ΡῈ 5 ΑἸ 4αδπέο 

Ροβὲ, εἰ δὲ ἐχλέγεται μὲν αὐτὸν Κύρι ος ὁ Θεὸς τῶν πατέ- 

ΘσΟΑΡΡΑΒΌΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ἵνα μὴ περὶ Χριστοῦ νομισθῇ τὸ ῥῆμα, ἐπιλέγει" 
Β τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ γνῶναι τὸν δί- 

χαῖον αὐτοῦ Ἰησοῦν. Ὃς δὴ τὴν χλῆσιν χαὶ τὴν 
προχείρησιν ἀνάγραπτον ποιούμενος ἔφη" Παῦλος 

δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ χλητὸς ἀπόστολος. Εἶτα χαὶ 

ἄλλο τι ποὸς τῇ χλήσει λέγει" ᾿Αφωρισμένος εἰς εὖ- 

Τὸ δὲ ἀφορίσαν τὸ Πνεῦμα τυγχά- 
γειν αἵ Πράξεις τῶν ἀποστόλων ἐδίδαξαν, Νηστευόν- 

αγγέλιον Θεοῦ. 

τῶν γὰρ, φησὶ, τῶν ἀποστόλων χαὶ προσευχομένων, 

εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον: ἀφορίσατε δή μοι τὸν 

Παῦλον χαὶ τὸν Βαρνάθαν εἰς τὸ ἄρξαι ὃ προσχέ- 

χλημαι αὐτούς. " Εἰ δὲ ἐχλέγεται μὲ ν αὐτὸν Κύριος 
-Ὡ “ Ν 

( ὃ Θεὸς τῶν πατέρων ὃν προεχειρίσατο, ὃ δὲ ΥἹὸς 

προσεχαλέσατο , τὸν αὐτὸν δ᾽ νάα βίδα τὸ Πνεῦμα, 

αὐθεντία φύσεως χρώμενον᾽" πῶς ἑτερότης οὐσίας ἐν 

τῇ Τριάδι, ἐ ἐν ἣ ταυτότης δχέβγείαις εἰξρίδετριῦ οἱ 

ἐμοὶ λόγοι, Σολομών φησιν, ὑπὸ Θεοῦ εἴρηνται. Καὶ 
τυ 7 -Ὡ»- Υ̓ ὃ Παῦλος, ὑπὸ Χριστοῦ " ̓Επεὶ δοκιμὴν γὰρ, ἔφη» 

τ - τω Ὁ Ἃ, οι 

ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χοιστοῦ. Οὐδὲν δὲ 
31 , 

Ελά- 
΄ ᾿ Ὡ» 

λουν γὰρ, φησὶν, οἵ ἀπόστολοι χαθὼς τὸ Πνεῦμα 
ἧττον χαὶ τὸ Πνεῦμα ἐν ἀποστόλοις λαλεῖ. 

ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. Καὶ, Οὐχ ἐστὲ δυεῖς οἱ 

λαλοῦντες, ὃ Σωτὴρ ἔφη αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα 

τοῦ Πατρὸς, τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 

θ᾽ Λαλεῖ δὲ χαὶ ἐν Πρ ημήτθο τὸ Πνεῦμα. Τ ίς γὰρ δώη;, 

Μωσῆς ἔφη, πάντα τὸν λαὸν τοῦτον προφητεβξην:; : 

Ὅταν δῷ Κύριος τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ ἐπ᾽ αὖτόν. Καὶ 
- δ΄ Ω 7, 

ὃ νέος δὲ τῆς νέας Διαθήχης προφήτης Αγαδος ἀνέ- 
σαν ᾿ πΞ “ 

χρᾶγε λέγων - 'Γάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον " ὅπερ 
᾿Α « τ -- ’, “- , τ 

συνήθως οἱ τῆς παλαιᾶς Διαθήχης ἐδόων προφῆται, 

Τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς. Καὶ ταῦτα συνελὼν ὃ 

Παῦλος τὰ ἐκ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ “ ἁγίου Πνεύ-- 
-7) ,ὔ 

ματος ῥηθέντα, Πᾶσα ἔφη, Γραφὴ θεόπνευστος. 

Εἰ δὲ λαλεῖ ἐν ἀποστόλοις χαὶ ἐν προφήταις τὸ 

Πνεῦμα, πᾶσα δὲ Γραφὴ θεόπνευστος, εἴπατε τοῖς 
ΕῚ 4. - 2 ᾿ ᾿. Ὁ Ἀ αΓ , 

«ἀσεδοῦσι, πῶς οὐ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τυγχά-- 
“«, 

Ἑ νει, τῆς τούτου συγγραφῆς θεοπνεύστου οὔσης ; 

ἰσᾶ το, φιιοεῖ οἱ ])οπιίπιι5 ἴδιις ρμαΐγαιπι αν ΄, 
εἰιπι, πα πι ρ᾽οραγαντέ. 

ρων, ὃν ἜΣ 

ποδί 711 

» ἘΠ: ε 

ρὼν ὃν προεχειρίσα 

Βερη «υαΐσοτ ΝΜ". αἰ ἴῃ σοπίοχίι, 

Βερ. φαϊπία5 μαθοΐ τοῦτον δ᾽ ἀφορίζει, 

ς ΑΠΠ4α] ἄπο ΠΡνῚ χαὶ ἁγίου πνεύματος. Ψοχ ἁγίου 

ἴῃ ο1{15 ἀεϑιογαΐατσ. 

ὅδ 

ὩΣ Ὁ 
-,.,’ , ν ᾿ ΄ ΕΣ - ’΄ 

μέρει τῳ ται αὗτον χύριος ὃ θεὸς τῶν πατέ- 

τὸ πνεῦμα. Αἴ 

οχοορίο φυοά 

ο, τὸν αὐτὸν ἀφορίζει 



ΑΡΥΕΒΒΙΘ ΕὔΝΟΜΙΌΜ 118. Υ. ΠΥ 

Ὅτι οὔτε ὀπτασία οὔτε χρησμῳδία γίνεται χεχω- 
ρισμένως Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ καὶ ἁγίου Πνεύματος. 

« Ἷ ΄, ᾿ 
Ησαΐας ὃ προφήτης, ἅ Εἶδον, ἔφη͵, Κύριον 

Ἁ , - 

Σαδαὼθ χαθήμενον ἐπὶ θρόνου δὁινηλοῦ χαὶ ἐπηρ- 
Ἄ ᾿ ἊἜ Δ « ἊΨ , 5 Ὁ μένου, χαὶ Σεραφεὶμ εἱστήχεισαν χύχλῳ αὐτοῦ, 

Ὰ , - - - 
ἕξ πτέρυγες τῷ ἑνί. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα φησὶ, Καὶ εἰ- 

, με .-- - 

πε Κύριος πρός με, πορεύου χαὶ εἶπον τῷ λαῷ 
Ό ΣΤ ἘΠΊ 5 ἡ Ἂ 5:5 ᾿ - ᾿ - 

τουτῳ᾽ ἀχοὴ ἀχούσετε, χαὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλε- 

ποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε. ᾿Επαχύνθη γὰρ 
Ἁ] -ῸανῸ - Ὁ 

ἣ χαρδία τοῦ λαοῦ τούτου, χαὶ τὰ ἑξῆς. “Ὅσον 801 
Χ ἜΤ Ν 

μὲν οὖν κατ᾽ αὐτὴν τὴν θέσιν χαὶ τὴν ἀχολου- 
, Ὁ -- ΄, 

θίαν τοῦ προφητικοῦ γράμματος, ὃ ἐπὶ πάντων 
Ξατὶ Π Χ ὃ ὀ-θεὶ ΑΨ κῆὶ ι Ν Ξ᾿, .- , 
ἐστὶ Πατὴρ ὃ ὀφθεὶς χαὶ χρησμοδοτήσας τῷ προφή- 

ε ,ὕ - Ξ- κ᾿ -" 

τη. Ὃ μέντοι τῆς βροντῆς υἱὸς, ἐξαίσια φθεγξά-- 
᾿ “Ὁ - ᾿ - 

μενος, χαὶ τῆς βροντῆς εἰρηχὼς φοδερώτερα, οὗ 

ἴδιον οὐχὶ τὸ, οὐκ ἦν, ἀλλὰ τὸ, Ἢν ὃ Λόγος, Υἱὸν 
Ξς Δ ΡΟΣ ἜΣ: δότ ΠΝ ΑΕ ἔφη τὸν ὀφθέντα χαὶ χρησμοδοτήσαντα τῷ προφήτῃ. 

Ψ Α - ο 

Λέγει γὰρ ἐν τῷ ἰδίῳ συγγράμματι: Διὰ τοῦτο οὐχ 
“57 ε " 7 - ἴνζιοι ἘΞ ΠΕῚ 
ἠδύναντο οἵ Ἰουδαῖοι πιστεύειν εἰς τὸν ᾿[ησοῦν, διό- 

τι ε “. τ θῖνα τ , "ὦ 
τι εἶπεν Ἡσαΐας περὶ αὐτῶν, ᾿Γετύφλωνται αὐτῶν 

οἵ ὀφθαλμοὶ; καὶ πεπώρωται ἃ αὐτῶν ἣ χαρδία, 
ἐ - - -- - 
ὅπως μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, χαὶ συνῶσι τῇ χαρ- 

δία, χαὶ ἐπιστρέψωσι, χαὶ ἰάσωμαι αὐτούς. Ταῦτα 
Ξ Ε “Ἕ ᾿ς Ἷ .- 
εἶπεν Ἣσαΐας, ὅτε εἰδε τὴν δόξαν αὐτοῦ. Ὁ δὲ 

- - ,ὔ ΘᾺ 
Παῦλος τοῦ Πνεύματος ἀπεφήνατο τὴν ὀπτασίαν εἶναι 

ι ι , “ ἘΞ 
χαὶ τὴν χρησμῳδίαν λέγων - Καλῶς ἔφη τὸ Πνεῦ- 

Ἀν ΝᾺ -“ ΄ « . »" Ἀ 
μὰ τὸ ἅγιον διὰ τοῦ προφήτου Ἣ σαΐου πρὸς τοὺς 

, - 3 - , 
» πατέρας ὑμῶν, Ἀχοὴ ἀχούσετε, χαὶ οὐ μὴ συν- 

ἦτε, καὶ βλέποντες βλέψατε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε - ἐπα- 
, ᾿ ) ω τ , ε ͵ 

χύνθη γὰρ ἣ χαρδία τοῦ λαοῦ τούτου. Ὃ προφήτης 

ς τοῦ Πατρὸς εἰσηγεῖται πρόσωπον τοῦ παρὰ Ἰου- 
δ , ψ, «ς οὶ Χ τω δ ω 

δαίοις πεπιστευμένου ὃ εὐαγγελιστὴς, τοῦ Υἱοῦ " ὃ 
τ ο 7 

Παῦλος, τοῦ Πνεύματος - ἕνα Κύριον Σαδαὼθ τὸν 
τς , -Ὁ ΕῚ » “Ξ γ ΔΑ ΑΙ 3 “ ς 

ὀφθέντα χοινῶς ὀνομάζοντες. ἦ Διήρηται αὐτοῖς ὃ 
Ὁ 4 ,ὔ - 

περὶ τῆς ὑποστάσεως λόγος, ἀδιαιρέτου μένοντος 
- - ᾿ ᾽ - 

ἐν αὐτοῖς τοῦ περὶ ἑνὸς Θεοῦ φρονήματος. 

{ ως Ὁ - 0τι μετέχει τοῦ “ δημιουργοῦ τὰ χατ᾽ εἰχόνα" τοῦ - 
ἘΣ ΝΙΝ - Π ’ , 

το οξ οἱιὰ του γευματος γινομενον. 

Εὶ ἊΧ Ὁ ἤ Ἁ ῸὉὩ [2 7 ε 

οἰ ὃὲ ταῦτα συνίεσαν χαὶ χαλῶς ὑὕπήχουον οἵ 
ὑΣ ἡ Ὁ ο΄ὦ ’ὔ τ᾿ « Ἁ - 

χαθ᾽ ἑαυτῶν χαχῶς σοφιζόμενοι, οὖκ ἂν τὸ Πνεῦμα 

ἃ Βα πὶ ἴδον. ΑἹ Μ55 εἴδον. Μοχ Ἀδ5. «ααγίιιβ τῷ 

ἑνὶ, καὶ ἕξ πτέρυγες τῷ ἑνὶ, καί οἴο. 

αὟοχ αὐτῶν Αἥάιία οἰ ἐχ ἰσιθιι5 ΠΡγῖ5 νϑίθειθιιβ, 

»Έ Δ: πατέρας ἡμῶν. Αἴ Μ885. βοὸχ πατέρας ὑμῶν. 

ς αυϊσαῖ ΠΡΡῚ προφήτης οὖν. οχ οὖν ἴπ Μ88. 
ἄοοβιε. 

ἵν 

ἃ Ἐ4ΠῚ διήρηται γάρ. ΠΙΩ͂, γὰρ, τη Δῖς, ποι Ιορίταν; 

Ομοί ποι υἱδῖο πθῆητιθ οὐ αοιίζπι {11 σοραγαϊίϊην 

α Ῥαίτγο οἱ Εἰ οἱ ϑρίσίτι βαποίο. 

Ἐβαϊαβ ριΌρμοία, Καὶ, ἰμαιῖ., 7)οπιίπιιπη Επα.θ6.ι.. 

ϑαθαοι, ςοἀθηίθηι διρογ τπτόπιιπι Θχοοίβιιτη, θὲ 

οἰοναίιπη, δὲ ϑογαρλίην οἴαθαπί ἱτὶ οἱ Ροιίπι 6715: 
56. αἴθ τιτπιὶ. ἘΠ᾿ ροϑὲ ράῖιοα αἱΐ: δὲ ἤϊαιϊξ. Ζ)οπιὶῖ- Ιρϊάεηι. Ὁ. 

γῖι5 αὐ πιο, Τα οἱ αἷο ρμοριιῖο ἱῖς : 4 πιτῖθιις 9" 

αιιαϊοιϊς,, οἐ τιον ἱπίοϊ ἰσοιῖς,, οἱ αἱάοπίος υἱ-- 
ἀονις., οἱ ποπ υἱήοὐϊεϊς. Ιπογασδαίμηι εϑῖ 

δπίην ΘΟ ροριὶ τις, οἴο. Οποά «υϊάδῃηι 

ὦ ᾿ρϑσὰ οοπίθχίιπι δἰπποῖ, εὐ δ 56 }161ΠῈ 

ΡΓΟΡΙΘΙοδθ. 5 Πρ τι 88; 4] δδὲ ΘΌΡΘΥ ΟΠΠΠΪἃ , 

Ῥαΐοϑι εϑί, 4{ὶ υἴϑιι5 θϑῖϑ οὐυδοι! τη π6 ἀθάϊ ργο- 
Ρμοῖθ. 564 Τομίτγα ΠΠ1π|5 σι ρθη ἃ Ἰοσιιίι5 οϑί, 

ἂς Τοῃϊγο [ΟΡ ΡΙΙΠονὰ αἰχὶξ, οα} 15 ΡΙΌΡΥΙα. ΠΟΙ 

δϑὲ ἀϊοῖο Π|ὰ, οπ ὁγαὶ : 5 πο, γαϊ 7 6γ- 

διτη; ἀἰχὶν ΕἸ τι θιιηλ 6556 41] νἹϑιι5 δϑὲ οἱ 

411 ογδοα!απι ἀ6α1: Ῥγορ ιθῖθθ. ΠΟΙ ΘΠ πὴ ἴπ 5110 

Πργὸ : Ῥγορίογθα ποῖ ροίογ απ οΥθάθΓ πὶ «] 65ιίπι 

Τιάςθὶ, φιῖα αἰϊατὶ Ἐξαϊΐας (6 ἱροῖς, Ἐπχοιοαίϊ 39 --ηι. 

σιεπὶ οοσιιἰ Θογιιτη.., οἱ ἱπαϊιτ αν 65: ΟΟΤ' ΘΟΓΊΤ 

μὶ πι6 υἱάδαπίὶ οοιιἰς, οἐ ἱπίοιἰἰραπὶ σογδ, 6ὲ 

ὀοπυοτγίαπέιτ', δὲ βαάπιθηι 605. ἢ αϊαὶς Ἐξαϊΐας, 

ομτι υἱαϊξ σἰοτίαπι 6715. Ῥαυιθ. ὙΘΡῸ υἱδῖιπ) δὲ 

γατοϊπιπιμι {Ππ|| 5ΡΙΡῚ{π|5. 6556 ἀθοϊαγαντξ , ἀ]06Π5: 

Βοος αϊαὶξ ϑρίγιειι5. βατιοίτι5. ΡῈ ΡΙῸρ οίατπι ἘΡΑΞΕΝ 

Ἐξαΐαπι «ἡ ρμαΐτος Ὁδείγος : «(πιῖϑιι5 «πα ϊοίϊς., 55. 

δὲ ποπ ἱπιοϊἰσοιϊς, δὲ υἱάδθπίος υἱαοθιίϊς,, εἕ 
ποτὶ ρογριοἱοιὶς : ἱπιοτ 58 αἔτετη, Θεὲ Θπῖπι ΘΟΤ᾿ ρο- 

Ρεἰ πεγις. Ῥνορμοία 1π6τπιοῖῖ ῬαΙγ5., 1πΠ {π|6ΠηῚ 

Τιι δὶ ογθάθθαπί, ρϑυβϑοπᾶπι : ον προ] δῖα, ΕἼΠ]: 

Ῥαυΐα5., ϑρ νυ [πι5.) ΠΠπιτα Ἰρϑῖιπὶ 4] Ὑ5115 Ππϑγὰΐ : 

πἀπιιπὶ ΤΟΙ Ϊπιιπὶ Θά θα οί σΟΠῚΠΊΠΠΙἴΘΙ ΠΟΠΊΪΠΔΠ-- 

[65. ΘΘΥΠΟΠΘ ΠῚ {πη 46 Πυροβίαϑι ᾿Π5ΠΠΠΙΘΡ ΠΕ ν 

ἀϊδῆπχογα.,, ἱπαἰϑεϊ ποία πιὰ ποπίθ 1Π δἰ8. 46 ἘΠῸ 

Το βθηςθηςᾶ. 

Οιιοά ογθαίοτοπι ρματ ϊοίρατιί ἡ πμ6 5ιεπΐ «ὦ ἵππα- 

δίποπι : ἰοο ατιίοπι {1 ρεΥ δρίτ ἐπι. 

Οὐοά 5ἱ πε ᾿πιο]ΠΠσθυθπξ, ἃς γθοῖθ ῬΘΡΟΙρο- 

τθηῖ, 4π| οομίνἃ 566 0505 Πγ8}6 ϑα ρ᾽ θη 65 διιηΐ; 

δοζας 4ο]ου μι. 

ὁ (οᾶοχ ἀπι οἱ 61 ὅτι μετέχει τοῦ δημιουργοῦ τὰ 

χατ᾽ εἰκόνα γινόμενα, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ πνεύματος. ΑἸΠ 

«παΐπον Μῖ55. ὅτι. ο- - εἰκόνα τοῦτο δὲ διὰ τοῦ πνεύμια- 

τος γίνομιενα, 510 πῇ ΠΙΩ͂, τοῦτο δέ, Δ νοεγΡια ἴον βατη- 

ἴὰπὶ 6586 ν᾽ οαΐαν, στε μεν δρέρίτιινι ἤαοία. ΑΠὶ ἄπο 

155. τα τὰ σοπίοχται Ἰοσὶ ροίεδί, 
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ΠΟΠ πἴιθ ΚΡ γ᾿ απ ἃ ἐἰο τα θ Δ] ]Θ παν θηΐ, ΠΟ 56 
ρ81 γοϑθοδγδηΐ ἃ ἐδιζαΐθ, πϑυθ, βθράγαῖο ἃ 60 
ΤΠ Π640., Ποῖ ΠῚ ἃ ΡΓΟΡΙΙα ογθαΐγα αἰ ΤΠ ΓΘηΕ. 

Οὐδ θη η} [οΐα θϑϑθηΐ ἃ 60, “τις 116 ἈΠΊΘ 56- 

σα τι} ΠαἰαΓΆΠῚ ΟΥΘα Δ ΠῚ ΟΓΘαίο 5 σ]ουῖα ἀ6511-- 
{ππΘΡ ἢ ἔπ}, Θὰ ΟΠ] Πα Πἰδὶ θ᾽ ἕαἔθ πὶ ραν ΕΟ ραγθπῖ, ἢ 

[ογϑηΐ πηΐϑονα. ΗἸς διιίθιῃ 46 ΤΠ 60 56}1η0 ᾿πά ἰσητι5 
δϑί, δ] νά θ]ὶοθὲ ἀϊοαίι ογθαΐιγαπι πιιάδπ) οἵ 

415] 511] ν δου ΠῚ} (65 ρΊοθ ΓΘ. ὕ γι ΠΘΟ Οὐ ΘΔ τ Γἃ 

516 ΤΠ 56 ἃ, Π6Ὸ Πδι5 510 1} 060 1}}15 Θϑΐ, τὶ ϑᾺ ΠΟΙ ΠῚ 

ΡΑΡ ΠΟΙ ΠΟ ΠΘ ἢ ἰπ οὐθαΐ 5. ΠῸῚ {ΓΑ Πϑιηἰ αἴ. 

Τίααιιθ βἔαεμη δα δι ᾿π]ὰρΊΠ θη γ ] 1 ΠΟΙ ΠΘΠῚ 

ἴσον. Ῥυοίθοιο διιέθιη ᾿πηᾶσὸ 4186 ΘΙ ΠΟΙ ταν, ἀπ τὴ 

40 ΘΧΘΙΏΡΪΑΓῚ ρα ἢ 5 δ Υ Τα11, 51 Π} 11] Πθ τὴ ἴῃ τηὰ-- 

(θυ ἀοοῖρὶῖ, ἂο ΟΠ ΡΔΟΙΘΡΙ5. 6115 δἰ ἤοίταν ραγιῖ-- ραχτῆρος διὰ τῆς τοῦ τεχνίτου διανοίας χαὶ χειρὸς 
ΠΘΡ5.5 ΠῚ Ρ6Γ ΔΓΕ Ποἷ5. ΘΟΡ ΔΕ ΙΟΠΘΙῚς ΠΑ ΠιΠΊ π|6 Κα 1 ἐναπομαχθέντος. Οὕτως ὁ ζωγράφος, οὕτως ὃ λι- 

πη ρΡοϑϑα [πθυϊτ. 516. ῬΊΟΙΟΥ,, 50. δοι!ρίον : ἷς 

4] Δα ΘΔ ΠῚ ἀτι ΦΟΓΘΔΠῚ 5[α πιὰ πὰ ΘΠοἶΕ., ἀοοορία 

τηΔ θυ , ΓΟϑρίο᾽ δ ΘΧΘΠῚρ] Δ], Ἀ551 1} ΓΟῚ Πιιἃ Π 

ΒΡϑοιυ!αίι5 οδὲ Πσπιγᾶμη,, ἤᾶπο ἴπ ΠΙΔΙΘΡ Δ ΠῚ 1η1-- 
Ρυϊπλτ. Οιοά 5] Πομηΐπθ5. ΠΟῸῚ ροϑϑιιηὶ δά ο]-- 

ΤῊΣ] 6 ἢ] ἸΠΙῸΡ ΠΑΡῸ ΠηΔίουα5.., Πἰὶϑδὶ ΘΓ 

ἰάδδῃι ΡανΠοίρεῃε ; υοπιοἋο δ4 δ μι ἴποπὶ Θεῷ πρὸς ὁμοίωσιν " ἀναθαίη τὸ χτίσμα, μὴ μετα- 
Π δὶ ἀϑοθη ον: ογθατιγὰ., ΠἰδῚ ΟΠ γαοίθυ 5. ἀἸν 1 Πὶ 5.5 λαμβάνον θείου χαρακτῆρος; Θεῖος δὲ χαραχτὴρ 
ῬάγΠοορ5. οἰϊθοϊα 5119 ΠΙνΊητι5. ατιῖθπι οΠμαγαοῖου ἃ Ε ; 
ΠΟΙ {π|4}15 Πυη Πτι5 οϑί, 564 νἴνθη5, οἱ γογ6 ὄὌχϑὶ- 

βίθπϑ ᾿Π|Ὰ 50 1] Ί Π15 ΘΟ ΓΘΟΕΡῚΧ, οὔ} 115 {πιπ| ραγι]-- 
ΟΙΡ65 ἤιιηξ γ65 οἰποῖςθ, Π6Ὶ σΟΠϑε απ τι" [π|ὰ-- 

δἴπε5. ΠηᾶρῸ ἀαϊάδιη Ποἱ δϑὲ ΟΠ γίβειιβ, Οὐ δϑέ, 
ἴηααξ, ἐπιαβὸ Π) εἰ ἱτιν δἰ ἐς - Ἰπασο νορὸ ΕἸΠῚ, 

ϑρ Ριτπ5. : οἵ 48] Πα] τι5 ἤπιηῈ ραν ορο5., ΠΠΠ οοη-- 
[ὉΡΠῚ65 6 ΠΟ πη α᾽, δθοιιπάτιπι ἰά «πο 5ουἸρίι πὶ 
ἐδ : πος, ἱπαιηΐῖ, ρῥγιδϑοῖνῖξ, δὲ ργαάοκιϊπανίϊ 

ΘΟΠ ΌΤΙ 65 ἤογὶ ἡππαρίτιῖς ΖΕ ἰὶ δεῖ, τιξ οἷς ἴρδ6 
ΡΓΠπορσθηΐίιις ἐπὶ πιεϊτὶς {ταίγιδτι5. 

5. ΒΑΒΙΠῚῚ ΟΕΒΆΑΚΠΕΙ ΘΟΑΡΡΑΒΠΟΟ, ΑἘΈΘΗΙΕΡ. 

θεότητος ἠλλοτρίουν, ἵνα μὴ θεότητος “ἑαυτοὺς 

ἀποχόψωσι, χαὶ χόσμον Θεοῦ διαστήσωσι, καὶ Θεὸν 
τῆς ἰδίας χτίσεως ἀποστήσωσιν. ΕἌθλια μὲν γὰρ 

πάντα τὰ πεποιημένα πρὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς τοῦ 

δημιουργοῦ δόξης ἀπολειπόμενα χατὰ τὴν χτιστὴν 

φύσιν, εἶ μὴ μετέχει θεότητος. ᾿Ανάξιος δὲ ὃ λόγος 

περὶ Θεοῦ, " τὸ γυμνὴν καὶ ὥσπερ ἔρημον ἑαυτοῦ 
Ἂν ᾿ , ἈΣΉΡ ν Ψ , Ψ περιορᾶν τὴν χτίσιν. Ἀλλ᾽ οὔτε ἣ χτίσις οὕτως 

“ἢ , ΝΜ Ν “ 45 σ ΦΊΟΝ ἀθλία, οὔτε Θεὸς οὕτως ἀδύνατος, ὥστε τὴν ἁγίαν 
᾽Ν ’,  Ν }} ΄ δ᾿ ᾽ μετάδοσιν μὴ διαπέμπειν ἐπὶ τὰ ποιήματα. Κατ 

εἰχόνα γοῦν ἑαυτοῦ εὐθὺς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον 
, ἵ Ἵ , βεδούληται. ' Πάντως δὲ ἣ εἰκὼν ἥ δημιουργουμέ-- 

νη; μεταφερομένη ἀπὸ τοῦ πρωτοτύπου, τὴν ὁμοίω- 

σιν εἰς τὴν ὕλην "εἴληφε, καὶ μετέσχηχε τοῦ χα- 

θογλύφος, οὕτως ὃ τὸν χρύσεον χαὶ τὸν χάλκεον ἀν- 

δριάντα δημιουργῶν, ἔλαδεν ὕλην, ἀπεῖδεν εἰς τὸ 

πρωτότυπον, ἀνέλαδε τοῦ "' τεθεωρημένου τὸν τύ-- 
“ 4 τω - ο΄ 5 Νὰ τ , 

πον, ἐναπεσφραγίσατο τοῦτον τῇ ὕλη. Εἰ δὲ ἀνθρώ-- 

ποις οὐχ οἷόν τε πρὸς ὁμοίωσιν ἐχτυπωθῆναι τὰς 

ὕλας, εἰ μὴ τῆς ἰδέας αὐτῶν μεταλάδοιεν, πῶς 

οὐχ οἷος ὃ ἀνθρώπινος, ἀλλὰ ζῶν : χαὶ ὄντως ὧν 

εἰκὼν εἰχονοποιὸς, ἧς "πάντα τὰ μετασχόντα εἶ- 
χόνες καθίστανται Θεοῦ. Εἰχὼν μὲν Θεοῦ Χριστὸς, 
Ἢ . ᾿ ας χὰ “ ω ἔῳ  ΟΝῚ ΡΟ 
Ος ἐστι, φησὶν; εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου" εἰ- 
Ἁ δι "᾿ξ ω ᾿ Ὁ Α ξ , 

χὼν δὲ Υἱοῦ, τὸ Πνεῦμα, χαὶ οἱ τούτου μεταλαμ-- 
͵ εν , , Ν᾿ πς ΄, -9) 

θάνοντες υἱοὶ σύμμορφοι, χατὰ τὸ γεγραμμένον: Ὅτι 
, Ὁ 

οὺς " προέγνω χαὶ προώρισε συμμόρφους, φησὶ, τῆς 

εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτό- 

τοχον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς. 

Οιιοά δρίγιζιι5 δαποίμ5 τιοτὶ οἷς ])οὶ ροΞςϑθϑϑῖο, αὶ 
πεὸ ΟΥΓΘαίμ7 4. 

Ὅτι τὸ ἅγιον Πνεῦμα οὐ χτῆμα Θεοῦ, οὐδὲ 
χτίσμα. 

- ΚΥ ν “ ῇ ΄- ’ 
Πῶς οὖν τὸ Ἡνεῦμα συμμαρτυρήσει τῷ πνεύμα- 

, ᾿ ὅς οὗ } ει ᾿ -“ ω 
τί σου, κατὰ τὸν ἀπόστολον, ὅτι υἱὸς εἰ τοῦ Θεοῦ, 

Οποιηοάο Ἰσίεαν, βου πτιπὶ Αροβίοϊτιμη, ϑρὶνῖ- 

[115 5ρ᾿γ τ] ἴπ0 ΤΘϑι ΠΏ ΟΠ πὶ γθά θὲ «πο ΕἸἾΠΠ5 

ΓΈ οὲ αἰϊφαοῖ Νί55. αὐτούς. (οὔοχ (Ο]Ρ. εἴ 411] 

ἄπο Βεοσ ἑαυτούς. ΠΡΙ ἄστη οὶ ἀποχόπτωσι. Αἴ Μ 95. 

ἀποχόψωσι. 

8 ἘΔΠῚ ἄθλια γάρ. ΓΑΡΥῚ γεΐεγοβ ἄθλια μὲν γάρ. Τ01- 

ἄοπη εαΠ| χαὶ τοῦ δὴμ. Οὐαϊοο8 ἔγεβ χαὶ τῆς τοῦ 
δυμ.. 

μι (οἄεχ ὑτιι8 δἔ 6611 περὶ θεοῦ τοῦ γυμνήν. ΑἸΠ 4υ1π- 

46 Μ85, περὶ θεοῦ, τὸ, γυμνήν. Ηοο ἴρξο ἴῃ ἸΙοσο εαπὶ 

χαὶ ὥσπερ. Νιοκιγί βϑερίοπι Ν34. ὥσπερ χαὶ. 

ῖ Βερ. ἐεγεϊι5 πάντων δὲ ἡ. 

κ᾿ ἈΘΡῚ βοουπάτι δὲ ἔθυε 5 ὕλην εἰληφέναι μετέσχηκε : 

{πᾶτη βουϊρίπταπι Ο]α γα πηι 6556. δὲ Ῥουβριοαατη (ομηΡε- 

ἤϑῖι5 αἰττηαί. οάδχ (01. εἰ Ἀδρ. φαϊπέπβ οἴῃ εαϊ- 

τἰ5 αὐ ἴπ σοπίοχίι. ΠΡΊάοτὰ Μ35. ποθ π}}} χαρακτῆρος 

ἐχείνου. 

1 Απέφαϊ πο θτὶ εἴ Θ1| χειρὸς ἐναπόμαγμα : φαοά 

ψἹΓοϑιιπὶ 6556 εἴ πποπ οϑιιπὶ 5 15 ραΐεῖ, Οοάοχ (]Ρ. 
εἴ 81 ἀπο Ἀερη ἐναπομαχθέντος, τεσίοα, 

τὶ Β6ρ. 4παγίτ5 τοῦ προτεθεωρημένου. 

5» ἘΔῚΠ ἀναδῇ. Ατ Με5. ἔγεβ ἀναδαίη. 

ἃ ἘΔ ἢ πάντα. ΝΝοκιυ! βερίεπι Μ55. ἧς. 
ΡΆερ ἰογίϊας οὖς προέγνωχε. 
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εἴπερ αὐτὸ τῆς τοῦ Υἱοῦ δόξης ἀλλότριον ; πῶς ἐν 
σοὶ βοήσεται, ᾿Αὐδὰ ὃ πατὴρ, εἰ μὴ μετάδοσίς 

ν᾽ ᾿ οῸτὦ “Ὁ -ῸὉ:ὭἪ "Ὁ 

ἐστιν ὄντως ἐξ Υἱοῦ ; οὐ χτῆμα αὐτοῦ, παρ᾽ αὐτοῦ 
,ὔ [ἐς ἢ 

πεμπόμενον, ὥσπερ τὸ πνεῦμα τὸ ἀνθρώπινον, ἢ 

τὸ πνεῦμα τὸ ἀνεμιαῖον, ἅπερ εἰώθασι λέγειν οἵ τὸ 
Πνεῦμα χωρίζοντες ἀπὸ θεότητος, ἀλλὰ Θεοῦ χαὶ 

δε οωυ -» “Ἵ - τ γιοῦ “ Πνεῦμα αἴδιον, ἐν τῇ θεία δόξῃ τυγχάνον, 
" , » Η κ - Χ ᾿ γ 

καὶ γνωριζόμενον. Οὐ γὰρ τὸ πνεῦμα τὸ σὸν, Χρι- 
κε 2... Χ ᾿ Ὁ τ. ΠΥ. ’ 5 ἊΧ " 

στός" οὐδὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνέμου, Κύριος " οὐδὲ τὸ 
τ Α ΄ . γΞ᾿ 

πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ( ἐπειδὴ καὶ τοῦτο ἐτόλμησαν 

παραγαγεῖν τινες) τὸ δὲ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Χριστὸς 
Ἁ Κ ́ 2 γΨ ͵ ΜΈ πος » 

χαὶ Κύριος ὀνομάζεται, λέγοντος μὲν τοῦ ἀποστόλου 
(καθάπερ ἀρτίως ἐμνήσθημεν), Εἰ δέ τις Πνεῦμα 

Κύριου οὐχ ἔχει, οὗτος οὐχ ἔστιν αὐτοῦ " εἰ δὲ Χρι- 
Ν - ων 

στὸς ἐν ὕμῖν: τὴν τοῦ Πνεύματος ἐνοίκησιν ἀπο- 
δπττονς ες. σ΄ 

φαίνοντος Χριστοῦ" λέγοντος δὲ πάλιν: Ὃ δὲ Κύ- 

ρίος τὸ Πνεῦμά ἐστιν " οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, 
᾿ σ, ἾΞ τὸ ἐλευθερία. Ὥστε τὸ Κυρίου Πνεῦμα, Κύριος" οὐχ 

"“ - Ἁ , ἄρα χτῆμα ἢ χτίσμα Κυρίου, “ἀλλ᾽ εἰκὼν, ὡς προ- 
ὰ 

είρηται. 

“Ὅτι εἰχὼν ἀληθὴς χαὶ φυσιχὴ Θεοῦ χαὶ Κυρίου τὸ 
Πνεῦμα. 

ἰεῖν 
Καὶ εἰχὼν ἀληθής: οὐχ ἐξ εἰκόνος θείας, καθάπερ 

Ε Α -- 
-ἡμεῖς. Διὰ τοῦτο γὰρ ἐξεικονίζον οὐχ ἐξεικονίζεται, 

᾿ ΟΝ ἢ κ οὐ Ἢ (ε ν ὁ , φ 4. Ἃ Π .Ὁ 
χαὶ τὸ χρ ἡ π τ χρίεται. Ἄρισμα ὁξ τὸ ΤἹνευμα 

4, τῷ - ΄ ΄ ;,; Κ᾽ - ἐφ᾽ ἡμῖν, “ὃς ᾿Ιωάννης λέγει. Καὶ τί εἶπον, ἐφ ἣμῖν; 
ΕΣ -“- - δε 

Ηδη γὰρ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Κυρίῳ κατὰ τὴν σάρχα. 
Ἴ.σ - πῆς ᾿ Ν φρω ἢ, Ν ν᾿ ε ΓΑ Ὅλ ῖαὶ 

Ἰσοῦν, φησὶ, τὸν ἀπὸ Ναζαρὲτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν 

ὃ Θεὸς Πνεύματι ἁγίῳ χαὶ δυνάμει. Χριστὸς ἄρα, 

διὰ τὸ Πνεῦμα, καὶ τὴν χρίσιν τὴν ἐν τῷ Πνεύματι, 

Οὐ δὴ οὖν διὰ τοῦ ἀλλοτρίου τῆς θεότητος ἢ τοῦ 
͵ 

Κυρίου χρίσις, χαὶ τὸ Χριστὸς ὄνομα, καὶ οἱ ἀπ᾽ 

αὐτοῦ καλούμενοι Χριστιανοί. Οἰμώξειε γάρ τις 
Ε -“ 3 ᾿ 8," Ψ -Ὁ- ΄ - ΟῚ 

ἀληθῶς, εἰ χαὶ τὸ ὄνομα τῆς σωτηρίας ἡμῶν ἄπο 
΄ 

χτίσεως ἄρχεται, καὶ ἀπὸ χτίσεως κατάγεται, καὶ 

εἰ διὰ δούλου τὴν υἱοθεσίσν ἔχομεν. Κτίσις οὐχ 

ἁγιάζει χτίσιν, ἀλλ᾽ ᾿ὑπὸ τοῦ ἑνὸς ἁγίου τὰ πάντα 
ε τ - 

ἁγιάζεται, τοῦ λέγοντος περὶ ἑαυτοῦ: ᾿Εγὼ ἁγιάζω 
, 4 8 το 

ἐμαυτόν. Ἁγιάζει δὲ διὰ τοῦ Πνεύματος, ὡς προα- 

ε γείεγοβ {υϊπααο ΠΡτὶ πνεῦμα ἀΐδιον. (οάδθχ (0]Ρ. 

“εῖ ΒἈερ. 4φυϊπίϊϑ πνεῦμα ἴδιον, δρύνίμ5 ρΓΟρΥίιι5. 

ἃ ΠΙυά, ἀλλ᾽ εἰκὼν ὡς προείρηται, εχ {τθ5 Νῖ55, Βο- 

6115 δἀάϊάϊπιιβ, ΤΊλα] 5 ΠΪο 6ϑ πὶ σα] σδτ15 : ὅτι εἰκὼν 

ἀληθὴς καὶ φυσικὴ θεοῦ καὶ Χριστοῦ τὸ πνεῦμα. ΕΛ ροκὲ 
ἀϊαϊαπα βθααϊταν : ἀλλ᾽ ἱκανῶς προσειρήσεται χαὶ εἰχὼν 

ἀληθής. Ὑ οἴογοβ ΠΟΧῚ οπηπ65 1ἴἴα, αὐ εἀϊήϊπημϑ. 

6 ΨεΥ βία 1]6. πὰϊῃ] Πέ, γοβρίοοσο βουρίογθιῃ αὦ πὸ 

ν-ς 429 

Ῥεῖ 515, δῖ 'ρ56 ἃ βίουϊα ΕἸ] δ]ΊθΠιι5 6ϑὶ 9 Οτιο- 
ΠΏ0 40 Οἰαμιδῖ: ἰπ ἴθ, δα ραΐοτ, τὶϑὶ γε 51 

Ῥανιοῖραῦο οχ ΕΟ, ΠῸΠ 67115 ῬΟΒ565510 », 4188 

Δ 1050 δι τα αν, 6] 5Ρ ΙΝ π|5 Βπι τη 1578 5Ρ1- 

τἰτα5 νϑατὶ 5, αξ ἀἴσθνθ 5016 ηὲ 48] ἃ ἀθιαῖθ βρ1ν1- 

τη} βθρανδηΐ, 5864 δὶ ἂς ΕἾΠῚ ΒΡ νἸττι5 56 Π1ρ1-- 

ἴουπιι5, ἴῃ ἀϊνίπα πηα]θϑίαϊθ δχϑίϑίθηβ, ἃ ΘΟσηϊ- 

[π|5. ΝΟΠ ΘΠΪΠῚ 5Ρ.Ρ 15 ἴατι5. εϑὲ ΟΠ γἸδίιϑ., πο 

γΘ ΠΕ ϑρὶγἰτιι5. ΠΟ ΟΠΉΙΠ115 δβῖ 7) ΠΘπ6. ΒΡ ̓ ΡῚπ|5. 1Π}π 

μπλιπάτι5 (παι πΟῸ. δἰ πὶ ὨΟΠΉΙΜ] ἀιιδὶ ϑιιηΐ Ιῃ 

πη ἴιιμ ρΡΟΓΘΥ ΓΘ): ἂὲ ΒΡΙΡῚΓπι5 δα ποίτι5 (ΠΥ Ίβειι5 οἱ 

Τοιΐπιι5 ποι παῖαν, ΟἸἿΡΡΘ 5» ἘΣ π]040 οοΙηιηο- 

ΠΕΪΠη115, Αἰ ΑΡΟϑίο 5 : δὲ ψεὶς ἀατιέθπι δρίγίξιτη 

Ιοπιϊπὶ ποὸπ μανοῖ, μὶς πιο δὶ 6}μ5 : δὶ ὍὉΓῸ 

Ομτίςεις ἐπ ϑονὶς 651 : αϊθιβ νϑυ 015 Βρ1Ρ 5 

᾿πΠα θ᾽ οποπι ΠΥ 5 6556 ἸπΠ Ὀ] ΓατΠοπ πὴ αἴ ν-- 

τηᾶῖ ; ΓΕ 5115 γ6ΓῸ ἀ101:, 1 οηιῖτιι5 ἀπμέθπι δ ρίγ {5 

δεῖ; μϑὶ ὕθγοὸ ϑρίτιειι5 ])οπιῖπὶ, ἰδὲ ἰἰδοτίας. 

Οὐδτο ϑριγῖτιιβ Το πηϊ πὶ, ΠΟ ΠΑ Π115 Θϑὲ : ΩΟῊ 1σί παν 

ῬΟϑβ56 5510 5 ἃ οΡθα Παρ ῬΟΒΉΙΗΙ , 564 ᾿πηᾶσὸ , τιῦ 

διργὰ ἀἸοίαμ δϑβί. 

Ομοὰ ἱπιαθὸ υϑγα οἱ παϊιιγαῖὶς οὶ εἰ Ποπιϊπὶ 

ϑρίτι{πι5 651. 

ΕἘῚ δ: ᾿πᾶσὸ γΈΥὰ, ΠΟ ΘΧ ἱπηαρῖπθ ἀἰνιπηᾶ 

οἷοπΐ πο5, Νϑηι “ποπίδπι 088. ἹΠ]ΔΘΊ ΠΘΠῚ Ἔχρυῖ- 

τ, Ἰάοἶγοο ἃ ᾿τ !Π6 ΠῚ ΘΧΡΥΙ ταν : εἴ {πο- 

ΠΙΔΠῚ ἀΠΟΈΘΠ ΠῚ δϑὲ., ἸάοΙΓΟῸ ΠῸΠ ὉΠΡΊΓαΓ. 501- 

γἰτι5. δαΐθηι, αἰ ἃἷΐ ΤΟΔΠΠ65, ἘΠΡΈΘΠΗΓΙΠ 1Π 

ποῖα οδί. Ετ χυϊὰ ἀἰχὶ, Τὰ ΠΟΡΙ5 ἢ {8 Π| ΘηΪπὶ εἰ 

ἴῃ 1080 θοπηπο ϑθοιπάτιπη ΟΔΡΠΕΙΗ. ἴδοι ἃ 

ΜΝατατεῖ. πα; φιιοπιοίῖο τιτιαῖξ Ἔτη 7 οιις ϑγῖ- 

γίτιι εαποῖο εἰ υἱγίπι6. ΟὨ ΙΒ ἰστταν εδὲ ριῸ- 

Ρῖεν δρίγιταπι οἴ ΡΓΟΡΙΟΡ Ε8 1} {88 ἴῃ ϑρι τι πὲ 

ἀποιοποια. Νοὸη ἰσῖταν. ρὲΡ αιπάφαδῃι ἃ 4ε- 

ἤϊαῖ6 ΔΙΙθπαπιὶ πποῦο ῬΟΙΉΪΠΙ 6ϑῖ, τι ΠΟΙΉΘΗ 

Ομεϊβίαβ, δὺϊ 41 ἃ 1ρ50 ΟΠ βῆ πὶ νοσδηΐα. 

γεγο δηΐπὶ ἀερ!ογαπ ατη εϑ5θῖ; 51. Θἴϊαμη 58 π||15 

πορίγο ΠΟΠΊΘΗ ἃ Οὐδ ιΡἃ 58Πη 0 Υθΐ ΟΥΙΘΙΠΟΠΊ; εἴ ἃ 

ἐγοαΐασα ἀθάποογθίαν, οἱ δὶ ῬῸΥ 5θυ 1 δάοριο- 

δῖα ΠΒαρεγθηῖι5. Οἐραῖανα ογθδἐ ΠῚ ΠῸῚ 58 Ππ 

Ποαπτιῖς σεῦρα εχ Ἐρίβίοϊα Ρτίπια, 2, 20 : ϑεὰ τος 

ππείϊοπεπι Ππανεῖὶς α δαποίο. 

(ΕΔΗ ἀπὸ τιῦ : Ῥγὸ 40 ἴπι Μί58. Ἰορίταγ ὑπὸ τῶ. 

ΠΙα, ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, 4118 [ας 5 απ Γ, 4ε- 

βαπὲ ἴα ποβίτῖβ βορίεπι (σα ]οῖΡα5 : Ζαοτγιαμα Ἰοσο ἴῃ 

ἤβάοια Ἰορῖζαν εἰπεῖν ἅγιος, γε] εἶπεν ἄγιος,ἰαίε 5απ- 

εἰμις : 488 γαυϊοῖαθ ἀπὰς οΥία 511, ἐχρεπᾶοϊ «πὶ ἰὸς 

ταπ ριαθὶΐ, 

Θαϊ. 4. 6. 

ἤοπι. 8. 0. 
1ο. 

ποι 3. 

17. 

τ. 7οαπ. 2. 

40. 

Αεἰῖι.το.38. 
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οὔβοδί : 564 ἃ τιπῸ βϑᾶποῖίο {|| 46 56 1050 ἀϊοῖξ, 

5. ΒΑΒΙΠῚ ΟἸΕΒΑΙΒΕΚ 

«70. ιπ.17. 

ἢ ΒΑΠΟΙΠΟΔΣ δυιῖθπι ρ6ι ΚΡ τπππ}, δίοιξ απίθα 46-- 
ΠΟ Π5 ΓΔ 111} Θϑὲ. ΘΡΙΓ 15 ΘΥΘῸ ΟΥΘΑΓΠΓὰ ΠΟῸΠ 6ϑῖ, 

56ἃ ϑαποιί [5 Π6Ὶ οΠαγδοίθν, δὲ ϑα ποῦ ἢ Δ ΙΟΠῚ5 

το ωυα [ὉΠ5 ΟἸΠΙθ115. Ὑ ΟΟΔΓ 5τιπη115, τὶ ἄοοθὲ ΑΡοβίοϊιβ, 

ᾧ 1η ϑΡ1 15. Βα ΠΟΙ ΠΟΔΙΟΠ6. ΗΟ ΠῸ5 Το πονδΐ, ἃς 

ΑΙ 5115 ΠΟ] Π65 ΘΠ: Τ)6ὶ, δἴσιιθ Ρ6. Δ ν ΔΟΥ ΠΤ 

ΓΟΘΘΠΟΡΆΓΟΠἿ5. 86 58 ΠΟΙ ΒΡ1Ρ1π|5. ἸΠ ΠΟΥ ἃΙΠΟΠΘΙῺ 

Π6ὸ δάορίδπηαγ. Νονὰ ᾿ξθυιτη ἢ  ογθαΐαγα {π|Π|, 

σἴαΠ} ΚΘ ΡῚΡ 15 ΠΟΙ ταν ραν ΠΟΘΡ5., 4πῸὸ ρεϊναΐα 1η-- 

γοίθνανογαΐ. Τπηᾶσὸ Τ)6] ΥἸ5115 δὶ ΠΟΠΟ, {π| ἃ 

Τ)6Ὶ 5: Π}}Π1{πά4 ]|πὸ Θχοϊάθναξ, αἴζιιθ ῬΘΟΟυθιι5 1Π51-- 

Ῥεαὶ. ἠ8.. Β]ΘΠΉιι5 ΘΟΠ ΑΓΔ 5 [ΟΡ , αἱ οἷβ (οί τ5. ΘΟ Π51-- 

εἶ 1115. Ἐγαι ὈΥΕ15. ΠῚ Π]Α]1}0 0115. 5111}}15. οἰ ροῖτι5. 56-- 

ἜΡΩΣ; 3.. απ πηι ΠΙου θη. οι ΘΠ] ΠῚ; ᾿Π 411}, ΠΟΤ5 ἐμπι-- 

Του. 8. αν 75. : ἱ{α πιο ἐἰ{{π|5. δε τιπο, μι}, ἡτιὶ 5τι5-- 
εἰίαυϊε ΟἸτιίδίιν 6 πιογειις, οἱνίποατ διΐαπι 

πιο ζαϊϊα υϑείτα ΘΟΥΡΟΙΩ ρῥΓΟρί ον ἴρϑδιιι δρίτι ζει 
ἱπιΠιαὐιατιίοπι ἵτι υονὶς. 

Ομοά ϑρίτιιι5 τιαίιισα αἰνίτια 65 ἐ, φιατι οι θην 
ἔρδα ρογηοῖξ 1)6ὶ ορότα. 

ΟΥ] οὐθαϊαι ΠῚ} Το πον αΐῖ, {π| ΘΟΥΓΙΡΈΟΠΘΠΙ ἴῃ 

ἸΠΟΟΥ ΤΡ. 1 ἔθ μὴ ἐΡα Πϑιητ αἴ, 411] ΠῸ5 ΟΥΘΑ ἃ ΠῚ 
ΠΟΥΔΠῚ ΘΠ οἱὲ 1Π ΦΟΥτ1} ΡΘΥ Δ Π ΘΗ ΘΠ], ΘΕ {1115 

ἃ Οὐθαῖον 60 δὲ ΕἾ]]Ο βθρανα 1:8 Οποπιοάο 41] 

Ἔχῖνα ἀθἰταΐθη δϑῖ, «δι 15 ΟΡ θα ΓΔ ΠῚ ΓΘΟιρονδΐ, 

ΠΟΥΔΠῚ ΘΑ ΠῚ ΔΙ116 ᾿ΠΟΟΡ ΠΡ. 1116} οἰ ΠΟΙ 5 ἢ Οὐιο 

ἅ]Π10 ἸηΠσοθαΐ ΤΠ διι5, τπΐ σὰ η 4 ἀοἤπιχογαΐ γο-- 
ΟἸΡΘΓαΓἐ γα τ ἈΠῈ ἢ ΒΘ: ΘΠ 110 ἐγ ἃ 11} 56 ΓΠΊΟ 1Π1|-- 

Ῥῖτι5, 4] ᾿ηγειθγαΐαηη {πα ἀθπ οἵ σου ΠΡ Δ ΠῚ οΓθα-- 

{ΠῚ Ὰ ΠῚ) ΟΡτι5 Π6] 6558 ΔΓ μηδ : Θὰ ὙΘΙῸ 4118 

ΠΟΠ ΔΙΏΡΠἾπ5. Ἰηγδίθυ τ}, ΠΟΘ ΘΟΥΓΙΠΉΡ Ια}, ἃ 

οὐθα αν ἃ ἹΠΠΟΥ ΔΙῚ σοπίθηἸ:. Να ο]Ἱον Ποθα ογ6- 

ἴθι ἃ 50 ἃ Πδιιη}. ΔΙΆ]ΟΥῚ διιίθυη Θ]ουα [ΠΟ ἔπι 

“πᾶ ΤΘιι8, 51] θὰ (|88 ΠΟ 6 ἃ6 ΘΟΥΡΙΡ ΟΠΘ 

ἀἰββοπζα ϑιηξ, δὲ 486 ΤΠ ῖι5 ρον ἘΠ πιὰ οἰθοϊε, 

ἸΠΠΠΟΡ  4]1ἃ Αἴ ιι6 ᾿πΟΟΡ ΓΕ 1]1ἃ Ρ6Ὶ ΟΡΘΑΓΠΓᾺ ΠῚ 

ονδάδηϊ. 564 5ρ1ν 15. ΟΠ Πἶὰ {τ|86 ἃ Π6ο ρον ΕἸ- 
᾿παπὴ [δοΐα σιιηΐ, ρου ἤοῖτ, ϑἴσπε ἴῃ πονὰ ογθδίμγα, 

τ. δον». 5. 46 48 ἀἸοῖ παν : δὲ φιία ἐπι Ο τι είοπονα οὐ δαί τα : 

17: ἴΐα δὲ ἴῃ ψϑίθυϊ, {1185 ἃ]}0 1Π}110 οραΐ. Ῥγορίδθνθα, ᾿π-- 

Ῥεαι.3..6. {π|, 7 Ἔγϑο ])οπιϊτιὶ σεοἰὶ βτπιαιὶ σιεπξ, δὲ ϑρίτγίξιι 

ἃ ἘΜΠῚ υἱοθετούμεθα χυρίῳ. Αἱ Νῖ55, ποη Ρᾶποὶ υἷο- 
θετούμεθα θεῷ. 

»Ο οάοχ (9]Ρ. ρτὸ ἀνασώζει μαθεῖ ἀναχαινίζει. Γ01- 
1 Ά ᾷ 5» ΡΥ ᾿ , , » ἄοια Ἀθρ. ββεοιηάιι5 ἀπεργαζόμενον διὰ θεότητος εἰς αἰῶ- 

"οἱ μένουσαν, πιαπϑπίθπιε σι τον τῖτν με)" εἰζυϊηπίαίεπι. 

“ἘΠῚ ἀναλαδεῖν. Αἱ Ν55. Ρ]ογΊ το. οπαπε5 ἐπανα- 

ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΛΔΒΘΗΙΕΡ. 

ποδέδειχται. “ὃ Πνεῦμα ἄρα οὐ χτίσις, ἀ)λὰ τῆς 

Εβο Ξαποίοο πιὸ ἵρδιιπι, βατι οι Π οαπιν Οπηπῖα. Ἃ ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ χαραχτὴρ, καὶ πηγὴ τοῖς πᾶ- 

σιν ἁγιασμοῦ. ᾿ν ἁγιασμῷ τοῦ Πνεύματος ἐχλή- 
θημεν, ὡς ὃ ἀπόστολος διδάσχει. "Τοῦτο ἡμᾶς ἀνα- 

χαινοῖ, χαὶ πάλιν εἰχόνας ἀναδείχνυσι Θεοῦ διὰ 

λουτροῦ παλιγγενεσίας χαὶ ἀναχαινώσεως Πνεύμα- 

τος ἁγίου ἢ υἱοθετούιμκεθα Θεῷ. Καινὴ πάλιν χτίσις 

μεταλαμθάνουσα τοῦ Πνεύματος, οὗπερ ἐστερη- 
μένη πεπαλαίωτο. Εἰχὼν πάλιν Θεοῦ ὃ ἄνθρωπος 
ἐχπεσὼν τῆς ὁμοιότητος τῆς θείας, χαὶ παρασυμ- 

θληθεὶς χτήνεσιν ἀνοήτοις, χαὶ δμοιωθεὶς αὐτοῖς, 

δμοιωθεὶς τοῖς ἀλόγοις χατὰ τὸν θάνατον. Ὥς ὃ θά- 
νατος γὰρ, φησὶ, τούτου, οὕτως ὃ θάνατος τούτου. 

᾿Αλλὰ νῦν, φησὶν, ὃ ἐγείρας Χριστὸν ἐχ νεχρῶν, 

ζωοποιήσει χαὶ τὰ θνητὰ ὑμῶν σώματα διὰ τοῦ 

ἐνοιχοῦντος αὐτοῦ Πνεύματος ἐν ὑμῖν. 

Ὅτι θεία φύσις τὸ Πνεῦμα, τελεσιουργὸς οὖσα τῶν 

Θεοῦ ἔργων. 

γ᾿ Ὁ ἢ }} 

Τὸ δὴ τὴν χτίσιν ἀναχαινοῦν, χαὶ τὴν φθορὰν εἷς 

ἀφθαρσίαν μεταδάλλον, τὸ χαινὴν ἡμᾶς χτίσιν ἀπερ-- 
- , τω 

γαζόμενον διαμένουσαν εἰς αἰῶνα, τίς ἀποστήσει τοῦ 
-ὩὭ ᾿-Ὡῦ ει ωυ ὦν - Ψ' 

δημιουργοῦ Θεοῦ χαὶ Υἱοῦ; Πῶς τὸ τῆς θεότητος ἐχτὸς 
-Ὡ ’ ᾿ 

τὴν τῆς θεότητος χτίσιν" ἀνασώζει χαινὴν χαὶ ἀφθαρ- 
[2 κ ͵7ὔ - 

τον ἀπεργαζόμενον ;'Γίνος ὃ Θεὸς ἑτέρου προσεδεῖτο 
} Ἁ ᾿ φ ἔν ΄ ὃ 5ς “ σ 2 ) 6εῖ ὰ 

πρὸς τὸ τὴν ἑαυτοῦ χτίσιν διαῤῥυεῖσαν “ ἐπαναλαύεῖν; 
Ὁ ᾿ Ὶ 
Σιωπάσθω λόγος ὃ ἅ δυσσεδὴς, ὃ τὴν μὲν παλαιω- 

“- νιν - δ ναὶ, » ΕΥ̓ , 
, θεῖσαν χαὶ διαφθαρεῖσαν χτίσιν ἔργον εἶναι φάσχων 

Θεοῦ, τὴν δὲ μηχέτι παλαιουμένην μηδὲ φθειρο-- 
μένην τῇ διὰ χτίσματος ἀναχαινώσει διδούς. Μὴ 

δοξαζέσθω χτίσις ὑπὲρ Θεόν. Δοξάζεται δὲ ὑπὲρ 

Θεὸν, εἴπερ ἀθάνατα διὰ χτίσματος καὶ ἄφθαρτα 

χατασχευάζεται τὰ θανάτῳ χαὶ φθορᾷ λυθέντα, 
ἅπερ ὃ Θεὸς εἰργάσατο διὰ Υἱοῦ. ᾿Αλλὰ Πνεῦμα τὸ 

θεϊκὸν πάντων ἀεὶ τελεσιουργὸν τῶν ἐχ Θεοῦ δι᾿ 

Υἱοῦ γενομένων, ὥσπερ ἐστὶ τῆς καινῆς χτίσεως, περὶ 

ἧς λέγεται" Εἴ τις ἐν Χριστῷ χαινὴ χτίσις οὕτω 

χαὶ ἐπὶ τῆς πάλαι τῆς χατ᾽ ἀρχάς. Διὰ τοῦτό φησι, 

Τῷ λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, καὶ τῷ 

Πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἣ δύναμις αὖ- 

λαθεῖν. 

ἃ ΑΔουϊταν βουιρίου ΕλιπΟΠΉ Δ ΠῸ5 : 481 4φυϊάοπι [α- 

το θαπίαν οτγοαΐαγαβ ᾿πι{1ο {π5586 οοπΠα5, 566 5ἷ. ἴα- 

πλθπι, αὐ ΤΟ ΠΟΥΔΓΘΗ [ΠῚ ΡΟ] οΥθαἰασαΠι, ὙἹ 6 ]]οοὲ ΡῸΓ 

ϑρινιξιση, 41 οἵ ἸΡ86. ΟΧ ΘΟΙΠΙ βαπίοπίϊα ογθαίισα 

ενδΐ, 
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τῶν. Ζῶν ὃ Λόγος, ἐν ᾧ γεγόνασιν οἵ οὐρανοί. 
Οὗτος αὐτὸς ὁ Θεὸς Λόγος περὶ οὗ “ὃ Ἰωάννης βοᾷ" 

Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο 

οὐδὲ ἕν. Ζωὴν τὸ Πνεῦμα δείχνυσι τὸ ζωοποιοῦν, κατὰ 

τὸ γεγραμμένον, ζωὴ τὸ Πνεῦμα τὸ τῶν οὐρανίων 

δυνάμεων ἀποτελεστιχόν. Τοῦτο αὐτὸ μετὰ Πα- 

τρὸς καὶ ΥἹοῦ δοξαζόμενον. Οὔτε γὰρ προφορᾷ δη- 

μιουργεῖ δημάτων ᾿ Θεὸς, χἂν ἀνθρωπινωτέρως Ε 

ὀνομάζεται λόγια Θεοῦ προφοριχὰ ῥήματα οὔτε 

πνεύματος ἀερίου προχύσει χοσμοῦνται οἱ οὐρανοί. 

Πνεῦμα γὰρ τῷ ζῶντι Λόγῳ συντεταγμένον εἰς τὸ 

δημιουργεῖν, ζῶσα δύναμις, καὶ θεία φύσις, ἄῤῥη- 

τος ἐξ ἀῤῥήτου στόματος ὅ πεφηνυῖα, ἀῤῥήτως χαὶ 

χατὰ τὴν ἐμφύσησιν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπεσταλ- 

μένη, χαὶ κατὰ τὸν σωματιχῶς δπὸ τοῦ Κυρίου 
" διδαχθέντα τύπον, αὖθις ὑπ᾽ αὐτοῦ δι᾿ ἐμφυσήσεως 
ἀποχαθισταμένη" συντρέχειν γὰρ δεῖ τῇ ̓  κατ᾽ ἀρχὴν 

καινότητι τὴν νῦν ἀναχαίνωσιν χαὶ τὴν συνδρομήν. 

᾿Εξετύπωσεν οὖν ἐμφυσήσας, οὐχ ἕτερος ὧν παρὰ τὸν 

ἐξ ἀρχῆς ἐμφυσήσαντα, ἀλλ᾽ αὐτὸς, δι’ οὗ Θεὸς δέ- 

δωχε τὴν ἐμφύσησιν, τότε μὲν μετὰ ψυχῆς, νῦν δὲ 

εἰς ψυχήν. Οὕτως δημιουργεῖ Θεὸς, οὐ χειρῶν 

χινήσει σωματιχῶν, ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ ζῶντος Λόγου, 

χαὶ Πνεύματος μεταδόσει ζωοποιοῦ. Εἰ δὴ καὶ χατ’ 

ἀρχὴν ἐν Πνεύματι τὰ πάντα πεποίηται, καὶ ἀναχκαι- 

νοῦται πάλιν ἐν Πνεύματι, μία χαὶ ἣ αὐτὴ προφανῶς 

ἐνέργεια Θεοῦ δι᾿ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι φαίνεται, χαὶ χω- 

ρισμὸν ἣ Τριὰς οὐ προσδέχεται, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀληθὴ 

τοῦ Παύλου διδασχαλίαν, Διαιρέσεις χαρισμάτων 

εἰσὶ, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα- χαὶ διαιρέσεις διαχονιῶν Β 
8 . ΓΉΡς , Ν Υ 5 μα γανξσν ἣν παν. 

εἰσι, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος " καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων 

εἰσὶν, ὃ δὲ αὐτὸς Θεὸς, ὃ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶ- 
Α “ Ἑ ἣν - 32 Ἴ, » Ν 

σι. Καὶ πάντα χαταλέξας τὰ θεῖα ἐνεργήματα 
Ὁ - ᾿ 

Πάντα δὲ ταῦτα, φησὶ, ἐνεργεῖ τὸ ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ 
- .- Χ , 

Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται. 

. τ, , δ 
Ὅτι συνδοξαζόμενον Θεῷ τὸ Πνεῦμα δείκνυται μὴ 

μὴ , -Ἶ 3 - , Ἵ 
ὃν ποίημα, ἀλλὰ τῆς θείας φύσεως. 

9 ΩΣ -ὖ Ψ' 

ὖ δὴ τῶν Θεοῦ δημιουργημάτων 
τ χτίσις, οὐδὲ περὶ ταῦτα ἐνεργεῖ, ἀλλ᾽ 

, 

ἐξουσιάζει Ο 
ἐᾳ - 

ἑτέρα τοῦ 

- 

ε (οὔϊοος ποπππ] ὁ Ἰωάννης. Πεογαΐ ἀγίϊσα]α5 ἴπ 

γα ] σα 15. 
{ἘΔ ὁ θεός. ΑΒεϑὲ ἀσίϊοαϊιβ ἃ ΠΡΥῚ5 νοίουιθα5. 

8. 65 φαϊπααε ΝΊ55. πεφηνυΐα, ἘΔ1ΠῚ πεφυχυῖα. [,6- 

οἴο αἰγᾶάιια ᾿Π ΘΠ 1π (ΟἹΡοσγτῖπο : 114 φαϊάθηι 

γδ τ ῬΥΪΠΙἃ, πος νότὸ βθοιπάα. [δ᾽] θη ΘΠ ἄῤῥητος. 
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ΟΤ 5 6715 ΟἹ ἷς οὐτίμι5 ΘΟΤ Πι.  ἼΝΘΠ5. 68: Ὑ  υθιιη), 
ἴῃ 4110 [ΔΕ] βιιηΐ 666]1. ΗΟ 'ρ56 δϑὲ Ποιιβ Ὑθυριιηι, 
ἀθ τὸ Τοδππ65 οἰαπιαῖ : Οηιπία ΡΦΙ ἴρϑιι)ι ἔαοία “εαπ.ι.3. 

δι) Οἱ 5τι6 ἴρ50 [ποίτίτη δεὶ τι βῖϊ. Ὑ15 ν᾽νΠοα πα] 
ΥἰνΠ οαπίθηι ϑΡ᾽υἸτιιη γἱζα ἢ ο856 οϑίθπαιί, Ρτοτ 
ΒΟΡΙ ΠΩ δὲ : Ὑ11ὰ θϑὲ ΘριυῚττι5, 40] μο[εϑίαϊοϑ οο- 
Ιϑϑῖθβ ρθυῇοῖε, πο 1056, 4 ἐτιπ Ῥαΐγο οἱ ΕΠΠῸ 510- 
ΕἸ Π σαι. ΝΘΖτι6 ΘΠ] ὙΘΥΟΥ ΠῚ ΡΓΟΪα οι Θ οὐθαΐ 
Τλθῖι8, ΘΕ] Π51 ΘΧ ΤΠΟΡῸ ᾿πιπηᾶ πὸ Π)6ἱ οἱοααία ἐΪ-- 
ΘΔ Πα ῬΡΟΪΔ ἃ νυ : ΠΟΩ 16 ΔΘΥ]Ϊ 5ρ᾿ ἔτι ΡΙῸ- 
[πο η8. ΟΡ ΠΑΠΕμ. Ο86]1. ΒΡ ν τπ|5. πὴ. γίνθηιὶ 
γ 6 δά ογθαπάϊπιηι οομἼιιποῖιι5 θϑῖ, νῖνα Ροΐθη- 
[ἰὰ, δὲ ἀἰνίπα παῖτνΡα, {π|80 ΠΟ [015 οχ ἱπϑεα- 
11 ογα οἰ ιι]51:, πποάο ᾿πϑ } }}} δρτιθ ἰπϑι{Πα-- 
τἰ0η6 δ] ΠΟ ΠΘΠ ΘΠ 558. δὲ ΘΘΟΙ  Π 11 [Ὁ ΠΙΔΗῚ 

ἃ ΒΟΠΙ]ΠΟ ΘΟΡΡΟΓΔΙ ΘΙ ἐΡα ΠῚ, ΤΠΓϑτι5. αἱ) 60 
ΡΘΙ ᾿πϑιΠ Δ} ΠΟ Πθὴ γϑϑιτπἃ. (ΟΠΟΌΡΓΟΓΟ. ΘΗΪ ΠῚ 
ΟΡογίθε τιπὰ οἴιη ΡΥ ἰϑεπα πονϊταΐϊθ ᾿γδοβθηθηι 

᾿ΠΠΟν ἉΠΠΟΠΘΩ δΐχιιθ οΟΠοιϑιιπι. ΤΟ Πὰν ς 

ἸΘῚτπι Ροβίαιιαμη 58 {Πα 556ΐ, οἴη ΠῸΠ Αἰ 511 αἵ- 

{16 155, {πὶ ἃ ῬΡΙΠΟΙΡΙΟ ἰπϑιἢντὲ, 56 ᾿ρ56, ροι 

θη. Τ)οῖι5. ἐἰθά1 Ἰη 51 {ΠΠΔΠ ΠΟ Π 6 πλ, ἔππο Φα 46 1Ὶ 

ΟἸΙΠ ἈΠΙΠηἃ, ΠΙΙΠΟ ὙΘΙῸ δ] δΔηϊμηδμη. 816. οὔθαΐ 

Ἰ)εῖι5, ὩΟἢ ΠΊΔΠΙΠΙΠ ΘΟΥΡΟΓΆΠ ΠῚ Τηοΐτι, 564 νἱν] 

ΘΙ ορϑυδίϊοπθ, ἂς νἰν οὶ ΒΡΙΡΙ[πι5. σου Ππ1η]-- 

ΘΔ ΕΠ ΟΠ6. Τίδαπ16 51 Θδτη ἃ) ᾿ΠΊ[0 1ῃ Θρ γῖτπι [λοία 

51η ΟἸΏΠΪΔ, Θἵ ΨἼΓ8115. ΓΟΠΟΥΔΠία [πῃ ΒρΙνῖτα : 

τιπἃ δὲ δαάθιῃ ρ͵πθ ορϑγαῖο Πδὶ ρδὺ ΕἸΠΙτι μὴ ἴπ 

ϑριν πὶ ἀρραγοῖ; Π6Ὸ ΤΥΎΙΠΙἴὰἃ5 5ΘΡΑ ΔΕΙΟΠΘΙῺ 51|5-- 

ΟἾρΙῖ, 564. βϑοιπηάτππ) γϑύὰπι Ρδ1Π1 “ΘΟ ΓΙ ΠΤ], 

1)ὶνίδίοτιο5 ἀπ οτιίηι διετιί, ἐίθηι αἰέθημ, δ᾽ ρίγέτι5 ; τ δοΥ: 

δὲ εἰἰνίςίοτθ5 ταῖς ΘΓ Ἰοστίηι δτεπιί., δὲ ἰάοπι 1) οηιϊ- 4--Θ. 

ϑοαπ. 20. 

22. ᾿ 

12. 

σι 5 ; Θἱ εἰϊνίϑίοπος Ορογ αἰϊοτίπι σιεπέ, ἰάθη ὑὉΓῸ 

1)6ιι5, τιὶ Ορθγαίμ7) οτιτιῖα ἵτι ΟἸητιδιι5. Αἴάστιθ 

Ῥοβίθα 8} ΟΠΊΠ65. αἸν 1 Πὰ5 ΟΡΘΡΔΙΙΟΠ65. ΓΘΘΘῊ - 

5110: Οπιπία ατεΐθηη ἰμεδο, ἸΠπ|1{, ΟΡ ΘΙ" αἰτι1" ττιμι5 7,10». 

οἱ ἰάοπι ὁριτγιίιι5, αἰντάοτις ρτγίυαίηι ατιϊοτιίφτιο 
σἱοιὶ ατεἰ. 

11. 

Οιοά ϑρίγι{πι5, οἰιην Θοπ ἱοΥ Ποϑέτιν στιν 1260, 
οϑἰθηζαίτιτ' πιο 6556 οΥΘαΐτια, 564 ἄϊνίπο παΐιτο. 

Νοη τ] 4π| ροϊοϑίαϊθπι παρϑὲ ἴῃ Τ6ὶ οὐ θα γα 5 
ογθαῖα α, ΠΟΙ 6. ΟἸΡΟὰ Θὰ5 ΟρΡδΓαἴαν : 564 ἅ}1ἃ 6ϑ1 

Βοσῖ ἄπο απ ΟΟΙΡ. ἀῤῥήτως. 

μ ἌοϑῚ ἔγο5 Ν58. εἰ 661Π διδαχθέντα τύπον. ΑἸΠ ἄτιο 

οαπὶ (]Ρ. δειχθέντα τύπον, δϑοιάτιπε (οὐ πεάπ αὶ ἴ)εο 

Οϑ ΘΠ 5617|. 
--ῃ " , ᾿ 

ῖ Ἄεσ. βεοιηάαβ τῇ χαταρχὰς καινότητι. Νο 1ἴὰ 

τπαπ]το ροϑὲ ἰάοηι (οάοχ θεὸς ἔδωχε τήν. - 



λ32 5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΘΕΒΑΚΕΞ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

27α{πι.18. ΟΡΘΑΤΟΥ 5, 8]1ἃ ΟΡ ΘΔ ΓΆΓιι ΠῚ ἀοιῖο. 2 προ υἱάοαὶ δημιουργοῦ, καὶ ἑτέρα τῶν δημιουργημιάτων 
ϑον Ῥαιγῖς φιιὶ ἐπι οιοἰἷς 6εὲ γαοῖσπι, αιιοιιδ ἀπηοάιη πρᾶξις. Ἄγγελοι θεωροῦσι τὸ πρόσωπον τοῦ Πα- 

αἷξ ϑ ναῖον, ΘΕ μᾶθο ᾿ρβουιιπὶ τηᾶσπα σ]ουΐα ἂο θθὰ- τρὺς τοῦ ἐν οὐρανοῖς, χαθά φησιν ὃ Σωτὴρ, καὶ 
εἰππι40 65. ϑππὶ δῖοι ΤῈ] ορθνᾷ, Πιχία ΠΠπὰ: τοῦτο αὐτῶν ἢ μεγάλη δόξα χαὶ μαχαριότης. Ἔρ- 

Ῥραί. το3. μὲ βαοίξ ἀπιϑϑῖος διι05 ορίγίἐμ5, δί πιϊπίξίτος σὸς γα δὲ εἰσὶ Θεοῦ, κατὰ τό, Ὃ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους 
ή: απινιάπι ἰβπῖς. Τλθυι ἴρ505 οοπάϊΐε, ποη Ρρδν 'ρϑο5 αὐτοῦ πνεύματα, χαὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς 

ΟΡΘΡα αν : ἀυΐη Θὲ 605 58 ΠΟΙ ΗΟΔΕ, δὲ ἴῃ ᾿ρϑἰ5 ορθ- "φλόγα. Θεὸς αὐτοὺς, οὗ δι᾽ αὐτῶν ἐργάζεται ἀλ- 
ΤΆΓ]", 510 58 ΠΟΓ15 ΠΘΠλ  ΠἾΠ 115. ΠῚ “ποθ {πὸ λὰ αὶ αὐτοὺς ἁγιάζει, καὶ ἐν αὐτοῖς ἐνεργεῖ, χαθάπερ 
Ῥ ΘΙ δῖπηῈ Δ Πα απ «θπιδ ἀπιοάαι πη ΠΟμλπθ5. ἐν ἁγίοις ἀνθρώποις, οἱ καὶ ἀναγγέλλουσι τὰ " Θεοῦ 
ΦυαρΡΟρ θοῦ ΠΘάιι6 Π56|05 τιηὰ οἰιπὶ Π)60 β]ουῖ- ἢ καθάπερ ἄνθρωποι. Διόπερ οὐδὲ συνδοξάζομεν ἀγγέ- 
ΘΔ ΠΉ115, 5[6αῈ ΠΘΩῸ6 ΠΟμΉΪπ68. ΝῸΠ ΘηΪπὶ ΡΟ ρα λους Θεῷ, χαθάπερ οὐδὲ “ ἀνθρώπους. Οὐ γὰρ ἴδια 
᾿ρϑογιιπὴ ΚΘρυ ΓΔ Πλτ15 Θὰ {πὲ ἃ 0515 δοῃίθγυ πε". αὐτῶν τὰ δι αὐτῶν εὐεργετήματα λογιζόμεθα, ἀλλὰ 
Ρεπϑίϊοϊα, 564] ορθυύδητβ ἰῃ ἰρ515 6]. ϑρί γί ἔπιϑ γθῸ θεοῦ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἐνεργοῦντος. Γὸ δὲ Πνεῦμα 
σα) Π)60 δὲ ΕἼΠ]Ο δἰ οἴταν σ]ονῖα, σαΐρρα φαΐὰ δὲ μετὰ Θεοῦ χαὶ ΥἹοῦ δοξάζεται, ἅτε δὴ καὶ τῆς θεῖ- 
ἀϊνίπα. Ορθυ το ρου ἰρϑίιπη σοπηρ είν. ρα χῆς ἐνεργείας δι᾿ αὐτοῦ πληρουμένης. Ἣ χάρις γὰρ 

3. Οον, τ3. Θηΐπὶ 7)οπιϊηὶ τιοσίγὶ 765 Οἠτὶ δεῖ, ᾿πψαὶε Ῥαι]ιθ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, φησὶ Παῦλος, 

-πἰὸνν υνυυδδυυνυνιιυυνυυΝυ μευ δνοι 

1..." δὲ οΠαγίίας 1) δἰ. οἰ σοπιπιιτιϊσαιο φαποῖίϊ ϑρίγὶ- χαὶ ἣ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καὶ ἣ κοινωνία τοῦ ἁγίου 
ἔπι5 οτεπὶ οτιτιδτι5 ὑοὐῖς. ΑἸτ16 581π|{15. ΠΟϑΕΡδ οᾶ-- Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. Καὶ τὸ χεφάλαιον 
Ραΐ, ρϑυ[ϑοϊαχιιθ 46 ἀθίταϊθ ἐγ το, δὰ ΘΟΥ ΤΠ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, καὶ ἣ τελεία περὶ θεότητος 
“αὶ Βαρεζαπ ει" 58 ΠΟ. ΠΠ οΔ ΟΠ θη, ϑϑῖ, Ἀαρεἰχανθ παράδοσις, εἰς τὸν τῶν βαπτιζομένων ἁγιασμὸν, 
ἴῃ ΠΟΠΊΘη Ῥαϊΐνῖβ δὲ ΕἸΠῚ οἱ ΞΡ Ρ π5 βαποιῖῖ. το τὸ βαπτίζειν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
γΘΡῸ ἴῃ ᾿ἰδάθην ἀν᾽ πὶ ορουῖθιι5 Τυϊπἰτα5 βαποία χαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Τὸ δὲ ἐπὶ τῶν αὐτῶν θεΐ-- 
δ᾽ον ἤοδξιιν, ἀθ 4 15 τιηΐτιϑ ἐθ5 Εἰ ΠΟ ἢ ἶτ1 ΠῚ δῖ : ΠΑΠῚ χῶν ἔργων τὴν ἁγίαν Τριάδα δοξάζεσθαι, τῆς μιᾶς 
ΠΘΩιι6. δῖη8. ΕἾΠΙΟ Ῥαίθν ἃσὶξ : πϑάιθ, ΕἸΠτι5 βὶπο Εὶ θεότητος μαρτύριον, ὅτι μήτε χωρὶς Υἱοῦ ποιεῖ 
ϑΡιντα. Πατὴρ, μήτε Υἱὸς χωρὶς Πνεύματος. 

Ομεοά φιιαπιαάπιοί:τη ΕἸΠς αἰ Ῥαΐτοηι σ6 μα- Ὅτι ὡς Υἱὸς πρὸς Πατέρα ἔχει, οὕτως Πνεῦμα 
ὑθί, ἔξα ϑρίγίιιι5 αἡ ΕἸιπι. πρὸς Υἱόν. 

Ργορίοθιθα οἱ Πεδὶ χυΐϊάθην νϑυθιιπὶ ΕἾ] τι5 οοῖ, Ἂδλοὰ τοῦτο χαὶ Θεοῦ μὲν λόγος ὃ Υἱὸς, ῥῆμα δὲ 
πεν. 1.3. ἘΠῚ ἀαῖθπι νϑυθιι ϑρινίει5. Ῥογίαπς δπῖηι, ἰα-ὀ ὀο Ὑοῦ τὸ Πνεῦμα. Φέρων γὰρ, φησὶ, τὰ πάντα τῷ 

4α1|, οπιπΐα ὑογϑο υἱγιμἰὶς σιδ. ἘΠΘυ ΠῚ γουθτ1ΠῚ δήματι τῆς δυνάμεους αὐτοῦ. Καὶ ἐπειδὴ ῥῆμα Ὑδας, απ ΝΜ Ξ κ ΡΟΣ ἘΔ : Ἔ ᾿ ἘΡΕΡΣ ἜΝ 510 ΕἾΠῚ, ρυοϊπθ ΤΠ οὶ εϑί : σίαάζιηι, ᾿π4πΠ1Ὲ, ὅρὲ- διὰ τοῦτο Θεοῦ, Τὴν μάχαιραν, φησὶ, τοῦ Πνεύ-- 
17. τίίι5, σι 65: σϑΡϑιιῖν 1)6ὶ. Ὑ ουἸστι τὰ ατιΐθηι οὶ δὲ ματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ. Λόγος δὲ Θεοῦ καὶ ῥῆμα 

γΘΡθι πὴ νἰνθη5. δὲ οἵ ορϑιαπ5. ὅν δηΐπι τη] ζῶν χαὶ ἐνεργόν. Μὴ γάρ μοι πρὸς τὰ ἀνθρώπινα 
ἃ Πιυιπηὰπὰ5 ἀθ] αν 5. δἰ μα" Π π ἴπὸ5 : 564 ὈΡΙ46 χαταπέσῃς ὁμοιώματα, ἀλλὰ πανταχοῦ νόει τὸ 
Πγ8 7115. ΄Ταϊά απ 6 θεὸ ἰῃτ6 1585, ΘΧΘΏΡ] τ ΠῚ μεῖζον ἐπὶ Θεοῦ πρὸς τὴν τῆς μιᾶς ἀπόδειξιν ἐνερ-- 
ὙΘΡΌΙ ἃ τιηΐτι8 ΟΡΘΡΑΓΙΟΠἶ5. ἀθιποηβιγ ΠΟ 6 805 γείας λαμόάνων τὸ τοῦ λόγου παράδειγμα. Ὅτι καὶ 
ΔΟΟΙρΡΙΘη5. Νὰμῃ δὲ ΠΊΘη5 ἴτιὰ οἸηηἶὰ ΡΘΙΡ γευθυιῃ - νοῦς ὃ σὸς διὰ λόγου πάντα πεοιεργάζεται. 
οοηϑιἀογαΐ. 

4 ἘΔΙῚ φλόγα ἀλλὰ χαὶ αὐτούς, εἴς. Αὲ (]Ὀ. εἰ Ζ δο. 
ΒΕΡῚΙ ἔγοβ αἰ ἰπ σοπίοχία, Ἰηΐοστε εἴ δπηθηαΐο, ὁ ἘΔ οἱ ἔγοβ Μ85. διὰ τοῦ θεοῦ, μ6» 7 δτιπι. ΑἸ1 

ΒΈΛΜΙΗΙ τὰ τοῦ θεοῦ. (Το Ἰο65 5ὸχ τὰ βεοῦ. 4παΐαον Ν55. διὰ τοῦτο θεοῦ, ρ»οίπεῖε [)εἰ, ορεϊταθ. [π-- 

ς ΜΠ ἀνθρώπους. διόπερ οὐ γάρ. ΠΙυά, διόπερ, ἄε- ἔτα, 01 Ἰορίταν ἴῃ 6115 οἵ τη 4 β ἅτ Μ5. ὑπό- 

Ἰεντπγι15, γ ἴθ ΓΙ ΠῚ φαΐϊπαας ᾿ἰργογαση ἤδη βο]αατ, δὲέειξιν, ΒοΥΙρί ΠΣ ἸΠ ΘΠΙΙΏ 115 πὶ 4115. {10 115 (οαϊτοῖθι5 

(ὐοπίγα, ψνοδθῖὴ εὐεργετήματα εχ 4παίιπον Νί58. πὺὸπ ἀπόδειξιν, πιο] ι5. [ἢ ΒΟ4αθπῈ] ἐ{π|ο ΝΜ55. παροιΐ χαὶ 

Ἰοηθε δ! Ἰμηι8. τὸ πνεῦμα, ΑἸογαΐ σόοομ]α καὶ ἃ γι] ϑαιῖδ. 
4 (οάοχ (]Ρ. μετὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ, οἴει αΐνε εἰ 



ΛΔΌΥΕΚΒΘΌΒ ΕὔΝΟΜΙΜΝ 

Διὰ τί μὴ χαὶ τὸ Πνεῦμα υἱὸς τοῦ ΥἹοῦ. 

Ὅτι οὗ διὰ τὸ " μὴ εἶναι ἐκ Θεοῦ δι᾽ Υἱοῦ, ἀλλ᾽ 

ὦκα ἣ Τριὰς μὴ νομισθῇ πλῆθος ἄπειρον, υἱοὺς ἐξ 

υἱῶν ὡς καὶ ἐν ἀνθρώποις ἔχειν ὑποπτευθεῖσα. 

᾿Αλλὰ λέγεις εἰ Θεοῦ μὲν εἰκὼν ὃ Υἱὸς, ΥἹοῦ δὲ τὸ 

" Πνεῦμα, καὶ εἰ Θεοῦ μὲν λόγος ὃ Υἱὸς, ῥῆμα δὲ 

- Υἱοῦ τὸ Πνεῦμα, διὰ τί μὴ υἱὸς τοῦ Υἱοῦ τὸ Πνεῦ- 
7 - ΤΡ Α ἽΝ ΄ λ ΞΡ Ὸ , Χ ᾿ 3 

μὰ ἘΡΟΈΧΙ: ουτῷ ΟΡ ἐρυπο τς ταν προς τὴν ἀσε- Β 

ξειαν ἐ εεἸρήδως Ἢ "ὰρ γὸν ἢ κτίσμα χελεύεις νοεῖν. 

Καὶ ὅτι μὴ υἱὸς ὠνόμασται, διὰ τοῦτο χτίσμα εἷ-- 

ναι βλασφημεῖς τὸ τῆς χτίσεως αἴτιον, τὸ τῆς χτί- 

σεως ἁγιαστιχὸν χαὶ θεοποιὸν, τὸ “ Κυρίῳ χαὶ 

Θεοῦ δοξαζόμενον ὁ ἐγόματῳ τὸ τῶν θείων ἐγεργευῦν 

πληρωτιχόν. ᾿Επεὶ οὖν ἅ ἀνάξιον εἶναί σοι φαίνεται 

τῆς τοῦ υἱοῦ προσηγορίας, ὡς ἀλλότριον Υἱοῦ χαὶ 

Πατρὸς, σχέψαι πῶς υἱοὺς ἀπεργάζεται τοὺς ἁγια- 

ζομένους. “ Εἰ δὲ σὺ διὰ τοῦ Πνεύματος υἱὸς Θεοῦ, 
ἢ .- ᾿ .- 7ὔ Ἑ τ Ὁ 

πὼς τὸ Πνεῦμα ξένον ἴ υἱότητος; Εἰ σὺ διὰ τοῦ 

Πνεύματος θεὸς, πῶς τὸ Πνεῦμα θεότητος ἀλλό- ὦ 

πτριον; Ἀντερωτήσεις δὴ πάλιν" διατί δὲ τὸ τοῦ 
ἘΕ ὙΥΣ ἶν ὅ 'ν ᾿ ἢ 3 ͵ 

υἱοῦ μὴ εἴληφεν ὄνομα: Τοῖς μὲν γὰρ εἰρημένοις 

προσέχειν οὐκ ἀξιοῖς, τοῦ δὲ μὴ εἰρημένου τὴν αἰ-- 
τίαν ἀπαιτεῖς, ὥσπερ ὃ Σαδδουχαῖος τὴν ἀνάστασιν 

, - ἢ - - ΄, ᾿ , 
οὗ δεχόμενος, ἀλλὰ τῆς ἀναστάσεως τὸν τρόπον 

7 ᾿ δῖ Ὁ Χ λ δ δ. " 
περιεργαζόμενος, χαὶ τὸ ῥηθὲν διὰ τὸ μὴ ῥηθὲν 
ΕῚ “ ΕΥ̓ 7ὕ . , Ν ΞΕ 
ἀθετῶν. Κἂν σιωπήσωμεν, οὐ βουλόμενοι τὰ τοῦ 

Θεοῦ περιεργάζεσθαι, νενιχῆσθαι τὴν τοῦ θείου 

Πνεύματος δόξαν ὑπολαμθάνεις, διὰ τὸ μὴ χεῖσθαι 

τὴν τοῦ υἱοῦ προσηγορίαν ἐπ᾽ αὐτοῦ, ὥσπερ οὐχὶ 
“ΠΩ ν Ν “ 5 »" 3 Α γὰ ον - ταὐτὸν δυνάμενος ἀπαιτεῖσθαι. Εἰ γὰρ δυολογεῖς 

υἱοὺς διὰ τὸ Πνεῦμα θέσει ὅ γίνεσθαι μυρίους, δια- 
,ὕ Χ - ΧΑ 7 ν» εχ ͵7 

τί τὸ Πνεῦμα μηδὲ θέσει προσαγορεύεται υἱὸς, χάλ- 
λιον δήπουθεν ὃν τῶν υἱοθετουμένων χάριτι δι᾽ αὖ-- 

τοῦ, χαὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον οὐκ ὀφεῖλον ἐλαττοῦσθαι 
διὰ τὴν προσηγορίαν; Ἡμεῖς δὲ χαὶ περὶ τούτου 

χατὰ τὸ δυνατὸν ἀπ ΠΣ ἷς πρὸς ἡμᾶς αὐτούς. 

᾿Επεὶ πρός γε σὲ χαὶ σιωπᾶν ἐξήρχει, τῆς αὐτῆς 
1 

ἐρινεησειως ἐπικειμένης χαὶ σοί. Λέγομεν οὖν; ὅτι 

τὸ εἰπεῖν υἱὸν ἐξ Υἱοῦ, τὴν 'Γριάδα τῆς θεότητος 

« ΟΡ 8ὲχ Μί8ϑ8. οὐ δίὰ τὸ εἶναι «πο «πῃ 

τηθπἄοβιιη 5ιὉ, ποὴ ἀαθὶίο. Οοάοχ (Ο1Ρ. εἰ δ α1 τὶ 

1ῃ σοπίοχία. 

ΡΈΜΙ υἱοῦ δὲ τὸ πνεῦμα. διὰ τί, χχὰ!]6. Οοάοχ 

ΟΟ]}. εὖ 411 φαδΐπον ἈΘΡῚ ἴα αἱ ΘΠ πηι. 

ς ἘΠΕῚ εἴ δα βθοσπάμ5 τὸ τῷ χυρίου καὶ θεοῦ. ΑΙΠ 

«αἴπάας Μί85. τὸ χυρίου καὶ θεοῦ. 

ἀ ΑπΠαὰ ἄπο ΠΡΡῚ ἀνάξιον εἶναί σοι. ΠΙπά, εἶναι, 

ἴῃ οατι15. «εβιεγαθαΐαν. ΠΡτάθπι 611 φαίνεται τοῦ 

υἱοῦ. ΤΑΡΥΙ ἀπεχψαὶ τὲ φαίνεται τῆς τοῦ υἱοῦ, ἅτ 

ΤΟΝ, 1, 

ἢ ΠΣ Δ ον 539 

οι" οἱ δρίγίπι5. {{{{π|5 Μιϊ ποῖ αἀϊσαίιτγ. 

Νοη ατιοα οὁχ Ὥ60 ποη 5811 μοὶ ΕἸ] τιη]., 564 πὸ 

ΤΠ 5 ρα θ αι} 6556 ᾿π ἢ ητὰ πλα] ΕἸ τπ0.., 5] {τι15 

ΘΔ 5115 010 γΘ ἔτ, τπιὶ ΠῚ τη ΠΟΙ ΠΙΠ 115, ΠΠ105 6 Χ 

1118 Βάθθνθ. Αἱ ἀἸοῖθ : 51 δὶ υϊάθηιν ᾿πηᾶσῸ δδ. 

ΕἼΠΠ5, ΕἾ] νθρῸ ΘΡΙΡΙῖτι5, “ΓΘ ιη 51 ΕἼ] τι5 5θρηῖο οὶ 

7, ΒΡΙ [5 νΘΙῸ δϑὲ νϑυθατη ΕἾ, οἵπ ΒΘΡΙΡΙπι5 

ἀἸοῖιι5. ποη οϑὲ ΕἾ ΠΠ|π|5 3 Νάιη Ποο ἃΥσιπηθηίο 

ΠΡΠΊ]551Π10 Δ 1) ρ] 6 αίθιη τιϑ115 65. ΝᾺ] ν 6] ΕἼ ΠΠΠ 1 ΠῚ 

γ6] ογθα ΓΔ} 1π||065 116] σον. Εΐ ΟΠ] ΔῊ} {ΠΠ1π|5 
ΠΟΙ Παἴτι5. ΠΟ δϑῇ 5, οὔθ Ὀ] ΒΡ θη ΟΡ θα Δ ΠῚ 

(1015, ΘΙ1Π1, {|| ΟΥ̓ Θα αι γ85 οατιϑὰ οδ[, {π| 58 ΠΟΙ δὶ 

ΟΓΘΑ ΓΔ ΠῚ, Θαι {π|6 Πϑιμὴ οἴΠοιῖ, 41] ΤΟΙΏΙΠΙ ἃσ 

Τὶ πομλη6 σ]ον Πα ΐαιν , 4] ἀἸν ᾽πὰ5 οχρίθὲ ορα- 
γα Π65. (ὐπμὴ ἰρτταν ΠΠῚ ΔρροΠ]δτοπ 6 ΠῚ νι θὰ- 

ἔπ| 6556 Ἰπάϊρητι5, [ἀπ] ππτη ἃ ΕἾΠΟ οἱ Ῥαίγθ 4116-- 
Πτι5 ; σΟηϑι ἀθρὰ “ΠΟΙ 40 605 41 58 ΠΟ. ΠΟ ΔῊ], 

ΠΠ105. οἰοῖαι. Οτοά 51 τὰ Ρ6ὺ ϑριγιταμη {Πππ|5 Π 6] 

65, {Πποπηοο ΒρΡΙΡΙΐτ15 Ἀ]16 Ππ|ι5. ἃ ἢ] ΈΟΠ 6 οϑὲ ὃ ΒῚ 

ἔπι Ρ6ὺ ϑρί γι τατη ἄθιιθ, Φαοιηο 0 ΒΡ ΊνἾει5 Δ]ΠΊΘητιβ 

ἔπουῖ ἃ ἀοδἰΐαίθ ἢ ΤΠ ΘΥΓΟσ 15 58Π6 νἹΟΙ551Π) 57 ΟΡ 

Ἰσῖταν ἢ] ΠΟΙ 5150  Ρ1: ΠΟΙΏΘῊ ὃ ΝΔΏῚ 115 4188 41-- 

οἷὰ 51πὶ ἀθά!ρ ΠΑ} 15 αὐτο πάθυο, 6]115 νεΡῸ φαοά ἀ1- 
οἴιιπι ΠΟΠ δϑὲ οδιιϑᾶμη 1ΠΕ{{|}15.., ΦαΘΙ Δ ΠΟ 1} 

ϑαδάποεροιιθ ΠΟ ΔΑ ΠΉ 6Π5 ΓΘΘΕΡΓΘΟΙΟΠΘη., 566 

ῬΘΘΟΤΓΘΟΙΟΠΙ5. πηοά τ ΟἹ Ο56. ᾿Πν Θϑ[ις 45 » Εἵ 

«πο ἀϊοίαμη οϑὲ 9} 14 φιοά ἀϊούπμη ποη οϑὲ γο- 
ΡΓΟΡαπ5. Οποά 51 ᾿δοι θυ η115, αὐ 41 ἃ {π|80 Π6] 

851Πη} ΟἸΓΙΟ86. ΠΖΠΠΓΘΓΘ. ΠΟΪΙΠΊῸΙ5., ἀν 11 ΒΡΙΡῚ [5 

σ]ουίαμη νἱοίαπη ΔΥΌ ΓΓΑΡῚ5., ΡΥΟρίθνθὰ {πο ΗΠ 
ΔΡΡΘΙΙαῖο ἀθ ᾿ἴρ50. δάμη 1 ΠῸΠ 65: {π|ᾶ81 ΠῸΠ 

Ἰάθμν {π|οᾶῖ 6χ ἴθ {που ]. ΝΠ 581 ΘΟ} θαυ ἢ]105 
ΡΘῚ ϑρι να Δἀορίοπο ἤθνὶ ᾿ἸΠ ΠΕ ΠΊΘΡΌΒ, ΟἹ 50Ρ1- 

Υἰπ5 πὸ δἀορίοπο φαϊάθηι ἀρρβ δῖαν ΠΠ]1π|5, 0 086-- 

ΒΟΥ ΤΠ ΟΠ 115, 4πὸ5 ἄπο Ρ!Ὸ {ΠΠ5 δάορίαιϊ, 

ῬΓ βία ποι 511, Ἰάροσιθ ροῦτι5 ποη ἀε!θθαΐ μοι 

ΔΡΡΘΙΠδυοποιη ἱπημηῖ Πα] ὃ ΝῸ5 ῬΟΥΡΙῸ Θ Δι ἀξ ποὺ 

ΠΟΡῚ5 10515 ΡΓῸ ὙἹΓ1Π1 γΘΘΡΟΠ 6 ηλτι5. ΝΠ «ιοά 

δὰ ἴδ αἰποι, σαηλ πίοι Γοσ [10 ϑα θη {01 ΘΕ 18 }}} 

φαίνεται τῆς υἱοῦ. 

ὁ (οαϊοεβ πὸπ ραποὶ εἰ δὲ σύ. Ῥεοναὶ σοοι]α δὲ ἱπ 

δχοιβὶς. Πυϊἄοι ΝΙ55. ποθπα}}} διὰ τὸ πνεῦμα. 

ΓΉϊο Ν,ίς5. οπηποβ υἱότητος ; εἰ σὺ διὰ τὸ πνεῦμα, οὔ 

δρίνἰάιι. ἘΔΙΠ διὰ τοῦ πνεύματος, ρ6)" δρινζζιιπε. 

ε (οάϊοοβ ποι ρϑποὶ γίνεσθαι. ἘΔ οὐ Ἀδρ. ἐεν τὰ 

γενέσθαι. 

ὮΡγὸ οὖν Ἰορῖταν ἴῃ {πϑἴθποῦ Οὐσατοῖθι8 γοῦν. 1}1- 

ἄοια δάπι υἱοῦ ἐξ υἱοῦ, ἨΘΡΠ Πρ οπεα ορογάσιια. Αὐτι- 

«αὶ Πρυὶ υἱὸν ἐξ υἱοῦ. 
- 

γῷ 5 



τ. Ὁ». 2. 
12. 

Ρεαὶ.3:2.6. 

ἤμπς.τι.20. 

λ8λ 5. 

Ἰποιιτηἶαΐ, 5116 Γ6 58 {15 θ556:. ῬΊ ΟΊ Πλ115 οὐσο,, (ποά 

51 {π|5 αἰχίϑϑαι δ] αηὶ οχ ΕἼ]1ο, ΤυϊπΙταΐθπι ἐδ τα-- 
εἰ5 π΄ πλ] Ππἀ1Π|15. 5115 Ρ]1 0] ΟΠ 6 ΠῚ ἀριιὰ ΠΟΠΉΠ65.ς, ἐξ Υἱοῦ γεγέννηται, χαὶ ἐκ τούτου πάλιν ἕτερος ἂν 

. δῖ τ - ΕΝ ’ ν΄ , δι σὰ 5 

«αὶ πος ἁιιἀϊν 5ϑϑοηΐ, αὐ ἀτιχΊϑβθῖ. ΡΡΟπηρίι πὶ παᾶη-.͵ εἴη γεγεννημένος, χαὶ πάλιν ἄλλος, καὶ ἐπὶ πλῆ- 
46 ογδξ 5 5ρ 1], 51 Π]Ππι5 οχ ΕἼ]]Ο σθηΙἴτ5 [π|ισδϑὸὶ θοὸς ἑξῆς. Διὰ δὴ τοῦτο τὸ μὲν ἐκ Θεοῦ τὸ Πνεῦμα 
οἴϊαπι οχ πος ΔἸ [π|πὶ ΤΠ βι15. σΘΠἾ [ΠῚ {ἰϊ556, οὲ. εἶναι, τρανῶς ἀνεκήρυξεν ὃ ἀπόστολος, λέγων, ὅτι Τὸ 
ὙΠ 5115. Δ} 1π|Π1, οἷ 510 ροβίϑθα ἴδοϊο δαὶ πη] Πτπιἀϊποη Πνεῦμα τὸ ἐχ τοῦ Θεοῦ ἐλάδομεν. Καὶ τὸ διὰ Υἱοῦ 

ΡΙΓΟρΥΘβ5ῖι. βθ86Ππ6 ΘᾶΠῈ ΟΡ Θατιβ8} ΚΙ ΡΙ πη] οχ ἤθῸὺ πεφηνέναι, σαφὲς ' πεποίηχεν, Υἱοῦ Πνεῦμα ὀνο- 
6556 ΡΥ ΘΘΠΙΟΑΥΣ ἀροῦῖα Αροβίοϊ]τιβ., ἄπιπὶ ἀἰοϊ : μάσας αὐτὸ καθάπερ Θεοῦ, χαὶ νοῦν Χριστοῦ προσ- 

ϑρίγίττεσι φιι θα 1260 δεῖ, φοσορίνιτι5. Οὐπ οἵ ο]α- εἰπὼν, χαθάπερ χαὶ Θεοῦ Πνεῦμα, " ὡς τοῦ ἀν- 

ΤῈ Οβίθη τι οι! 51556. οι 06. ΕἼΠΠ 1} : ΠῸΡΡΘ 806 θρώπου. Υἱὸν δὲ τοῦ Υἱοῦ προσειπεῖν ἐφυλάξατο, 

᾿ρϑαμ ἂὶ ΕΠ, τὰ Π6ὶ ϑρίν πη ποιηίπανὶε : ἡ ἵν᾽ εἷς μὲν Πατὴρ ὃ Θεὸς, ἀεὶ Πατὴρ διαμένων, 

δαπη ἀθιηάτι6 ἀρροΠ]ανὶε ΟΠ Ἶ5Ε1 πηθπίθπι, αιιθπδ- ὀ χαὶ ὧν ἀϊδίως ὅ ἐστιν, εἷς δὲ Υἱὸς, ἀϊδίῳ γεννήσει 

πηοάτιπη οἰΐδηι τιῖ Το], ἴα ΟΠ] 5. 5ρ εἰ τιτὴ ἄϊχο- 
ῥα. ΑΥὐ ΠΠπιπὶ ΕἾ] ἀρ !]αγο σαν, τὰ τιΠτ|5. δἱἐ 

«αϊάθιη Ῥαΐον ΤΠ ιι5, 56 ΠΡ 61 Ῥαῖοι ῬΟΡΙΠΔ Π6Π5, οἱ 

4] φἰθυητι πη οϑὲ ηπιοὰ 6ϑὲ : τιητι5 νοΙῸ ΕἸ] τι5., 
φοἴθυ ἃ ΘΟ ΠΟΙ Δ ΠΟΠ6 Θ ΠΡ ἴ5, (|| 51Π6 ΟΣ ἽΠΠΟΙ ρῖῸ 

ἃ ΟΠ] ῬΑΙΓΘ οϑὲ ἘΠ] τ15 Τλοτιβ γΘΡΊ15, {1|1 5ΘΠΊΡΘΙ 
οϑὲ «φιοα 6ϑι, Ῥθιιβ Υ ϑυλθιιη οἵ ΤΠ ΐ Πιι5 : δὲ ΠΠΠῚ5 

ΞΡΙΡΙτι5. β ΠΟῖτι5, γΘ ΓΘ 58 Π Οἴτ15 50 ΥῚ [τ|5, ΘΘΟἸ ΠΕ 11 ΠῚ 

4 φιοά 5ονὶρπιη δϑὲ : 4] οπ ῬαΙΘ. οἱ ΕΠ Ο Β. λω τὰ δαιμόνια. Εἴρηται ταῦτα, καὶ ἔστι καλῶς, ὥς 
ἙΟΠΘ]ΟΥ Π οαῦθ : 41] δὲ ΚΡ Ἶ [5 ΟΥἿ5. ἃ ΡγΟρ]ιοία 

Ῥᾶντἃ ποιῃϊπαίι", αιιθ πὶ δὲ ἀϊσίτιμι Τ)οὶ 6556 ἀἄο-- 

ΘΘΠΕ} 5 σα ΟΠ ηϊι5 ἴπ Ἐναησοῖο ἀἴοαι : δὲ 
ὉΟΤῸ πὶ ϊσίίο 1) δὶ ΘδῸ δ]ϊοῖο ἐκδπιοτεῖα. Ἠφς ἀϊ- 

οἵα διι1ηϊΐ, εἴ διιηξ ὑδοίθ ἀἴοῖα, δϊοιι ϑαη:, 115, {αὶ 

51Π6 τιν οϑὰ ᾿πνθϑιβαιοπο ογθάπηΐϊ ἴῃ Τλδιιη οἵ 

γΘυ τι οὐ ΒΡ ΡΠ ἔπ, τππὰ πὶ ἀ οἰ τα θη, {τι δὲ βοἷα 
Δάονδη ἃ 658. ἘΠ τι πιιβιιατη ᾿π ΡΟ πιοαία" πλ1]-- 
απο, 564 ππυπηποάᾳιιθ ἴῃ Τυϊηταΐο τι πτ1ΠῈ 6556 
ΠΟΘ ΠΟΒΟΔ 1], ἸΠΠῚ15 ῬΑΐθι" , τππτ15 ΕἾΠΠπ|5, σα πτ|5 5ρ1- 
γ15 5 ΠΟ ἴτ15. 

ΒΑΒΙ1 ΟΙΕΒΑΒΕΕῈ ΘΟΑΡΡΑΒΟΟ. ΔΙΔΟΗΙΕΡ. 

εἰς πλήθους ὑποψίαν προσῆγεν ἀνθρώποις ἀχού- 

σασιν. “ἕτοιμον γὰρ ἦν ὑπολαδεῖν, ὡς εἴπερ υἱὸς 

γεγεννημένος, ὃ ἢ ἀνάρχως σὺν τῷ Πατρὶ ὧν Υἱὸς 

ἀληθινὸς Θεοῦ, ἀεὶ ὧν ὅ ἐστι, Θεὸς Λόγος χαὶ Κύ- 

ριος" ἕν δὲ χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἀληθῶς ἅγιον 
Π - ὦ ἘΠῚ , ᾿Ὶ τὰ Η δ ᾿ ᾿ 

νεῦμα, κατὰ τὸ γεγραυμένον, τὸ μετὰ Πατρὸς χαὶ 
ΥἹ -, ΡΨ ν. ’ὔ Ἄ Ν᾿ Υ »τ.-. ,ὔ 

ἱοῦ συνδοξαζόμενον, ὃ δὴ χαὶ Ἱ]νεῦμα στόματος 
2 , ᾿ -Ὁ ΄ διὰ, ἃ λ΄. ΝΥ 

ὀνομάζεται παρὰ τῷ προφήτη Δαόίδ᾽ ὃ καὶ δάχτυ- 

λον " Θεοῦ εἶναι διδασχόμεθα, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 

Κυρίου λέγοντος" Εἰ δὲ ἐν δαχτύλῳ Θεοῦ ἐγὼ ἐχδάλ- 

ἐστι τοῖς ἀπεριέργως πιστεύουσιν εἰς Θεὸν καὶ Λόγον 

χαὶ Πνεῦμα, μίαν οὖσαν θεότητα, τὴν χαὶ μόνην 

προσχυνητήν. Καὶ μηδαμοῦ παρείσδυσις γένηται 

πλήθους, ἀλλ᾽ ἕχαστον ἐπὶ τῆς Τριάδος ἕν ὃν ἐπι- 

γινώσχηται, εἷς Πατὴρ, εἷς Υἱὸς, ἐν Πνεῦμα ἅγιον. 

Ομιοά οἰἱαπιοὶ ϑριγὶ[ιι5 τιοη, Ὁ οοοἔτι1" Πίμις,, ρογςρὶ- Ὅτι χαὶ ἄνευ τοῦ καλεῖσθαι υἱὸν τὸ Πνεῦμα δῆλόν 
οἵην [ατιθτι 65 ΐ διίηὶ χα 260 6556: οἱ γιοπιοίῖο 
δγοιπιρία πηπαπα εἰμ αἰνιπι αὶ «οοοπιηιοίατι- 
ἔα, οἱ τιοτὶ τ ]οϊεπάα. 

ἔστιν ἐκ Θεοῦ ὑπάρχον “ χαὶ πῶς τὰ ἀνθρώπινα 

παραδείγματα προσαρυοστέον θεότητι, χαὶ οὐ 
χκαθαιρετέον. 

Νϑαα6 ΘΗΪΠῚ ΤΏ] ΠῈ15 Χα] ἀ ρί ἃ Π) βιιπλτι5. ΠΑ ται, Ὁ ᾿ς Οὐδὲ γὰρ ἔλαττόν “ τι ἕξειν μέλλομεν εἷς τὸ γι- 
τπἀ6 ΒΡ νἽ τ ΟΟΡ ΠΟΒοΔητι5 εχ θ6Ὸ 6556, 10] δἰα ΠῚ νώσχειν τὸ Πνεῦμα ὑπάρχον ἐχ “ Θεοῦ, πνεῦμα τοῦ 

᾿ 

ἱ ἘΠῚ εὐ Μί55. πομπα]]Πι[} σαφῶς πεποίηχεν. Μ85. ποὴ ᾿πυθηϊίτν, 
ἴγε5. Μί85. σαφὲς πεπ. 

Κ βίθιεβ αἰϊψαοῦ ΠΡτὶ ὡς τὸ ἀνθρώπου. Τ)υ τ τὴ 
ΟΝ. ΘδΓ, {απ ΒΟ Ἴρ Ο τοϑρίοἷαι αα Πα γοῦρα Ἐρίϑβίο- 
ᾳ Ῥυϊμηθ δα (ὐονίπι. 3, 11 : Αειὶς ἐπῖηε Ἰιογείμαισε 
δοἱτ “ιίεθ δεισιΐ Πιοπεϊνεῖδ, πῖδὶ ορίγλεεις Πιοπεϊπῖς. .ν νος 
ἰία εἰ ψιιω 71)εὶ διμνί, πϑπιὸ οοϑπουϊί γίδὶ ϑδρίγ ταις 
Πεὶ. Ἤοο Ἰρῖζαν ἀϊοῖε, Ῥασλαμη ποι ΑἸ 18 Ἰοφαῖΐ 46 
ϑρίσιτα Τ)εῖ, {αᾶτη ἀ6 βριγίται ποτ  ηῖ5 

ἃ Ὑρίθνοϑ ΔΙΠΙχΖαοῦ ΠΠΡνῚ ἄναρχος. Ὗοχ ὧν ἴπ ταα]εἰς 

»Π]|αά, εἶναι, ἐχ Οοἄϊος (ΟἹ Βογ πο δα] ἀϊτηιι5. 

ο γοοια χαὶ τη ΝΜῖ55, ποβίγῖβ ποθὴ ΘΟ σ  [ΠΓ.. 

ἃ ον, βεουπαιβ ἐλαττόν τι διεξιέναι. Ἀδσ, ἰογίτα5 

ἔλαττόν τι ἐξίενα!. ποι δπῖτε ψαίφιιαπι τεΐιογς 

πιοπιθτϊ πα] αἰπ7) διίπειι5. Πτάοτα. 6 11 ἐμέλλομεν, 

ΓΑΡΡῚ ἀπέ] μέλλομεν. δαθιηάς (010. ὑπάρχειν ἐχ. 

ὁ ἘΔ ἐκ θεοῦ, τὸ πνεῦμα τοῦ στόματος τοῦ θεοῦ ἀχούον- 

τες. ἵχανὸν γὰρ αὐτὸ τὸ ὄνομα τήν. Ἀερ. «παγίτι5 ἐκ θεοῦ, 

πνεῦμα τοῦ στόματος τοῦ θεοῦ ἀκούοντος αὐτό. ἀλλ᾽ ἱχα- 

ἊΝ 
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στόματος αὐτοῦ ἀχούοντες αὐτό. ᾿Αλλ᾽ ἱκανὸν χαὶξΓή ΟΥΪδ5 “{ΠΠπι5 ΒΡ τ ἃν ἸΘ. Ἰ}115. ἘΓΘηΐ γοὶ πος 
Ὡ» , .ὧν ᾿ ο ε 2 -ο -» ἂν 5 τοῦτο τὸ ὄνομα τὴν ὕπαρξιν αὐτοῦ δηλῶσαι τὴν ἐχ 

Θεοῦ. Οὐδὲ γὰρ υἱὸς, οὐδ᾽ ἣ γέννησις ἴδιον θεό- 
τητος, ἀλλ᾽ ἐξ ἔ ἀνθρωπίνης ὁμοιότητος ἀνῆχται. 
Ὅι Ϊ) δλ ἈΝ δ - δας ,ὔ ,ὔ Α ἐν 7 Α 

μοίως δὲ χαὶ ἣ τοῦ πνεύματος πρόσρησις. Τ᾿ αὐτὴ 
’ ὶ - 

δ τοίνυν χαὶ ἐπὶ τοῦ θείου Πνεύματος ἣ θεία Γρα- 
Α , .- 

φὴ χέχρηται. ἑτέρως τὸ ἐκ Θεοῦ παραστήσασα, 

ἐπειδήπερ οὐχ ἐχρὴν διὰ τῆς αὐτῆς ὁμοιώσεως χαὶ 

τοῦτο δηλοῦν, " ὡς προείρηται. Σὺ δὲ τοῖς ἀπίστοις 

δμοίως ἀντιδιατάττεις τῇ θείᾳ διδασκαλία, σπεύδων 
Ν εἶ τω 

ἐπὶ τὴν βλασφημίαν. Καὶ ὅτι μὴ γέννησις ἣ τοῦ 
,ὔ Ν ἢ ς τ. 

Πνεύματος πρόοδος ἐκ Θεοῦ ' κέχληται, διὰ τοῦτο 

καὶ τὴν ἐχ στόματος Θεοῦ πρόοδον τοῦ Πνεύματος 
3 -" ὦ Α εχ δ᾿ ΄ αν Ὡ 5" 

ἀναιρεῖς " χαὶ ὅτι μὴ υἱὸς ὀνομάζεται, διὰ τοῦτο οὐ- 
δὶ 

δὲ πνεῦμα αὐτὸ στόματος Θεοῦ εἶναι πιστεύε εις, 

ἀλλ᾽ ἔργον χειρῶν Θεοῦ: χαὶ " καταφρονῶν τῶν 

ἀνθρωπίνων παραδειγμάτων, ἀνατρέπεις τὰ ἐξ αὐὖ- 

τῶν θεῖα δόγματα, δέον ἀχούειν τῶν θείων ῥημάτων 

σὺν φόδῳ, καὶ δὲ χξεῦξα σὺν εὐσεύείᾳ πᾶν τὸ λεγό-- 

μενον, χαὶ μὴ ᾿ μωρότατα χατὰ τῆς εὐσεόείας σο- 

φίζεσθαι. "εννᾷ Θεὸς οὖχ. ὡς ἄνθρωπος" γεννᾷ δὲ 
τὶ -- Α εν ,ὔ Ν Ξ» 5 ἘΦ ΑΝ , ᾿, 

ἀληθινῶς χαὶ τὸ γέννημα ἐξ αὐτοῦ ἐχφαίνει, Λό- 

γον, οὐχ ἀνθρώπινον" ἐχφαίνει δὲ Λέγον ἀληθῶς ἐξ 

τ ἑαυτοῦ. Καὶ ἐχπέμπει Πνεῦμα διὰ στόματος, οὐχ 
οἷον ἀνθρωπίνως, ἐπεὶ μηδὲ στόμα Θεοῦ σωμα- 307 

τιχόν" ἐξ αὐτοῦ δὲ χαὶ τὸ Πνεῦμα, χαὶ οὐχ ἑτέ- 

ρωθεν. ᾿Εργάζεται Θεὸς χερσὶν οὐ σωματιχαῖς" ἐρ- 

γάζεται δὲ οὐκ ἐξ αὐτοῦ προάγων τὰ δημιουργή- 

ματα, ἀλλ᾽ ἐνεργητικῶς ϑφιστὰς, ὡς ἢ 
ς ,ὔ "Ὁ Ἂ" τὰ οὐ 

ἐργαζόμενος ἄνθρωπος οὖχ ἐξ 

ς -: Ν 

ὃ ἐν χερσὶ» 

ἑαυτοῦ προθάλλει τὸ 

νὸν χαὶ τοῦτο τὸ ὄνομα, τήν. Βοσ. φαϊπξυβ αὖ Ἰορὶ ἴῃ οοτ- 

ἰεχία ροϊοβί. οάοχ (0]Ρ. ἐκ θεοῦ, τὸ πνεῦυνα τοῦ στό- 

υατος : ἴῃ τ ΟΠ 15 γ τὸ οατῃ Ποσ. 4αϊηΐο σομβθηε. 

ἐ Ῥερ. βϑοιη 5 οἱ 611 ἀνθρωπίνης ὁμοιώσεως. ΑἹ 

Μ55, σα] ὁμοιότητος. ΠΡΙ ἀοτὰ ὁ οἱ Μί85. ποῃ 

Ῥᾶπιοι ὁμοίωσις δὲ χαὶ ἡ, 651 ψιιοίιιθ οἰγεϊἰτιιεῖο ϑρινῖ- 

ἔιι5. (οοεχ (0]}. ὁμοίως δὲ 

σΑΥΪΠητι5 οὗ ὙΘΥΪ15. 

8 ἘΔΙΠ τοίνυν ἐπὶ τοῦ θεοῦ. ΓΑΒ Δα] τιὖ ἴῃ οοη- 

τοχίτι, τῖϑὶ {πιο γοοι]α καὶ τη ἀπο] ιι5. Μ55. ἀ6ϑ1, 

χαὶ ἡ : {πο πιο ]1π5 1861- 

ἈΈΜΙ1 ὡς εἴρηται, Αἱ Μϑ85. ὡς προείρηται. 

ι ἘΠ χέχληται, 

ματος θεοῦ εἶναι πιστεύεις : {πὸ 5δουΊρίατα οἰαπὰ τλπ{1]ἃ 

51} εἴ πηᾶποα, γοϑιπ|ὰἃ οϑὲ ὁχ ἀπε {|5. {ΠΡ 115 ΠῸΤῚΒ : 

Ἐπ: οἵ 4111 ἅτιο σομβθη πη, Π151 {ποα] ῬΓῸ ὅτι 

“μὴ ἴῃ. Εἰ5 Ἰεριίαν ὅτι εἰ μή. 

, - τ ν ἊΝ - ΕῚ Ν ᾿ 

διὰ τοῦτο οὐδὲ το πνευρμα, αὐτὸ στο- 

ΚΕ Δ1 χαὶ πε ριφρρνῶν. Αὐ Μβ85. καὶ καταφρονῶν. 
1 ἘΔ1Ὶ καὶ υνὴ μωρότητα τὸ τῆς. ἀοάεχ (1]Ρ. οἱ 4111 

ἄπο Ἀδρ χαὶ μὴ μωρόταται κατὰ τῆς : πιθο ΕἸ τη] 

Πρ Ι5 ἴογο οἱ βοχίο Ἰθϑιίαν,, 564 50] πὶ πηᾶπιι 56- 

οὐπηάα. δέδίη ροβὲ 1Ππ4|, ἐξ αὐτοῦ, Ἰοσαΐα ο5ὲ ὙΊΡριι] ἃ 

ἴῃ ἔπ] θτι5. (Οἀ]οΙΡιι5 : 4ποπὶ Ἰοσιπὰ ᾿ΐὰ νοῦ ἱπίου- 

ΠΟΠΊΘῊ 51{Π᾿η 1} δ 6}115 ΘΧϑιβιθ Δ} {τ|86 Θχ Π 60 

68: ἀθοϊαγαμάδιη. Νϑαῖθ θηΐηι ἢΠΠπ|5, ποτ σθη6- 
ῬΆΓΠῸ., ῬΙΌΡΡ ἢ (οἰ {15. δῖ, 564 ψυϊάαμ οϑὲ 

Βα] πὰ 5] }1ΠΠ{πά|ϊ]πὸ δ ἀτιοΐαι μη. ΘΙ] ΠΠ6} δὐιΐθια 

δὲ 5ριυ1π|8. ἀρρο]αῖο. Ηδο ἰρίτιν ἴῃ ἀἰνίπο 

ΘΡΙΡ τα τιδὰ εδὲ αἰνὶπα βουιρίανα, ἀἰτον οχ Ὦρο 

6556 Οϑίθπθηβ ; {πὰπάοαιυάθηι τιῦ ᾿ΥἾτ5 ἀἸοίτι 

Θϑῖ, ἢ0η Ορογίθθαϊ πππηο οἰϊδην θ6 1 ΑΙ 611 5] 1η1- 

Π|πα ] Πθμ 5 ση!ΠοαΡὶ. Τὰν νθΡῸ μουϊπάθ τι ἱπῇἀ6.- 

165 ἀϊνίηδ 6 ἀοοίνΊηδο ΟΡ ΟὨΪ5, [θϑιϊηδη5 δα 9 ]α-- 

ΒΡ Ποθιηΐδη. ἘΣ (πο ΠΙδ πη ΒρΙΡ ἴπι5 Θχ ὮΘΟ ΡΡΟΘΟβ510 

ΠΟ νοσαΐὰ δϑὲ σθηθυα το, ΟἸΓ60 οἱ ἤδ πο ΞΡΙΡ [5 

ΘΧ δὶ οἱ ΘΒ. ΡΡΟΟΘβϑίοπο ἰ0}}15. : οἵ «ιῖα ἢ] τι5 

ΠΟ ΠΟΙΏΪηΔίπ, 460. ΠΘ6Ὸ ᾿Ρ511Π} 501} 1 πη ΟΥἿ5. Π 6] 

6586. ΟΥΘ415.) 564 πηαηιιπ Ποῖ ΟΡ; ἃ0 5ΡΓΘΕΪβ 

ΠτμΠ]Δ Π15. ΘΧΘΠΊΡ]15. 5] νου 15 ἀϊνηᾶ 418 ΘΧ οἰ5 

ΤΠ 16 }}ΠΠστιητι ἀοσηγαῖα, οὐ Ορονίουοῖ ἀϊνι πα γον- 

Ἰνὰ οἵιπὴ {ἰπΊο Υ6 141} 6, δὲ φυϊάχαϊά ἀϊοϊξαν οὐ 

ΡΙοἰαῖθ γθοῖροῦθ, ΠΟΠ 5{{||551Ππ|ἃ αν 1] ]}] σΟὨ τ 

Ῥἰοἰαίθη. αθποίαὶ Πθιβ ΠΟΙ τιξ ΠοῖηΟ ; σεπογαῖ 

[ΤΠ ὙΘΙῈ : οἱ σΘὨΙΠΊΘη πιο δχ 050 δϑὲ, βά!ε, 

γοΡθ ν] 6] 1οθῖ., ΠῸΠ Πα ΠΠΊ Δ ΠῈΠ} ; Θὲ δαίθηι 

ει ν 6 6 ΘΧ 56 1050. ΕΓ Θ᾽ ΡΙΡ 1} ΡῈ Ο5 6 Π}10- 

Π , ΠΟΙ {π|851]1 ΠΠ Δ ΠΟ ΤΠΟΓΘ 7 ΟΠ ΠΟΉ 6 ο5 Ὠοὶ 
ΘΟΡΡΟΓΘΙΙΠ 511: 6Χ 1050 διυιίθη δὲ ΚΡΙΕτι5..,. ΠΟῸῚ 
αἰταπ 46. Ορογαῖαν 1) 6118 ΠηΔΠ 115 ΠῚ ΘΟΡΡΟΙΕΙ5: 
ορουαῖπιν ἃ ΘΠ} ΠΟ ΘΧ 5610,50. οΥΘδ 185 ΡγΟατι- 

66η8, 5664 οἰ Ποδοῖ τον οεἰ5. Δ Π5 ΘΧϑιϑ ΘΠ 81; {π|6η1- 

Δα ππηοάτπιπι 411 τη ΔΉ] 115 ΟΡΘΡαἴαν ΠΟΠΊΟ ΠΟῚ 6Χ 

ῬΓ68, εἰ φιοεῖ όχ 60 ϑ6γ {ει 685, δε΄ πυϑρϑιχε πο] 

μαπιαπιηι. 56 α ἀαθίαπη πο μὰ. 4π|π Ἰοησα ἃΡον- 

ΓΆΡ ἃ 500ρΡο, οὗ «φυϊάνι5 μοί τι5. ΘΧΡΓΟΒ5ΟΓΙ , 48: 

«πο6] ΧΡ Θββα ορογίποναΐ, 510 δυΐθη γογΡὰ 50. 1- 

Ῥίου!5 1 ,αἰϊπ τ 61 ἄορονα ραΐο, 2: φεπίπιθη χιιοεῖ 

ἐκ ἴρδο 65ΐ, θεἰϊϊ, ϑελϑιι υἱάεἰϊοεί, ἐάψια ποι ἦμε- 

πεαηιγε. Ν ο Ῥτγθτογοιπ πτὴ 5116 π|10, [οϑ πη] θὰ 

488 οἰταπίαν ὁχ Ποὺ Ἰοοο 1ῃ (πο 1]}1ο ΕἸΟΡΘμ πο πο- 

πιΐπο ΒΑ511Π1|, ἃ πο σῖ5 ΠΡΡῚ5 ἴῃ ἀΠΠπ]θιις εἰἸσβιοτο, 

πὶ ἘΜ ἐξ ἑαυτοῦ, καὶ ἐκπέμπει, ἿΝΟΒΕΓΙ δΒαρίθμι ΠΡ ΥῚ 

ἀπίιάα] ἐξ αὐτοῦ. ἐκπέμπει. 

ἃ (οή!οο5 ἄπο εἴ Ἐ 1 ἐξ αὐτοῦ γε. Αἱ Μϑ85. φαδΐιον 

ἐξ αὐτοῦ τε. Οοἄοχ (010. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ τό. Ηππηο 1ο- 

οὐπὰ ῥγοία]ονο αὐτοὶ πὶ ΟὐμΟΙΠῸ ΕἸονοπίπο., 86 

5ΠΆ1 βοη θη τη 5Γ ΠΟ πἄα)η. Τα σὰ5 γ6}1πΠὶ [Ο τι .η 

183 (οποι τόσσα οαιι. ΤᾺ}. ρᾶρσ. 348 εἴ 564. ΠΙε το- 

Ῥουῖγο οΥἹ γΟΒρομδᾶ Τια ποτα : {π|6 Π1Ὸ ΘΧΘΟΡΙΡΘΓΘ 

αὖ Ἰομριιπ, ἴζὰ ἱππ{116, οαπὲ ἃ 40} 106 Ὁ 60 4πιοτα αἴχι 

Ἰοοο ἴφοι!ο 165] ροβϑιηΐ, 

» ἘΜ ὡς ἐν χερσὶν.... 

411 ἄπο ΒΘΘῚΙ {1 ο Πα Ἰπλπ18. 

Π 
ες αὐτοῦ. Οοάοχ (Ο]"». οἱ 

Ῥ»;α].3. Ὁ. 



ὅση. 1. 27. 

Ῥεαί.32.6. 

Ξέσεπ. 2. ἡ. 

λ90 ας ΒΑΘΙΠΙΙ ΟΕΘΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΟ, ΔΑΒΟΗΙΠΡ, 

561ρ50 ργοάποϊε ορι5. Του ΠῸ5 δ] πϊουῖιηη εἶν 1- 
ΠΟΓῚΠΠῚ Π6 ἔΡ 5 ΠΟΥ Θἃ5, ΘριΡ [πὴ ΕἼΠΠ 4065 οΓΘἃ-- 

{ἀρ 8 : πον 46 ΕἼΠΟ “προ ΓᾺ 5.5, Οἵ γΟΟδἔτ5 ΠΟῸΠ 511 

ϑρ᾿νῚΠι5 : ΠΘΩῸ6 46 ΒΘρ|νΊτπι, οἵπ" ΠΟῊ ἢ] 1π|5 5 ΠΘΩ 16 

οὐθαΐαγαπι ΕἼΠΠΠΠ) ἀπί ΘΡΙΡΙ πὶ τηδ]θ ἴθ ΟΓΘ 
ἀϊοας. ΕΠ τις Π 6] [ροἵτι5 ϑαποῖα5 ΘΧ 58 ΠῸῖ0, δ ΘΓ ΠΤΙ5 

ΘΧ Φίθυ πο, Κρ Ρ π|5 58 ΠΟΙ ἰαΓ στον Δα ΘΟΠ ΒΕ ΓΙΘΗ - 
ἄδπι [Οὐδ ΠἀΔμη 4116 οΡθαςαναη). ΟἿ ΕἸ] τιμὴ [01}10, 
ῬΥΙΠΟΙΡΙ ΠῚ ΟΥ̓ ΘΔΙΙΟ 5. ΘΙ τ 5115 }1{. Νὰ οχ- 

5ἰϑίθ αὶ οαϊιϑὰ ΟΠ ΠΡ 115 ἐδ ΠῚ νου θθιιη), ΡῈ φυοὰ 

[χοΐα ϑιπὲ ομπηΐϊα. Οὐ ϑΡιγ απ ἀπιογε,, ΘΟΡΠῚ 

(ἀφ ἤπηΐ γοϑθοιΐ ρου [οι ΘΟ π θη}. ΝᾺΠῚ {π|86 ἥἡππηΐ, 

ΘΙ ]5510η6 αἴσῃ ραν ΠΟΙ ραῖοπηο βρ᾽Ρ πὶ. ἤπηΐ. Ν6- 
“πα ααδμη 1Π [ΘΠ ΡΟΡΘ. ῬΡΟΘΘΩΙ απο οχ Π)60 ργο- 
ΘΘΎΠ , ΘΕ] Δ Π151 1Π [ΘΠ ΡΟ 6 ΟΥΘαπγᾶ5 ργοάπιοαξ. Εϑι 
γι) 56 ΠΡ 61. ἃηἴθὰ οἰ πὶ {τ|8} ἃ ΔΙΟ56 οβίθη-- 

ἀϑρθίαν 7, {π|ᾶ51 ΠΠΠΠΠΔΠῸ ΤΟΙ ἸΟΠ 165. τιῦ οῖα 

ΡΟΡ ᾿ρϑαπι οΡθαϊα γα ΒΘ οι" Πκ11Π} ἢ 11] ΠᾺ ΠῚ [ὉΠ ΠῚ 

ΘΧΡΙ σαν θῖν. ΚΡΙΡΙπ|ι8. 5ΘΠΊ ΡΟ δὲ, ἃΠΙ6 ΘΕΪΔ ΠῚ 

4{|8ηῃ 5{Π8{π|π| διὰ οἵ ΘΟ ΠΝ ]Ἰο ἔπι πὶ ἀθϑουῖ 6 - 

γοὶ ΜΟΥ565 σΟΡΡΟΥΆΪ ἤρσιινὰ , ΡΟ ἰρϑιπὶ νἰνηοδ-- 
ΠΟΠΘῊῚ 6556 ἀΘϑου "615. 

Οἰιοί οἱ φιιὶς δρίτζτιτι δα ΤΠ 6ο τιοτι ἄϊοαὶ, τι6 7 ετ- 
διιηι φηϊάθηι. 

τ. Αἴ΄α] {πα ΤΖυ]ἄθιη βιηΐ Πποσοϑϑὶ {1 Π|5 οἴΠ1η 
60 5|5ηἃ, δὲ {188 511Π| αἰ ν᾽ πΠδ5 ΟΠ] ΠΟΙ] ΟΠ ἷ5 ἴη- 
τοΡΡυθιῃηθπίδ, 6.0] 50Π1οθὲ ἃς ΒΡΙΡΙπ|5 ΠΟΙ Π8, 
γΕβΘΟδϑ : θᾶ ΨΘΙῸ 508 41|85 ΘΧ ΘΙ ΠᾺΠῚ αἰ νυ σα] τι6 
ΠΑ ΓΠΙΡΆΤΩ 5᾽5 1 ΠΟ Δ ηΐ, Δ Π}1{{|5, Ῥιιἕα ΟρΘΡα ΟΠ ΠῚ 
Π]ΔΏτι5, Ὧ0 ΟΡΘΙΙΙΠῚ ΟΥΘΑΙΙΟΠΏΘΗΊ. ΝᾺΠῚ 51 ΞΡ ἔτη 
ΠΟ ΟΥ̓ 415 6χ 6] οὔῈ βγΟοθϑβίϑ5θ, ΠΘΙΠ6 ΚΕ 
οΡθ65. Ετθπῖπι δὲ Τλαν]ἀ Ὑ θυ] τ δὲ ΘρἰυἸ τι 51-- 
Π1] [ΠΟ ΙΘ 5 9] Ουα., ΟἸΧῚ σφ ]05 γοῦθο ΠΟΙ πὶ 
Πρ πηδῖοϑ. 6556, 80 ΚΡ! πι ΟΥἿ5 6115 ΟΠΊΠΘΠῚ ΘΟΓΕΙῚ 
ἱρεπθη). ἘΠ ἍΙΟ565, οἴμπ ΟρΡΟΓὰ ὕ ΥΡΟ ἴδοία [τ|556 
ἀθοϊαρανῖε, θὰ Βρινῖτα 4ποατι6 νἱν Ποανὶ οβίθπαϊε, 
ἴπ ΠΟΙ ΠΙ55ΘΟΙ ἢ πῃ {ΠῚ Ὶ ΠΟ ΠῚ ΟΡ ΘΠ ΟΠ 6. ΟἸοιηο- 
4 Ἰρττιν 5ΘρΑΡΑΓΙ ΡΟββὶ πε τ186 5ι1Πΐ ᾿ΠΘΘρΡΑΓΆ Πα, 
 Ρθιμ) 50 Π1οθὲ Το], οἱ Βρίντιιβ ὁχ Π6Ὸ ρὲὸὲ ΕἸ- 

ς ἙΔΙΠ ὅρους. Υἱός ἐστιν υἱὸς, καὶ πνεῦμα, οὐ ποίημα, 
ΕἸἰϊὰις 651 Κ]ὰι5, εἰ δὲ εν ζξιι5 65: δρίγίειις, πον ἐρεαϊια, 
ἈΕΡῚΙ βοοιιηάτι5 εἴ ζογίϊι5 ὅρους. Υἱὸς πνεῦμα οὐ ποίγμα.- 
μήτε, Οοάεχ (Ο]Ρ. εἰ 4111 ἔγοβ ἈΕΡΊΙ ὅρους - υἱοῦ ΣΝ 
τὸ πνεῦμα ποίημα, μήτε, ϑδρίνίξιπι Κι αΐσομς ΕΝ 
ἐτ απ, 6] Ῥοίτιι5, ιϑρίγ έτη αΐοαπς οὐδαϊζιγαπι ΕΥ̓ : 
861, γαοζιατε : ἀπο αἰεῖπηα ἱπίογρυθία 9 οὸ Τὴ 515 
Ῥγοραπάήα υἱάθειν, {πο Ἐπ πομηῖιις ϑριΡΓὰπ ογθαία- 
γαπῃ ἘΠῚ: 6556. αἰπυπηαγοῖ, ΠοΙ ἄοχη Π4πὸι 95, ΡΓῸ 

ἔργον. Μὴ δὴ μεταχίνει τῶν θείων λογίων τοὺς 
. εοο,. 3 ᾿ -» ’ ΄ , ὅρους, “ Υἱοῦ λέγων τὸ Πνεῦμα ποίημα" μήτε περὶ 

γιοῦ ζήτει, διὰ τί μὴ πνεῦμα χέχληται" μήτε. περὶ 58) μη πνευὶ ἢ μη ερ 
Ὁ , Ν ͵ ᾿ " , ’ ᾿: 

τοῦ Πνεύματος, διὰ τί μὴ υἱός: μήτε ποίημα τὸν 
“"ξι ΕῚ ν ε ᾿Ν ἕ "εν τ"ἠ ν 

Υιὸν ἢ τὸ Πνεῦμα δυσφημήσης. Υἱὸς Θεοῦ χαρπὸς 
“ ΕΓ “(ὦν ΤΑΣ Ὗ , εὖν ἅγιος ἐξ ἁγίου" ἀΐδιος ἐξ ἀϊδίου - Πνεύματος ἁγίου 

“ορηγὸς, εἰς ὑπόστασιν χαὶ μόρφωσιν χτίσεως. Ὁ 
τὸν Υἱὸν ἀναιρῶν, τὴν ἀρχὴν τῆς τῶν ὅλων δη- 

᾿ 5. τῷ ἀ χ,-νο ἱ - εχῇ ε μιουργίας ἀνεῖλεν. ὁ Ἀρχὴ γὰρ τῆς ἁπάντων ὗπο- 
΄ - - , πὸισιεουιυ Υ , , 

στάσεως ὃ τοῦ Θεοῦ Λόγος, δι’ οὗ τὰ πάντα γέγο- 
« Ἁ ᾿ -Ὁ  ς 

νεν. Ὁ τὸ Πνεῦμα περιαιρῶν, τὴν τελεσιουργίαν 

τῶν ποιουμένων ἀπέχοψεν. ᾿χπομπῇ γὰρ χαὶ με- 
ταδόσει Πνεύματος τὰ γινόμενα γίνεται. Οὐχ ἐν 
χρόνῳ πρόεισι τὸ προϊὸν ἐκ Θεοῦ, χἂν ἐν χρόνῳ 

τὰς ποιήσεις ἀποδιδῷ. "στιν ὃ Λόγος ἀεὶ, καὶ πρὶν 

ὑποδείχνυσθαι ὑπὸ Μωσέως αὐτὸν, ὥσπερ " λαλού-- 

μενον ἀνθρωπίνως, εἰς τὸ τὴν δι᾿ αὐτοῦ γινομένην 
΄ ς -Ὁ }} “ τι ΄ ενρ τίσιν ἑρμιηνευθῆναι κατὰ τύπον ἀνθρώπινον. “ Ἔ- " 

δον κ κῶ ι . - 7, ἂν ᾿ς 
στιν ἀεὶ τὸ Πνεῦμα, χαὶ πρὶν ἐμφυσώμενον αὐτὸ 

χαὶ μεταδιδόμενον ὑπογράψη Μωῦσῆς τόπῳ σωμα- 
- - , 

τιχῷ τὴν δι᾽ αὐτοῦ ζωοποίησιν ὑπογράφων. 

Ὅτι εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα ἐχ Θεοῦ λέγοι τις, 
“5, Ἁ 7ὔ 

οὐδὲ τὸν Λόγον. 

᾿Αλλὰ τὰ μὲν οἰχειότητος τῆς πρὸς Θεὸν σύμ.- 

ὅολα, καὶ συναφείας τῆς θεϊκῆς ἑρμιηνεύματα ' πε- 

ριχόπτεις, τὸν Λόγον, τὸ Πνεῦμα: τὰ δὲ τῆς ἔξω-- 

θεν χαὶ τῆς διεστώσης φύσεως δηλωτιχὰ, ταῦτα 

μόνα προσίεσαι, χειρὸς ἐνέργειαν, καὶ ποίησιν ἔρ- 

γων. Εἰ γὰρ τὸ Πνεῦμα μὴ πιστεύης ἐκ στόματος 
Θεοῦ προεληλυθέναι, οὐδ᾽ ἂν τὸν Λόγον ὅ πιστεύοις. 

᾿Επεὶ χαὶ ὃ Δαῤὶὸ Λόγον χαὶ Πνεῦμα συνδοξάζων, 
τῷ Λόγῳ Κυρίου τοὺς οὐρανοὺς εἴρηχεν ἐστερεῶσθαι, 

χαὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσαν τὴν 

δύναμιν αὐτῶν. Καὶ ὃ Μωσῆς, ὃ Λόγῳ γινόμενα 
τὰ ἔργα παραστήσας, χαὶ Πνεύματι ζωοποιούμενα 

δέδειγεν ἐν τῇ τοῦ κατ᾽ εἰχόνα ποιήσει ἀνθρώπου. 

Πῶς ἂν οὖν χωρίζοιτο τὰ ἀχώριστα, Λόγος Θεοῦ, 

χαὶ ἢ Πνεῦμα ἐχ Θεοῦ δι᾿ Υἱοῦ; Εἰ δὲ Πνεῦμα 

διατί Βαροπὶ διότι. 

ἃ Προ βεοιπαι8 οἴ τεσ 15 ἄρχε! γὰρ τῆς. 

τ Ύνιας Αἀάεπάςδ. 

ς ΠΙα, ἔστιν ἀεὶ τὸ πνεῦμα, ΘΕ γε] {πα δα {πα} απ τι5-- 

4πὸ, ποῖ Ἰεσπιηΐαν ἴῃ δος. ἰογεο. 

ΓΈΛΙΕ περικόπτει.... προσίεται. Αἴ Μί55. ποῃ Ρᾶποὶ 
περιχόπτε!ς.... προσίεσαι. 

8 ἘΔ61Π λόγον πιστεύσεις. ΑΠΈΓΙΙ ἄπο ΠΡΥῚ πιστεύοις. 

" ἘΜ ΠΕ οἵ πΟΞΕΣῚ βορίθπι 55. χαὶ πνευμσ ἐχ θεοῦ δι 

΄-ς 
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" ἀπιστεῖται͵ χαὶ Λόγος συναπιστεῖται. Ἄχουε τοῦ 

Παύλου τὴν μόρφωσιν ἡμῶν τὴν κατὰ Θεὸν ἐν 

Πνεύματι τελεῖσθαι λέγοντος. Ἣ μεῖς δὲ πάντες ἀνα- 
χεχαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου χκατο- 

πτριζόμενοι, τὴν αὐτὴν εἰχόνα μεταμορφούμεθα 

ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, χαθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύ- 

ματος, Διὰ τοῦ Λόγου ἄρα καὶ ἐν τῷ Πνεύματι, τὸ 
χατ᾽ εἰκόνα ποίημα. Ἀλλὰ ποιεῖ τὸ ἃ Πνεῦμα, φὴς, 

Θεὸς, χαὶ ποιεῖ δι᾿ Υἱοῦ - καὶ τὸ, Πάντα δι᾽ αὐτοῦ 

ἐγένετο, ἀρ φορονο σοι δοχεῖ χαὶ τὸ Πνεὺ- 

μα. Οὐκοῦν σοι δυὰς ἣ Τριὰς ἀποδέδειχται: Εἰ γὰρ 
Ὰ 

μετὰ πάντων τὸ ὐὐτω » πῶς μετὰ Πατρὸς χαὶ 

: Εἰ δὲ οὐ μετὰ Πατρὸς χαὶ Υἱοὺ τὸ πνευμας 

Τριὰς ἡ Τριάς; Καὶ πὼς ἐπὶ τῆς Τριάδος τὸ 

βάπτισμα τοῦ χόσμου παντὸς ἁγιαστιχόν ; ̓Αλλὰ καὶ 
- ΩΝ - ἃ «ς - ,ὔ, 

τῷ ὕδατι συναριθμεῖσθαι αὐτὸ φὴς, ὡς τῆς χτίσεως 
ῃ 

- 

πως 

ὃν, ὥσπερ χαὶ τὸ ὕδωρ ἐστί " λέγειν γὰρ τὸν Κύριον, 

᾿Πὰν μή τις ἀναγεννηθὴ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος. 

Καὶ τοῦτο “ ἔτι αἱκρόν. Σὺ δὲ καὶ τῷ περὶ τῆς γεέν- 

νης τὸ Πνεῦμα τὸ θεῖον συγχατατάττεις, διὰ τὸ λέ- 

γξιν τὸν ᾿Ιωάννην " Αὐτὸς ὅ ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύ- 

ματι ἁγίῳ χαὶ πυρί. Ταῦτα ποίαν ἀσεφείας ὗπερ- 
ὀολὴν κατέλιπεν, εἰ “ τὴν ὕδατος ἀξίαν τῷ ΤΙνεύ- 

ματι τῷ ἁγίῳ περιάπτεις, ἐπειδὴ Πνεύματος κατε- 

φόδῳ τὸ ὕδωρ ἁγιάζεται; ᾿Ἰσάζειν γάρ σοι ἔδοξε τῷ 

1 ἁγιάζοντι τὸ ἁγιαζόμενον, καὶ Θεῷ μὲν Υἱῷ συν- 

τ ροοόοος εἰς τὴν αὐτὴν τ τῶ χαὶ δόξαν οὐ 

φρίττεις » ἰδίᾳ τὴν μίαν ἐνέργειαν χαὶ δόξαν 8 ἀνα-- 

χύπεεων.: ὅτι δὲ ὕδατι χρῆται πρὸς τὸν τῶν σωμά-- 
τῶν χαθαρμὸν,, διὰ τοῦτο τῆς τοῦ τος ἰσοτιμίας 

" ἄξιον τι τὸ Πνεῦμα. Καὶ τὴν μὲν ἰατρικὴν, 

ὕλαις χρωμένην, οὐχ ἰοβξιον ταῖς ὕλαις λέγεις, ἀλ- 

λὰ χυριευτικὴν τῶν ὁλῶν " τὸ δὲ θεῖον Πνεῦμα, χρώ- 

μένον ὕδατι πρὸς τὴν τῶν ἁμαρτίας δῥύπων ἀποχά- 

υἱοῦ, 7ὲ ϑιριυϊέις εα ἴ)εο μὲν ἔ ίιιτηα : αυλθιιβ σεν ῖ5 

Ῥτοοοβϑῖο ϑριγι [5 βά ποῖ! εχ ΕἼΠΠΙΟ οἷανο οἵ ἀρογίθ 

«ἰδοϊαγαΐαν, ΤΙχί πηι 4 πᾶπίο ἀπίθ, 101 Φαϊάθτη 

βοὸχ (οάϊοος 56 πάθροσα, ὅτι οὐ διὰ τὸ εἶναι ἐκ θεοῦ 

δι᾿ υἱοῦ, ποτὶ ψιιοεῖ σἷὲ εα 1260 μεν ἔπ ιἰζιτε : 56 τθὶ- 

(χὰ τη οπ τ πλτι5 4 τπιὰ5 ρα  [1οἴ] 85 πο σαπ65 ἴπ ἸΠΠ ΡΓ 5515 

ΠΡ τὶ δὲ ἴῃ νοι ϊϑδιιηο (οάϊος (ΟἸογπὸ ᾿πυεηϊτῖ, 

Ἰιος πιοᾶο, ὅτι οὐ διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐχ θεοῦ δι’ υἱοῦ, ποτ 

ψιιοεϊ ποπὶ δἱξ δα ἴ)εο μεν" 1" ζζιτνι. 

ΒΔ 1ὶ πνεῦμα ἀπιστεῖται ἄκουε: φαοα οὕαπ πα αι 1] τὴ 51} 

ΕΧ 4παξιιον ὉΠ τς γοβϑιιαὐππὶ οϑὲὺ οἵ οὐπμοπάαδξιηη. 

ἃ Απέᾳαϊ ἔγβ ΠΡΥῚ τὸ πνεῦμα φὴς θεός. ΠΙπα, φὴς, 

ἴπ γα] σα 15 ἀοβιἀθγαίαγ. 

» ἘΔ πῶς μετὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ τὸ πνεῦμια,, πῶς τριὰς 

ἡ τριάς. (οἄεχ ΟΟΙΡ. οὖ 41} ἴτε8 Ἀθρὶ αὖ ἴῃ σοπίοχία, 

Ἠδπά Ἰοπρσο Βορ. «υαγίιϑ βάπτισμα τὸ κόσμου. 

ΘΕ 1 τοῦτό 
, 

ἐστι μικρόν. ΑἹ ΝΜί55. 586χ τοῦτο ἔτι μικρόν. 

λΥ 

Πππὴ ὃ Οτοά 51 Ποη ΟΥ̓ 15 ἴῃ ΘΡΙΡ τι 5 ΠΘ τ 1 
ΕἸΠ πὰ ογθἰ5, Αὐιάϊ Ῥαιτιπι {τ ποβίρα πη) [Ογμηὰ-- 

ἘΟΠΘΤΩ {1|88 ΒθοιΠάτπιηι ΤΠ) ιιπὶ οϑὺ πὶ ΚΡΙΡ πὶ ρον- 

(οὶ αἷς. γος αμίθηι οπιτι65 Γι θοία {αοἷδ, ο'οτίαπι 

Ν- 

Ζοηιϊπὶ ἰπι σρθοιῖο τοργιδδθπίωπίθς,, αα Θατηίθηι 

ἐπι ασίτιθην ἐΓΩΤι5 {ον πιαηι α σἱογία ἐπι σἰογίαηι ; 

γᾺ ἐαπιχιίαπι α ])οπιῖπο δρίτίτιι. ῬΘν νου τη ΘΡθῸ 

οἱ ἴῃ ϑρινγιιι οὐθαίαγα 5Θο Πτιη} ᾿ΠΠΔΡΊΠΘ πὶ 6ϑῖ. 
Αἱ (δοῖξ, Ἰηαἰ5, Θριγ ἔπι θιι5., δὲ ἴδοιυ ρον ΕἸ- 

Τπιτὰ : οἱ {Ππ|4, Οπιτα ΡῸΓ ἴρϑιιτη ἐαοία ϑιιπῖ 

ϑριγ πτὴ {ποία ΠῚ ντάἀθιι οοτη θ]θοῖϊ. ΤΥΤΉ 1 ἃ 5 

ἰσίταν ἀπ} 15. ἘΠῚ ἀρρᾶνοιῦ ἘΓΘΠΙ ΠῚ 51 ΚΡ 5 

. Π8 ΟἿ ΟἸΠΠἾθι115 Θϑῖ, 4 ΟΠ] 040 ΠπθεῚ στὴ Ῥὰ-- 

{6 οἱ ΕἸΠΟ ἢ 81 σθῦο πῃ δϑ[ οἵ Ραίγο οἱ ΕἸΠΟ,, 

4«ιομοο Τυϊηα5 δϑὲ ΤΥ ΠΙ[ἀ5 ἢ ΤΙΘ ΠΣ 7, {που 0 40 

Δ ἰβητι5.. 41| πΠΙ  Θ β11 ΠῚ ΟΥΘ τὴ ΠΟ Ποδΐ, δϑὲ 
ἴῃ Τυϊηϊζαίο ὃ 564 οἱ οἴὰπὶ ἃ τιὰἃ ΠΙΙΠΊΘΡΑΡῚ Θιιηὶ 

ἀἸοἶ5, Τὴ {18} 4π| ογθαςρὰ 511, πο] πη τιμὴ 

δυϊδιὴ ἃ πᾶ 6ϑὲ. σοηϑίαι θπῖμη ΠΟ πη Πτιπ ἀἸσΘΓῸ : 

Μοὶ ψιιῖς τοσοτιθτ αἴτι5 {ποτὶ δα ἀηια οἱ ϑριτγτίιι.. 

Ετοο δάδιιο δχίρσιμιμ οϑὲ. Τι γ6ΓῸ, δχ 60 στοά. 

ΤΟΔΏΠ65. ἀϊοαῦ: ρ56 τὉο5 ϑαρίίταῦὶξ ἵπ δρίτίίι ἡ 

δαποίο 6ἱ ἴϑτιθ, Βρ᾽νἸταπη ἀϊνίπτιπι ΘΕ] 81 τιπὰ ον 
15Π6. φεμοπηδο φΟ]]οοα5. Ηδθθο «υϑλι ᾿πηΡΙΘ ἴα ἐ15 
ΠΟ πη) ΠΟ ϑρογαηξ, 51 [460 στο ἀἸρηϊἸ αΐθιη 

ΘΡΙΡΙΓαΙ βϑαποῖο δἰιθτῖ5, φαοα ΒΡΙΡΙτι5. ΠΠάρ δῖ 
ἀπ βαποΠΠοδίθν ἢ Αἀοαδηάτιπι ΘΠ] πὶ απ ΧΊ 511 

4ποα] ϑ8 ποι δῖαν, οἱ, 481] βᾷ ποιῇ οαϊ, δι γ θηη- 

416 τιῆᾶ σαπὶ Π 60 ΕἸἾΠΟ ἴπ Θαθμ ΟΡΟΓΔΠΟΠ6. ἃ0 

Θ]ονῖα πυπηθγαΐιιη ΠΟῚ [ὈΓ 1485, {1| ΟΡ ΘΓ ΠΟΤ ΘῊ. 
ἘΠ ᾺΠῚ ἃ β]ΟΥ απ ᾿ΓΙναἴτη ἀἸ556065 : {πιο ἀαΐθιη 

αὐ ιν πᾶ Δ] ΘΟΥΡΟΥΤΤῚ Ρτ ΠΑ ΟΠ ΘΠ., ΡΙΌΡΓον- 

ἃ 5ρ1υἸπ ρα τΑ511 Θοάθιη ΠΌΠΟΙ ἀἸσπιι ,. 410 

ἁΖααμ). ἘΠ τηΘἀἸοίπαιῃ ἀπ] ἄθηι.,, [ἀπγθῖϑι πη Δ [6 }}15 

ἃ ΠΙΩ͂, αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ χαὲὶ 

πυρί, φαϊάοια. Ποάϊο πιοπ Ἰοϑῖξιν ἀρ Φοάπτιοπι, 5οά 

ἀρᾷ Μαιμθιιπι 8, 11, εὐ ἀραα Γπισαπὶ 8, 16 : 4π- 

Ῥῖαμη ἰαπιθη ΒῸῊ δδῦ {π|π| ΟἸτπὰ ἴῃ ΑΠΠπΠ1}0115 5] 6 πὶ 

Μ535. Ἰθοΐαμ {πουῖΐ δὲ ἀρὰ Φοάπποπῃ 1, 21, αὖ εχ 

Ἶονο ᾿Γεβίατηθπίο Οχομίθηϑὶ ΡΟΥΒΡΙΟΙ ρῥσίεβε. 

ὁ ρίθγοβ αἰϊψαοί ΠΡΥῚ οἱ ΘΠ τὴν ἐξ ὕδατος. ΑἸ 

αὐιάατα Ν55. τὴν ὕδατος. διαίτῃ Νί55. ποθ 11]1 51πη|- 

ΡΙΠΙοΙίον πνεύματος ἐφόδῳ. 

ἔ (οἄοχ (01). ἔδοξεν τὸ ἁγιάζον καὶ τὸ ἁγιοζόμιενον. 

Τρ ἄθπα β χαὶ θεῷ μὲν καὶ υἱῷ, δε 260 ας Το. 

ΤαΡνὶ ἀπίϊψαὶ θεῷ μὲν υἱῷ, 7260 ΕἸο. 

8. Βερὶ ἄπο Πρνὶ δόξαν διακόπτων. Ηοο ἴρϑο ἴῃ ἴοθο 

ΟΟΙΡ. ὕδασι χρῆται. 
ἈΈΔΜπΗΙ εἰ Μ85. 

55. 

ποηη1}}}1 ἀξίως ἐλογίσω. ΑΙ ἄτιο 

Βεριι ἄξιον, γοοίο, 

γύοκπ. 

οαπ. 

ι 

αι. 

ι, 3, 

3. δὲ 

3: 



2.0, 1 ἴν 

“εἰ. 5 

Ιρίμοηι. ν. 

ἠ1. 
Αει.1τ5. 28. 

Εαοι!. 

3. τ΄ 

9. 

ἤ 
14- 

98 5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΘΕΒΑΒΕΙ, ΘΑΡΡΑΠΟΘ. ΛΒΟΠΙΕΡ. 

ΠΕ}, ΠΟῚ (οἷ τατον 5 ἀἰσπιταῖθ ΡΆ ΘΙ , 564 
ἸΔ ΘΡ Γι ΠῈ ἀΟἸΠΙ ΠᾺΠῚ : ἀν᾽ πτιΠ γΘΓῸ ΒΘ ΡΙ [ΠΤ , 

41 άπ δ ρμϑοοδῃ ϑοῦθ5. ΘΧΡΌ ΡΠ, 85. ἘΠΕ, 

Δ] δ ἀθάδοιιβ αἴσιιθ παιπηΠ]ταΐθιη. Ἂ6]16]5 : 
Δ6τ|20, πετᾶ Π}, {1128 1Π}0}115 Θἰϊα πὶ δα σΟΙΏΙΠΘΠῚ 
ΤΙ511Π} ΟΟΠΟΘβϑὰ δϑ : δ{π|85, {π| ΘΠ] Π]ὰ ΘΟΡ ΟΡ 
᾿π τ πᾶηηθηΐα ἀρδίθυοτιπῖι, Οποά 51 ᾿σ 15 Θὰ πὴ 
ΘΟΠΒ] ΘΡΑ51 ΠΑΓΙΡΆΤΩ 5 {8} 6 Π} ἃ ΠῈΊ ΓΘῊῚ Δ ΕΙ5115 65 
ΘΧΟΟΡΊΑΡΟ ὃ ΠΘΙΗΙΓῸΓ ΕΘ ΘΠ τη , 51 γ 66 ἸΘΠΘΙ 

ΠΟῚ ΘΧ ΕΠ 511, ΟΠ βῖτιβ ᾽πὶ Θριρτα ΒαρεἰΖαΐ 58 η- 
ΘΠ ΟΔΈΟΠ6 ἀἴσποϑβ : ᾿ἸΠἸσΊΟ5 ΥὙΘΙῸ 1Π Ἰσποῖὴ τηΪΐ- 
Ἐπ : ΔΠΘπῸ5. ἃ ΡΟΠΟ, π|8]0 ἰγαάθηβ. Ῥγορίοθγοα 

1 ν θη ἔπιν ΕΠ] ΟΠ τι τὴ Θἐ πη ἢ τ πὴ ̓ΠΊΘΡ 56. 6556 
ΙΓ ΠΙὰ, τα] {τ|6 ἐγθαΐα οἱ δοοῖα. ΕΓ {πα ΠΙ 8 Π| 

ΠΌ5 Θαϑ66η] Ρα[15 δὲ ΕἼΗ δὲ Βριν ἴτι5 ϑαποῖϊ ορο- 
ΓΆΓΟΠΘ5 ΘΟΠΊ ΠΟ 5 ΓΑ ΠΉΤ5., ἔτι ΠΟ γ]465 σΟΠ]Πη- 

ΘΕΙΟΠΘΙῚ ; ΠΘῸ ΟΠ] ΡΓΘΘΠΟΔ[ῚΡ 86 βι ΘΡΙΓΙ 5 

ἴῃ ΠῚ βἹονῖα 5 1π 60 αἰ] πᾶπὶ σ᾽] ΟΥἸα πὶ 1π|6}}19]}5 ; 
ΦΌΙΡΡΘ ἃροϑβίοι! ἀϊοππε: ἤωο εἰἰοὶε ϑρίτίεπι5 5ατι- 

οἰτι5 ; 4αθηηδ πη την ἴθ θαπι Ργορμοῖθ, “ιδο 

ὅτοὶε ἰδονπῖτις. Οὐἷπη δὲ Τοππὶ θη απ θηη ε1-- 

οὐπξ ΒΡΙΡ 5 ἔθ πο ποθι, ἘΡῚ ν᾽ θ]τσθὶ δα ἴθπ- 

ἴαηΐθϑ ῬΘΕτι5 δ : (πγ σοτὰν ὁτεῖξ ἱτιΐ τ᾽ θῸ 5 τεῦ ἔδτι- 

ἐατοἐϊς ϑρὶνίπι ]Π)οηλἱτιὶ : οἱ δα Θδοϑάθπι : ΠΝ 65 
ποτε {π|5 ἰϊοηιίτιῖ τις, σο 1260. 

2. Οτιοά 51 ἀρ βίοι! ἀϊσιπε : ἤζίδτιπι πτιΐθπι 65: 
ϑριγιἐιὶ βαποίο οἱ πιοῦῖβ., ΤῸ Τ ΘΟΠΙΡΟΠΟΠῖο5. 56- 

0505 σπὶ ρΡοἰοϑίαίο ΒΡ γ [τ|5., 564 58} 1οἸΘπίθϑ., 
[ἈΠ 81 410 1050 ἰππὸ δάοοιϊ!, δὲ {{π|5] τ ΠΆΤὴ 

θαρσιν, εἰς τὴν τοῦ ὕδατος ἀδοξίαν χαὶ ταπεινότητα 

χαταδέδληκας. ὕδατος, ὃ Κρὸε χοινὴν χρῆσιν ἀνεῖ- 
ται χαὶ δυσσεδῶν" ὕδατος, ᾧ βμελώσμδὶ σωμάτων 

πάντες ἀποχαθαίρονται. ἀν δὲ χαὶ τὸ τοῦ πυρὸς 
᾽ τω ὩΣ .» 

Ὁ ἐνθυμηθῇς, οἷον ἐννοῆσαι τετόλμηχας; Θαυμάζω 

τὴν ἀπόνοιαν, εἰ ' μὴ δέδοικας ὄντως τὸ πῦρ. Βα- 

πτίζει Χριστὸς ἐν Πνεύματι τοὺς ἀξίους ἁγιασμοῦ " 
Ἁ τὰ ἈΕῚ ξ! ΕἸ ὶ ἢ ο- ,, ᾿ 9 

τοὺς δὲ ἀναξίους ἐπὶ τὸ πῦρ παραπέμπει, τοὺς ἀλ-- 

λοτρίους τοῦ ἀγαθοῦ τῷ καχῷ παραδιδούς. Διὰ τοῦ- 

τό σοι ἄρα τὸ ἀγαθὸν χαὶ τὸ χαχὸν ἀδελφὰ χαὶ 
τ , τ , ᾿ - ᾿Ὶ 
δμόχτιστα χαὶ χοινωνὰ φαίνεται. Καὶ ἡμῶν μὲν 

ϑτιδ}ὲε ἤ, 3 " Α “νοΐ Η χ ᾿ γί - ἐπιδεικνύντων ἐνεργείας τὰς αὐτὰς Πατρὸς καὶ Υἱοῦ 
δ Δ 7 ’ 3 Ω᾽, ᾿ ῳ » 5 

τ χαὶ ἁγίου ἜΤ Μαννε, μὰ ὅρον τὴν ἕνωσιν, οὐὸ 

ὅτε χαταμόνας ἐν Θεοῦ δόξη τὸ Πνεῦμα κηρύσσεται, 

συνίεις τὴν θεϊχὴν δόξαν ἐπ᾽ αὐτοῦ, λεγόντων τῶν 
ἀποστόλων, Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὡς οἵ 
προφῆται, Τάδε λέγει Κύριος. Καὶ Κυρίου πεῖραν 

λεγόντων τὴν τοῦ Πνεύματος πεῖραν, ὅτε φησὶ πρὸς 

τοὺς πειράσαντας ὃ Πέτρος, Τί ὅτι συνεφωνήθη 

ὑμῖν πειρᾶσαι τὸ Πνεῦμα Κυρίου ; καὶ πρὸς τοὺς 

αὐτοὺ , Οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ Θεῷ. 

᾿Εὰν " δὲ οἱ ἀπόστολοι λέγωσιν, "Εδοξε ' δὲ τῷ 
ἁγίῳ Πνεύματι χαὶ ἡμῖν, οὗ συντάσσοντες ἑαυτοὺς 

τῇ τοῦ Πνεύματος ἐξουσίᾳ, ἀλλ᾽ ὑποτάσσοντες, ὡς 

ὑπ᾽ αὐτοῦ "' χορηγούμενοι τότε, χαθάπερ μίαν γνῶ- 
ΠΟΘΙ ΠΟΠΘΙῚ 56 ΓΘ ΠΕ ΔΤ (116 δὲ ππᾶπὶ ΡΟ δία 6 ἜΝ σιν χαὶ φρόνησιν λεγόντων ἑαυτῶν τε χαὶ τοῦ Πνεύ- 
διδδμεοα 58πὰ 1 οἱ ΒΡ Ριτ5, τι δ ογθαί ἃ ΠῚ 

ΒΡΙΡΙ απ θη ἴθ γΘ ΘΟΠΑΡΙ5 : ΠΠΘΙΔ πη τ 51 
ΜοΥϑι {πόα Ὥρθιμ ΘΧΘ  πΑΥῚ ἢ 65, ἀπ 
δι 15: Ογθαϊαϊε ρορτιῖιις5 ])οηλίπιο, οἱ οὶ βοῦροὸ 
6{πι5. ἘΠ τὰμηθπ Ομ Πιιπ ᾿π ἴθ} δὲ ϑουν τη ΤηΔη]- 

[δϑία οϑὲ αἰ ΡΘ μὰ : {πῃ} οἰαπὴ Βου ρου Θ δ Πη 

οβίθπάθροϊ, ἀἰχὶ : ἤ7οϑὶ 5ογρο 6}1|ι5. Ν απ Π60 51- 

σα Ποπη0, 6ἐ ϑ᾽οιι  ΔΙοϑθη τη] θη ον] θυιηΐ: 

τ ΈΔΕΠῚ εἰ υνὴ δέδοιχεν. (015. εἰ καὶ μὴ δέδοιχεν. ΑἸ 

{το5 Νῖ55. εἰ μὴ δέδοιχας, 

Κ᾿ γεΐονοβ Δ φαοῦ ΠΡΥῚ ὁμόχτιστα χαὶ κοινά. ΤΡΙάοτα 

Μ935. ποόπημ}}1 καταφαίνεται. Βαθῖπά ες οα1| υἱοῦ χαὶ 

πνεύματος. Αἱ Μί55. καὶ ἁγίου πνεύματος. 

ἘΓντῖάς Αἀάοπάα. 

ΕΡΊο δὲ ἴῃ ΙΊ4ποῖ Νῖ58. Ἰοσιεαν γάρ. 

ἢ Μοποῦ Ὑἱνρ ἀοο Ἰββίπηιβ Πλοδοιι5, Ἰ65Ὶ ἴῃ ΘἀἸοπα 

Β.51]. χωρτηγούμιενοι : Ζαοα οἴαπ ὙἹ]οϑιι πὶ 6556 ὙἹ Δ οτοῖ, 

οαπμοπάατο ψόἹαϊ ; αἰΐιο οχ γεουῖ 50 ΠΡ ΤῸ βου ΒΡ η- 

ἄσππ χειραγωγούμιενοι. 566. οτὰ τὸχ χειραγωγούμιενοι 

Ὁ ΘΝ. ΓΟΡΟΤΙ ΑΓ Πν Θά ἴῃ ΠΡΥῚ5 ΟΠ πὴ ΤΠ] ΡΥ 65515, ΠΟ πιΟ 

ἴῃ ποδί υ]5. Νῖ55., 1π|0 ΠΟά ΠΟ. 1π 60 1ρ50. 4π6πὶ σοπ Π]}} 

ἴρνὸ Ἀορῖο, δᾶτῃ ΤῸ] 1ΟΙ τπουῖῖο Ρόϑ886 ρμιο. 8. 15 {πὸ- 

ματος, χαὶ μίαν ἐξουσίαν, ἃ σὺ εἰς κτίσιν τὸ Πνεῦ- 

μα χατάγειν βιάζη: ὥσπερ εἰ καὶ τῷ Μωσεῖ τὸν 

Θεὸν ἰσάζειν ἔφασχες, ἀχούων, ὅτι ἐπίστευσεν ὃ 

λαὸς τῷ Κυρίῳ, χαὶ Μωσεῖ τῷ θεράποντι αὐτοῦ. 

Ἀλλὰ ἢ δήλη ἣ διαφορὰ Δεσπότου χαὶ δούλου - ἥν- 
πε χ τ α- δ ΝΣ ΠΑ ΕΙΣ Ἄ Ξ Ν - - 0 «- 

τερ χαὶ δειχνὺς ὃ γράφων εἴρηχε᾽ Μωσεῖ τῷ θερ 

ποντι αὐτοῦ. Θεὸς μὲν γὰρ ὡς Δεσπότης χαὶ ὡς 

ἀποστείλας Μωσέα πιστεύεται" Μωσῆς δὲ, ὡς θε- 

ταὶ γἷτο ἐγ 1{|5ϑῖπηο, Πςουτ]α τι τππατῃ τα πἴατο, πος 

ο5ξ, ῬΙῸ χωρηγούμιενοι ΒΟΤΊΒΘΓΟ χορηγούμιενοι : {πὲ εχῖ- 

51|ὰ [0 Π16πὸ πη αΐαΐϊοπα τσ τ15 ζοΐτπι ρουϑαπαββθῖ. [ἃ 

ΘΠΪπὶ γἴθυο5 {πἰπάαθ ΠΥ] ρΙαπο Παρεπί, χορηγούμιενοι, 
αὖ ἰρ5ο εαὐοοιϊ, δνιαξιῖ, ψιιασὶ αὖ ἴρ5ο 5ιιπιΐις ἀςοῖ- 

Ρίεπίε5. Βιεστὶ ΡΎΊπητι5 εἴ βοχίτβ ροσῖπ ὁ τ οἸ|ο Βα51], 

χωρηγνύμιενοι : {π06] ΟΠΠ685, ΟΡΙΠΟΥ͂, τἱἄοπέ υἱτπτὴ 

556 ΠΡΟ ΊΟΣ 1 Π, 4{| ἱποα πο πηργ ἀπο 16 ὦ ῬΡῸ ὁ 

ΒΟΤΙΡΒΟΤΗΐ, 

ἃ ἘΦ σὺ εἰς. δ οοι]α σὺ ἴπ ποβὶχβ Ν55. “δεβί. 

»ΈΜΙΕ ἀλλὰ διλαδὴ διαφορά. ᾿Απεφα ἄτι ΠΡνὶ 

ἀλλὰ δὴ διαφορά. ΑἸ φυϊάαπη Μί55. ἀλλὰ ἄλλη δια- 

φορά, Ἀδρ. Ξοοπηάιι ἀλλὰ δήλη ἡ διαφορά. 



ἈΠΥΕΒΚΒΟΒ ΕὐΝΌΜΙΌΜ 1118. νΥ. 

; .- ράπων ἀποσταλείς. Οὕτω δὴ καὶ τῷ Πνεύματι μὲν 
ΜΝ - Α Ὁ 

ἔδοξε δεσποτικῶς τὰ τῇ ᾿Εχχλησίᾳ δοθέντα νόμιμα; 
“ ᾿ -- ὃ . 

τοῖς δὲ ἀποστόλοις ὑπηρετιχῶς τὰ δι᾿ αὐτῶν ἐχφὼ- 
Ζ Σ τ» ο 

νηθέντα προστάγματα. Ἀλλ᾽ οὐ τὸ Πνεῦμα δοῦλον. 
- ᾿ Ζ ᾿ ὦ “- 

Ὁ γὰρ Κύριος, φησὶ, τὸ Πνεῦμα ἐστι, χαὶ οὗ τὸ 

Πνεῦμα Κυρίου, ἐλευθερία. Καὶ δουλαγωγεῖται μὲν 
, - τ ἐπιτάγμασι τοῖς τοῦ Πνεύματος ὃ ̓ Ισραὴλ σὺν φόδῳ 

νουθετούμενος, υἱοθετεῖται δὲ Χριστιανῶν ᾿ἔχχλη- 
, δι 69 ΄- - 

σία δι ἀγάπης ἁγιαζομένη. Διό φησιν ὃ Παῦλος" 
32 Ἁ -- “ ᾿ Οὐ γὰρ ἐλάδετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόδον, 

ἀλλ᾽ ἐλάδετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ χράζομεν, 
ἘΞ ΦΙΣ ἘΞ 

ἀδθὰ ὃ πατήρ. Οὐ δὴ ὃ τὸ δοῦλον εἰληφὼς, υἱὸς 
, , 
ἐχ δούλου χαθίσταται, οὐδὲ διὰ τὴν δούλου μετου-- 

, Ἂ . ΝΥ 

σίαν Πατέρα τὸν Θεὸν “ παῤῥησιάζεται οὐδὲ τὸ 
.Ἱ Α - - - 

δοῦλον τὰ τοῦ Θεοῦ πάντα ἐνεργεῖ χαθὼς βούλεται. 
-» ΕἸ ᾿ τ « 

Οὐδ᾽ ἂν τὴν “τοῦ Πνεύματος παρουσίαν, δούλου 

καὶ χτίσματος ὄντος, ἐπὶ πάντα διήχειν ἔφασχεν ὃ 
ὯΙ ,, Α » τω 

ὑμνῳδὸς, πρόσωπον αὐτὸ χαὶ χεῖρα Θεοῦ προσαγο- 
δ᾽ ον - οῸὦ 

ρεύων χαὶ λέγων Ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός 
Χ " Ὁ τ 

σου, χαὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω; ᾿Εὰν 
: δὼ ᾽ Ν 5 ΠῚ ν. 5. Ἐν οὐ “5 ἀναδῶ εἰς τὸν οὐρανὸν, σὺ ἐχεῖ εἰ - ἐὰν χαταδῷ εἰς 

τὸν ἅδην, πάρει. ᾿᾿ὰν “ ἀναλάόω τὰς πτέρυγάς 

μου χατ᾽ ὄρθρον, καὶ χατασχηνώσω εἰς τὰ ἔσχατα 

τῆς θαλάσσης" χαὶ γὰρ ἐχεῖ ἣ χεί δὸηγή ἧς ᾿ς" χαὶ γὰρ ἐχεῖ ἣ χείρ σου δδηγήσει 
κ᾿ 7: ἐξ δὃὲξ Ἱ Π “Ὁ ΠΣ, τ᾿ 

με, χαὶ καθέξει με ἣ δεξιά σου. Πνεῦμα γάρ ἐστι 

τὸ πεπληρωχὸς τὰ δύμπαντα, χατὰ τὸ γεγραμ- 
»ὔ -Ὁ }Ὶ ζ΄ ͵ὕὔ , ᾿ 3 

μένον - Πνεῦμα γὰρ Κυρίου πεπλήρωχε τὴν οἴχου- 
Ἃ ν᾿ 

μένην, φησὶν ὃ Σολομών. Διὸ χαὶ ἐπείπερ χαθ᾽ 
΄ ΔΝ 7 , Ἃ - “Ὁ .“- .“- ἑπτὰ ἐνεργείας γινώσχεται τὸ Πνεῦμα, ἃς ὃ Ἡσαΐας 

ἔφρασεν". ἑπτὰ ὀφθαλμοὺς τὸ Πνεῦμα Κυρίου εἶπε 
καὶ ὃ Ζαχαρίας, οὕτω λέγων - Οὗτο! οἱ ὀφθαλμοὶ 

Κυρίου ἐπιῤλέποντες τὴν γῆν. Καὶ τὸ λεγόμενον͵ 
[2 5 Δὲ αἷ δ -» 5" .- ,ὔ σ΄ 

Τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γὴν ἐγὼ πληρῶ, λέγει Κύριος, 
᾿Ὶ Ἂ Ὁ 7] , ’ ͵ 

τὴν διὰ τοῦ θείου Πνεύματος σημαίνει πλήρωσιν " 

ὥσπερ χαὶ διὰ τοῦ Ζαχαρίου φησὶν ὃ Θεός: ᾿Ἔγώ 
τ 32 32 ΄ “ ᾿ Χ Ὁ , “Ψ᾿ «οὐδ . , 

εἶμι ἐν ὑμῖν, καὶ τὸ Πνεῦμά μου ἐφέστηχεν ἐν μέ- 
ἜΨΟΡῸ ͵ ὌΝ ΓΞ , -“ 

σῳ ὅμῶν. Προείρηται δὲ καὶ ἕτερα πλείονα τοιαῦ- 
τα, περὶ τοῦ τὸ Πνεῦμα εἰναι τὸ πληροῦν τὴν χτί- 

ΣΕ Ρ ΡΣ 5. Δ - Ἔρος, - , 
σιν. Τίς οὖν οὐχ αἰσθάνεται τῆς θεϊχῆς τοῦ Πνεύ- 

(4 ΡῚ ,7ὔ Ἁ -ῸὩῷὋ Ὁ πῸ Α - 

ματος δόξης, ἀχούων τὸ, Ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ 

Πνεύματός σου; Καὶ πάλιν, Τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν ἐγὼ πληρῶ, λέγει Κύριος. Εἰς ἕν χαὶ ταὐτὸν 
΄ .- “Ζ ο λ ͵ὔ 

συντρέχουσαν δρῶ τήν τε Θεοῦ χαὶ Πνεύματος λεγο- 
΄ Ά Φ , ΄ Χ δὲ 32 

μένην καθολικὴν ἐπὶ πάντα παρουσίαν. Σὺ δὲ ἐν 
ἊΞ Ψ - “ ᾿ - ὦ Δ εγ2 

τοῖς τοιούτοις οὐχ ἄχτιστον τὸ Πνεῦμα νοεῖν ἢ ὅ λέ- 

ς ἘΔ4τῚ εἰ Ἀδρ. βεοαπάιι παῤῥησιάζεται! λέγειν. Θ64 
ψουριπι λέγειν ἴῃ 4115 Νῖ55, ἀθεϑ ; ΟΡ τά{π|ὸ βἂπὶ γο- 

Θεὰ ϑιιϑρθοΐαμη Πάθοο : 60 τηᾶσῖ5, “πος μα] ἅΠ1ῷ 

τοοθ5 ἴπ Ἀος. Ξεουπεῆο βο]οαπέ το ππηήανο. 

ἀ 5190 Βορὶ «πιατίτ5 οἵ «αἰπέιβ. ἘΜῚΠ τὴν πυεύμα- 

λ1899 

ΔΙΟϑὶ γΘ}Ὸ 5ϊοῦ 5ΘΡῸ Ὠ}1580. 510 Ργοΐδθοιο ΒΘρ νι τ 
«αϊάθαι. ἐδηηζιαμ ΟΠ ΠΟ Ρ]Δοιιθυιηϊ Θθ8 418 
Ἐπ οΟΙ6ϑῖο ἀα ἴδ σα π 6 65 : ΡΟ βίο 15 ΥΘΓῸ [ΤΉ] ΠΙᾺ ΠῚ 

ΠΝ ΠΙ51 015, Θὰ {τι ΟΥ̓ σαριηξ ρΡοθοορία. ΞΡ ττι5 

δια 6 Π} 86 Ρντι5. ΠΟῊ δϑὲ. Ζ)οηιίτιτι5 Θπΐμπι., ἸΠΈ 1, 

δρίγι{πι5 65: : οἱ πεῦὶ δρίτίειι5 Π)οπεϊπὶ., ἰδὲ [ἰϑον- 

45. ἘΊ5γ8 6], πΐροῖθ ἴλη [ΟΥΠΉ 1Π6 1 ΒΕΓ {π|5.. 

τι 56 νι (πἰάθιη. ῥγθΟΘρΡ 5. ΒΡΙΡ [5 ἀπποῖταν : 

ΟὨΥΙβ Βα ποῦιπι ἡ ρὸ ἘΘοΪ βιὰ ΡῸῚ αν Γἴθιη 581-- 

οὔ Ποαία., δὐἀορίαϊιν. Ῥγορίενθα ἐἴοῖ: Ῥαιι5. : 

Δοπ θπῖμι αοοοριϑεἰς δρίγί ζει ἰζθτιεηι δ νη εἰ 5 

«ὦ {ἰπιοτϑηὶ., 564 ἀοοσορί πεῖς ἐρίγίτεπι «αἰορίϊοτιῖς 

ἔπι “ιιο οἰαπιαιπια., (δα ραΐον. ΝΟᾺ ἈΠῸ 15 

4] βθρνὶ φομ ΠΟ η6 πὴ Δοοθρῖΐ, ἢ] 1π5. 6 βοῦν Θ0η- 
ΒΕΓ] ΓαΡ : ΠΟ 16. ΡΙΟΡΊΘ 5ΘΡΝῚ ΡΑΡΠΟΙΡΑΠΟΠΘῺΙ 

θϑῖαὶ ἀπ άθθ1: Ραΐγθιη. ΡΟ ΪανῈ ; Θά τι6. ΒΘΡΨΤΙ5 

ορδγδίαν ψαθουμηιθ 6] βιιηΐ , δ᾽ ο1 να]:. Ν- 
{6 ϑρινῖπ|5 ργ ΒΘ ΗΔ ΠῚ) 8ϊ 50 ῦντι5. οἵ δρθαίανὰ 

δϑ5δῖ, μη ΡΟΡν ΔΘ Γ εἸχ᾽ϑϑϑὶ ΠΥ ΠΙΠΟΥ ἢ ΘΔ - 

τοῦ, 4] δύῃ ἔδοϊθιῃ δἵ τηδηθη 6] νοοδΐ, ἃ6 ἐἰ-- 

εἶ τ Ομ ἐδοα ϑρίγίει (πιο, δὲ ψιο ὦ [αοῖθ πα {8- 

φίαπι ἢ δὲ ἀϑοοπέίεγο ἐπὶ ο(θίμιπι, τὰ ἐ{{0 ἐς : οἱ 

εἰσδοοπάοτο ἰπ ἱπίοτγπιηι, αὐδ5. δὶ 51:56 10 ρ6π- 
γπιας τηθας εἰϊϊπιοιιῖο, εἰ μαδίξανονο ἐπὶ θαι οηιῖς 

Ἰπαγὶς τ πάτα οἱ ἰδὲ πιάπιις πα ἀδάμοσε τη : εἰ 

ἰοπονὶϊ πιὸ ἀδαίογα {μά ΒΡ᾽ν᾽ τ 5 ΘΠ 65: 4] 1}- 

Ρἰθνῖῦ πηΐνθυβᾶ ; δοοιπάπῃ 1ά 4ποά ΒΟ Ρία δϑῖ : 

ϑρίτίτιι5. θπῖταν 1) θηιίτεϊ, ᾿πα11 Βα]ΟμΠΟἢ 7, Οὐ ρθη 

(ϑγτατσιιηι ἱπιρίενῖτ. Οὐαργορίον οαμη ΘΕΆ ἢ) ΡῈ 

βϑρίθῃι ορθύ!! μῈ5. ϑΡΙ γ π5. ΘΟΘ ΒΟΒΟΔΕΙ , 418 

Ἐβαϊαβ γϑοθηβαῖ; ΖΔΟΠανίαβ {πο 416 ῬΟΙΏΙΗΙ 5ρ1- ἔδα. τι. 2. 

εἰτατι βθρίθπι οσα]ο5 αἰχίε, ἰἴὰ ἸοατιΘη5 : Δέϊ Θοτε- Ζαολ ήτο. 

ἰἰ Τλοπεϊηϊ ἀδρί οἰοτίο5 ἐθρναπι. ἘΠῚ φαοά ἀἰοι- 

ταν, Οἰδἰπιηιν οἱ ἐέρΡαπι 660 ααἀϊηιρίοο, ἀϊοῖέ ])οτηί- 

γιῖι5, ΘᾺ ΤΩ {86 ρ6 0 ἀϊνιπῖιηι Βρ εἸ ἔππ ΘΠ οί τιν δά ϊπη- 

ΡΙοἴϊοποπι δἰ ηϊσαξ ; φαθηιδἀπμηοάϊτιπι θὲ μον Ζὰ- 

ὁΠανίδηι ἀϊοῖς Ποῖ : ἔσο στέηι τὶ υοὐϊ5, θὲ ϑριγ {5 

πλθιις σἰοεί ἱπ πιϑεϊϊο υεεἰτὶ. 564 οἴ ἀπ θᾶ Δ|1ἃ ρ] αρὰ 

δ] βάθη σϑπθυὶβ ἀἸοία δαπὶ, αι ιι5. ̓ἰιιοδὶ 5ρ1- 

Εἰ πιπ 6556 41] ΟΡ 8 πὶ ΠΡ ]6Ὲ. Οτιῖ5 ἸοΊ τι ΠῸῚ 

56 ΒΕ ἀϊνίπαμι ϑρ γ ἔπ5 σ] ΟΡ ΠΏ τπ|π}, οἴ πὰ ΔΌΕΤΕ : 

Ομ ἔνο α ϑρίγείι ἔμο " ἘΛ᾿ ὙΌνΒῈ5 : Οαΐμπι οἱ ἢ 

(ογ απ 660 ἱπιρῖθο, εἰϊοῖ! 1) οπείτιι5. ΝΊἀΘο οὐ Τ)6Ὶ 

οἵ ϑριυἸτπι5. ῬΡΘβθπ ἰδ ἢν [ἢ πΠιῚΠῈ οἱ Ἰάθῃ σθηοι- 

ΓΘΠἴΘ ΠῚ, ΟΠ τ γ ΟΓ58}15 ἀἸθϑίτιν ἴῃ ΟΠ] 5. ΑἹ 

τὸξ. «ὁ . κτίσματος ἐπί, 

ε Βες. 4υατέιϑ ἐὰν ἀναλάθοιμι, 

ΓΠΙά, ἐγώ εἰμι εἴο., ρα Ασϑθῦπι 2, ὁ, Ἰρρίγαν, 

ποι ἃρπή ΖΔ. ΠΑ 4 ΠΙ. 

ε Ἐ4ΠῚ οἱ Νίββ. πααϊα λέγειν δυνάμενρς. Ἀδρ Τεγεϊτις 

- 



ποτ ο. 8. 

10. ““.12. 

δα. δᾶς- 

21. 

Ἐςα.θΘι. 1. 

λτ"λ10 5. ΒΛΑΒΡΠῚῚ ΟΥΒΑΒΕΕΞ, ΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

τὰ ἴῃ Δ] 115 οαστη ΠῸΠ {τπ|685 ϑρ να. ΠῸΠ 1η- 
ἘΠῚ 2 ΘνλΆ, ε ᾿ τυ - 

γειν μὴ δυνάμενος, αὐτὸν τὸν Θεὸν πνεῦμα καλεῖ-- 
᾿ Ἵ - . 510 ᾿ ἄρ χέα, 

ογθδίτιμ ᾿Π|6 ΠΠσθνθ, ἀυ ἀἴοθνα 7 Πθιιπι ᾿ρϑιιπι ἃἷ5 σθαι λέγεις. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ ἐγκατοιχεῖ δι᾽ ἑαυτοῦ τῇ κτί- 

βρ εἰ ταπ νοοᾶνὶ. θα πι πθὸ ἱΠΠΑ αὶ Ρ6Ὶ 56- 

ἰρϑαπι ἴπ ογθαίιγα ΠΘΙΙ5 ; Π6Ὸ (564 πᾶπ0 ΡΟϑ5ιξ 

Ῥδιιῃὴ ΡΓῸ Π οὶ 5ρ᾽γῖτπι ΔΟΟΙρΘΙ 6 5 οἵὰηι οἷαγα Αρο- 

510]1 Δι Ἰαΐ, [α}1ὰ ἀθ 60 4πὶ ἴῃ ποῖα μαθιϊαΐ 

ΒΟ ΡΘπίθηι : δονὶς θηῖπι γονοίανιξ 1}261ι5 ΡῈ 

ϑρίγίζιπι δτειίηι. δι» Ἶ{τι5 6 παῖ πε οπιτεῖα 5οτ εἰ α{{|7᾽ν 

δἔϊαπι ργο[ιπάϊέαίος 1)εῖ. Οἰεὶς δγιῖτη, ἰιοπυΐμῖεμι 

γιονὶξ 66. {8 5τετιῖ οπιϊπιὶς., τεϊδὶ ορί τ ίτι5. Πιοηιῖ-- 

γυὶδ, ιιὶ 651 ἰτι 60 3 δ10 εἴ δα χιιῶ 5ιιπὶ 1261, τιθῆιο 

γιονῖϊξ, τιϊδὶ ϑρίτειις5 1)οὶ. ος. αἰιΐόπι τιοτὶ δρῖν-- 

{πων πιτιτιϊ ἀοοορίπιις , 56 ϑριγίίεπι φιιὶ 65: θα 

7260, τιξ ξοἰαπιιι5 τ ὦ 12)60 ἀοπαΐα 5μπὶ τιοῦῖϑ. 

3. Τίασιιο δὶ ἴῃ ἢϊ5. ΠΘΠῚΟ Ροϊθυϊε ῬΡῸ ΒΡ νται 

Τ)6ὶ Πθιιπὶ ἀΘΟΙΡ 6 (6ι {π] θη διιπὶ 118 οτιπὴ Π)6ὶ 

Θ]ουία σοη)αποίιμη γι άθαϊ, τ] δὲ οὐμπλ ΠΟΙΪΠΘ 

ΠΟ ΠΏ] 15 ΒΡ 115}. Π6 ἀϊοαῖ, νΕΓΌῚ5 [ἢ ΟΠ ΡΑΡ ΠΤ 

56 Πβῖι1 ἀδθίο  Ε]5, ΤΌ Πη ̓ρ511ΠῚ 6556. Π 6] ΒΘρ1Ρ [πη]. 

δρίγίτιι5. Ἰιθιι5., ἸΠ αἰ}, φιὶ δὲ δρῸῦ ἴδ; ΠΟΙ 

Τθιιμ,, 564 ΒΡΙΡΙΓαπ {|| δὲ ἃ 60, 5] σῃ Πάν ε. 

δρίγίιιι5 Ποπεϊτιὶ 5061) πιὸ : ῥΓορίογοα τιπατὶ πῖ6. 

ΘΡΙΡΙ ας ἸΠΟΙΟΠΙ5. ϑριγι απ ΠΟΠΪΠΙ ψοοᾶν]ῖ. 

ΘΡΙΡΙΓ5 ἀἸ ΝΊΠ 5 Π1|58 δῖ ἢ Π6 {||5 Ρἢ ΠΡ 65. ἀπὸ εἰ- 
οα, [ἀπηθίϑι Π)θιι5. ἃ ΠΟΙΏΪΠῸ ἀἸοϊτι 501 {τι5. 

Ῥαίγο ΠῚ, {π04 ᾿ΠΟΟΓΡΟΓΘΙΙΒ 511, ΠΟΠΉΪΠΘ ΒΡ 1} 15 

᾿ β σαν. Οπθιηδἀπηοά τι) Θ πὶ ΚΡ Ρ ττι5 ΤΠ τι5 

δϑ, 1πχίὰ ηΠπ4, 7 πιρίϊιπι 1)6ὶ δεῖς, οἱ ϑρίτὶ- 
{π|5 {)οὲ μαῤίίαὶ ἐπὶ ὐοὐῖς : ἴα οἱ Πϑῖι5. ϑριν ἴτι5 

οϑῖ, ΠΟ αἰβϑθοία Τυϊπιαῖθ., ΠΘΩ 16. 5θοιΠάτιΠ 
ΠΑ ἰΠΡΆ ΠῚ ϑορανΡαΐα : 510 τπιΆ ΠΟΙ ἃ Θἰϊα τ ΠΟῊ 56- 

Ῥᾶγθηΐα. ΟἸΔΡΓΟΡ ΘΙ ΟἸΤη τ1Π|15 511 Π θῖι5, Ποιιϑ 

ΘἰἸΔ ΠῚ δὲ ΕἼΠτι5. θαΐθυ πα πδίπγα,, οἵ ρδΐθυπο 

ΠΟΙΏΪΠΘ : δὲ απ} ΕἸ ΠΠ5 τπτι5 ΠΟΙ Πτι5 511, ΡαΙου 

ΤΟ ΪΠ115 δϑῖ, ΠΟΙΏΪΠΘ ᾿ΠΠΔΡΊΠΙ5 νοοδίτι5, 5ἰοιξ 

6}8 ΘΧθ ραν ἃ0 ΘΘΠΙ[ΟΙ : δῖος δὲ ΒΡ π|5 Ποιηϊ- 

ἢτ|5., ἃ ΠΟΠΉΠΟῸ ΠΟΠΊΘΗ ΠᾺΘΠ5. ἃ {π0 δἐΐαπ ἀἃ- 

ἴπ|ι᾽,. δὲ ΒΟ ΟΙΏΪΠτΙ5 5Ρ᾿Ἰἴιι5. 40 ᾿ππ 51 Π6 δϑὲ : 4τ8η-- 

λέγειν μὴ δυνάμιενος, στ "071 ῬΡοϑεοὶς δρίν τάν ἐντί {{|-- 

56 γ ποὸπ ἱπογθαξιπε : ᾿ος οϑὲ, οεγι [ἰδὲ τεἰ ἐπνίΐο {α- 

ἐοπαζιι δἰΐ δ ιγ τινι ἐγιογδαΐζιιτι 6556. Βε5. βοχίιβ Πμὰ- 

Βαϊ Φποςιιο Ῥσῖπηᾶ τηδπτι μὴ δυνάμενος : 5664 νοσιΐϊὰ 

μιὴ ἃ Ἰπάοοίο πθβοῖο {τὸ 4] εἴα οϑί, " 

4 Οὐάθχ ὑπὺ8 ἐν ἡμῖν ἐνοιχοῦντος πνεύματος... ... 
ἡμᾶν δέ, 

» (οάεχ (]Ρ. κόσμου τούτου. 

“ ΠΙπά, μὴ βιαζέσθω, Ἰπητογργεΐατιβ ΓτΑΡοΖη 15, 516 

ΒΟΓΙρ51 : 6 οοπίοπεϊαξ 55  γ  } Ὲ δρίυλίν [)εὶ ἔρδιιπε 

6556 ἤλειιπι. Ἀἃ νουθτη ἴΐὰ ἰητουρυείανὶ ΠοΘΡΓ, πὸ 
υὲσε υϑγ δὶς ἱπήεγαϊ, οἷο τι αϊοαὶ Π)εὶ δρίν είτε Π])οιιπι 

σει Θεὸς, οὔτε τὸν Θεὸν τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα δύ-- 
ναιτο ἄν τις παραδέχεσθαι, σαφῶς ἀκούων τοῦ ἀπο- 

στόλου περὶ τοῦ ἐν ἡμῖν ᾿ οἰκοῦντος τοιαῦτα γρά- 
φοντος" Ἡμῖν γὰρ ἀπεχάλυψεν ὃ Θεὸς διὰ τοῦ 

Πνεύματος αὐτοῦ. ᾿Γὺ γὰρ Πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, 

χαὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ. Τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ 
τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ 
3 - ΕΞ, τς 6 ᾿ λ “ Φ  ἼΝῸ Δ “Ψ, Γι ἐν αὐτῷ; Οὕτω χαὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωχεν, εἰ 

μὴ τὸ Πνεῦ Ὁ Θεοῦ. Ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦ μὴ μα τοῦ Θεοῦ. Ἡμεῖς δὲ οὐ εὔμα 
τοῦ ἢ χόσμου ἐλάθομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ 

Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν. 

Εἰ τοίνυν ἐν τούτοις οὐδεὶς ἂν δύναιτο τὸ Πνεῦμα 
« Ὁ ᾿ Ά 3 ΄ , [τὰ ΄ 

τοῦ Θεοῦ τὸν Θεὸν ἀχούειν ( καίτοιγε οὕτως ἥνω- 
΄, ΑΝ, Ὁ τ τ κχ᾿ὉῃΡῃ - ε 53 ἕ 

μένον αὐτὸ τῇ τοῦ Θεοῦ δόξη θεωρῶν ὡς ἀνθρώπῳ 

τὸ ἀνθρώπου πνεῦμα), μὴ “ βιαζέσθω τὸ Πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ λέγειν αὐτὸν εἰναι τὸν Θεόν. Τὸ Πνεῦμα, 

φησὶ ,ἃ τὸ ἐμὸν, ὅ ἐστιν ἐπὶ σοί οὐ τὸν Θεὸν, ἀλ- 

λὰ τὸ παρὰ Θεοῦ Πνεῦμα δεδήλωχε. Πνεῦμα Κυ- 
ρίου ἐπ᾽ ἐμὲ, οὗ εἵνεχεν ἔχρισέ με. Τὸ Πνεῦμα 
τῆς χρίσεως Πνεῦμα Κυρίου χέχληχεν. Ἔν τὸ Πνεῦ- 

᾿ -» , "-Ὁ ᾿ [ μ᾿ 

μὰ τὸ θεῖον: μὴ πλείω τοῦ ἕνὸς λεγέτω τις, χᾶν 

πνεῦμα ὃ Θεὸς ὑπὸ τοῦ Κυρίου λέγηται. Τῇ τοῦ 
,, - , ᾿ Ζ ι΄ τιᾺ Ξ , 

πνεύματος ἐπωνυμία τὸν Πατέρα δεδήλωχεν, ὅτι 
“ “- 4, ᾿Ὶ 

ἀσώματος. “Ὥσπερ γὰρ τὸ Πνεῦμα ὃ Θεὺς, κατὰ τὸ, 
Ναὸς Θεοῦ ἐστε, χαὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν 

ὑμῖν" οὕτω χαὶ ὃ Θεὸς τὸ Πνεῦμα, τῆς Τριάδος μὴ 
ῷ σ΄ διαχοπτομένης μηδὲ χωριζομένης “ τὴν φύσιν, ὥστε 

᾿ πμνο ὐβ ν΄ , , ἡ ν᾽ κα 
χαὶ τὰ ὀνόματα μὴ χωρίζεσθαι. Διόπερ χαὶ ἑνὸς 
ΕΣ Ξ τε ΡῈ “ Θ τ γιὸ - , ᾿ 

ὄντος τοῦ Θεοῦ, Θεὸς ὃ Υἱὸς πατριχῇ φύσει χαὲ 
σα. 6 εὐ “- ὡς ῖν τς Ε Ὁ ε ὦ πατριχῷ ὀνόματι" χαὶ ἑνὸς ὄντος Κυρίου τοῦ Υἱοῦ, 

- ΩΣ ,ὔ 

Κύριος ὃ Πατὴρ τῷ τῆς εἰκόνος ὀνόματι χαλούμε- 

γος, ὡς πρωτότυπος αὐτῆς καὶ γεννήτωρ οὕτω χαὶ 
ν τν ΤΣ Δ . ἃ τ ,ὕ ἣ 3 ὕ 

τὸ Πνεῦμα Κύριος, ἀπὸ τοῦ Κυρίου τὴν ἐπωνυμίαν 
“ Ἂ,: στα ᾿ ΝΙΝ ᾿ ΄ ΕΣας ὑχστν ἔχον, ἀφ᾽ οὗ καὶ μεταδίδοται, χαὶ ὁ Κύριος ἀπὸ τῆς 

εἰκόνος πνεῦμα, ἐπεὶ χαὶ ὁ Θεὸς πνεῦμα ἀπ᾽ αὐτοῦ 

- ἔρϑιεῖγε 6556. 

ἃ Ἐ4ΠῚ ἐμόν ἐστιν. ἈΠΈΚΕΙ ἔγο5 ΠΡ ἐμὸν ὄ ἔστιν, εἴ 

ἰἴΐὰ σποάαιθ εἀϊίαπη ᾿πνομπίξιν ἀρ ΓΤ ἸΧΧ, Ηοο 'ρ50 

ἴῃ Ἰοοὸ δα ἀλλὰ παρὰ τοῦ θεοῦ τὸ πνεῦμα δεδήλωχε. 

πνεῦμα χυρίου ἐπ᾽ ἐμέ. κέκληχεν ἕν τὸ πνεῦμια τὸ θεῖον, μὴ 

πλείω τοῦ ἑνὸς λεγέτω τις. καὶ πνεῦμα ὁ θεὸς ὑπό εἴς., 

4πο4 ἀειγιποαΐαμη 6556 εἴ ἀδθοιυγίαξιμη ὁχ ΔΉ ΓΙ 1115 

{115 ΠΡΥῚ5 σοσ που ῖπηῖι5, Φαογιιπὶ ΟΡ6 παῖς πη8]0 ἃ]- 

Ἰαΐι πὶ γοηθτιπὶ οβΐ. 

9 41 χατὰ τὴν φύσιν. Ῥυερροβιίῖο χατὰ ἴπ οππηϊ- 

Ριι5 ΝΙ55, ἄδθεϑε. Πῖδπὶ νόθα μνὴ, 4τ|ὰ 5[α!1πι 56 611- 

τὰν, ἀθ δὲ ἃ 4ααίπον (ΟΠ οΙριι5, 

Ἁς 



ΑΡΨΕΚΒΟΒ ΕὔΝΟΜΙΟΜ 118. ν, ἀλλ 

προσηγόρευται. ' Οὐ δὴ τρεῖς θεοὺς, οὐδὲ τρεῖς χυ- 
ρίους, οὐδὲ τρία πνεύματα διὰ τοῦτο ποιητέον, ἀλ- 

λὰ τῆς Τριάδος τὴν ἕνωσιν ἐν τῇ χοινωνία τῶν ὀνο- ἤ { ι 
μάτων ἐπιγνωστέον. Καίτοιγε σὺ πρὸς τοσοῦτον 
9 7. τ, ὧν Ε " ν 3 . ἢ ὶ ἀπονοίας ἥχεις ἀφορίζων καὶ ἀφιστὰς Πατρός τε χα 

γἱοὺ τὸ Πνεῦμα, ὥστε χαὶ λέγειν ἄνευ τοὺ Πνεύ-- 
Ν Χ 5ιϑν ΕῚ ᾿ ᾿ προ 

ματος τὴν ζωὴν αἰώνιον ἐν Πατρὶ χαὶ Υἱῷ χατηγ- 

γέλθαι, διὰ τὸ λέγειν τὸν Κύριον - Αὕτη δέ ἐστιν ἣ 
Ὅν» ο , ., δι ᾿μ 5 ᾿ αἰώνιος ζωὴ, ἵνα γινώσχωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν 

Θεὸν, καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. 'Γοιγαρ- 
ἕω ᾽ Ν φῶ ἢ ᾿ - 55 - Ὁ - οὖν εἰ τὸ Πνεῦμά σοι διὰ τοῦτο ἐξηρῆσθαι δοχεῖ, 

βαπτίζου χωρὶς τοῦ Πνεύματος τὸ βάπτισμα τῆς 

ζωῆς" εἰ δὲ ἐν Πνεύματι τὴν ζωὴν χληρονομεῖς, 

πῶς τὴν αἰώνιον ζωὴν ἄνευ τοῦ Πνεύματος ὀνειρο- 

πολεῖς; Εἴ τις Πνεῦμα Χριστοῦ, φησὶν, οὐχ ἔχει, 

οὗτος οὐχ ἔστιν αὐτοῦ. Πῶς ἂν οὖν εἰς αἰῶνα ζήσεις, 

8 εἰ μὴ εἴης Χριστοῦ; Οὐχ ἂν δὲ εἴης Χριστοῦ, τὸ 
- λ Υ͂. τι - 3, Ἁ ,ὕ ἘΦ 5. 

Πνεῦμα μὴ ἔχων αὐτοῦ. ᾿Αλλὰ διατί, φὴς, οὐχὶ 
ῃ , ᾿ , δ 

ἢ προσέθηχεν - ἵνα γινώσχωσί σε τὸν μόνον ἀλη- 

θινὸν Θεὸν, καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Γησοῦν Χριστὸν, 
“ ». ΡΞ 

καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον; Οὐχ ἀφορίζων τὸ Πνεῦμα 
-» τ τι κὰ Χ ΄ - ᾿ 

τῆς δυάδος, ' ὦ οὗτοι, ἀλλὰ τοὐναντίον ἑνῶν χαὶ 

ἀοχαϊίθηι δὲ Ῥθιιβ 5ρ νἰτι5 Ὁ 0850 γοσϑίιτιϑ οϑί. 
Νθὸ ΤἈΠΊΘη ργΟρίογθα ἄθο5 {Γ65., ΠΘήπ|6 ἀομηΐπο5 
{Γ65,) ΘΕ ΙΘ 501. 1{π|5 ἐΓ65 Ορουίοί ἴδον : 564 Τυϊηὶ- 
[Δ 115 ΘΟΠ ΠΟΙ ΟΠ ΘΠ ἴπ ΠΟΠΊΪ τι ΠῚ ΘΟΠΙΠ. τ ΠΙ ΟΔΙ]ΟΠΘ 
ἈΘΠΟΒΟΘΙΘ. Οὐδ π|8 }} (π 60. ἀθηιθηῖς ἀδυθηϊ- 
511, ὯΓ δθραγαῖο ἂς (Ἰ5]ποῖο ΒΡΙΡΙπα ἃ Ῥαΐγο οἱ 
ΕἸΠΟ., ἀϊοαβ δ Δ πη 51 Π6 ΘΡΙΡ αι ϑο θυ Π ΠῚ ν τ ἢ} ἴπ 
Ῥαῖνο δὲ ΕἾ {1556 θπιιπ ἴδηι, θὸ {πο Τοπιῖ- 
Πιι5 ἀϊοαὶ  Μο «θην 6ςὶ υία οἰογτα,., τι 00- 7οαπ.τ7.3. 
δηοβοατιε 6 δοἴπεπι γί }1)διίπι., οἵ φίίοιη πιϊϑῖ- 
511 «θδιίτι, ΟΠγίδίισπ. Οὐᾶγο 51 ϑΘριυτπ5. ΟΡ Ποὺ 

ε ΠΡῚ ντάθειν ἃ ]αξιιθ, θαρίίδαια νἱ το δἷπὸ ϑΡ᾿ΡΙτα 
ΘΟΠΙοΡὰφ : 5ῖπ ἴῃ ϑρινῖτπι γἹζλπ) γὶοθ Προ τα ι15 
ΔΟΟΙΡΙ5. 7), ΠΖαομηο 0. ψ᾽ΐαπι Αἰθυ ΠΔ ΠῚ 51ΠῸ ΒΡΙσΙα 
ΒΟΠΊΠ]Ὲ5 ὃ δὲ ψιιῖς ϑρίτίίιπι Ολγιςεϊ, ᾿π4π|Ὲ}, ποπὶ ἄορι. 8.00. 

μαδεί, πὶς ποι 6εΐὲ ἱρεῖμις. Οπομιοάο Ἰστέαν ἴῃ 
οἰ Θ ΠΤ ΠῚ ὙἿν65., Πἰϑὶ [που ΟΠ ΥΙϑι ὃ ΝΟῸΠ διιθιὴ 
6.15 ΟΠ ΙΓ, ΠΙ51 {ΠΠ1π|8 Πα Θὰ5. ϑριν ἔπ. 564 ον 
ΠῸπ ΔήΠΙάΙ, ᾿παι15, {Π{ σορποβοδπί ἴθ 50] πηὶ 
γΘΙλ ἢ ΠΘΙΙΠῚ , Θἷ {1161 Π} 5151 {Θϑτιτὴ ΟΠ γἰβέμπιμη., 
οἱ ΒΡ νην βα ποτ ὃ Νοη αιοά βρί γί πιηὶ ἃ ἄϊιὰ- 
Πταΐθ ἀἰβἤπηθαι,, Ποῖὶ γοϑ : 5864 σοηΐγα,, σΖιοά οο-- 

- ᾿ξ - ͵ ἢ . το Ω 1" πεν Ξε . 
δηλῶν ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἀχώριστον. 511 ρι6ὲ 515] Ποοίχιιθ 1π Ῥαίμδ δὲ ἘΠ]1Ο ϑρί γίτιιηι ἴη- 
᾿Επεὶ καὶ ὅτε φησὶ Παῦλος, “Ὅσοι ἃ εἰς Χριστὸν 
ἐδαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε, οὐ δήπου καὶ 

᾿ Ὁ ᾿ χα, Ἐ ᾿ ἔδαεσν ἘλλιςΣ "λλ᾽ χωρὶς τοῦ Πατρὸς τὸν ἁγιασμὸν εἰσηγήσατο, ἀλ 

ἐν Υἱῷ καὶ τὸν Πατέρα " δεδήλωχεν. Καὶ ὅτε φη- 
σὶν, Ἡμῖν γὰρ ἀπεχάλυψεν ὃ Θεὸς διὰ τοῦ Πνεύ- 

ΕῚ .- “ - ΦΩ͂ Ν γιὸ Ἂ λέ Ἢ 

ματος αὐτοῦ, οὐχ ὑπεξήρηχε τὸν Υἱὸν τὸν λέγοντα 

Οὐδὲ τὸν Πατέρα τις ἐπιγινώσχει, εἰ μὴ ὃ Υἱὸς, 

χαὶ ᾧ ἂν ὃ Υἱὸς ἀποχαλύψη. Εἰ δὲ καὶ μὴ ὀνομά- 
Γ᾿ -- τ ,ὔ Χ 

ζων Πατέρα, δηλοῖ μετὰ τῆς υἱοῦ προσηγορίας χαὶ 

ὃν “ γὙεννή ὶ μὴ ὀνομάζων τὸν Υἱὸν. δηλοῖ τὸν “ γεννήτορα, χαὶ μὴ ὄνοι » δὴ 
- Χ 7 

μετὰ τοῦ πατρῴου ὀνόματος χαὶ τὸν γεγεννημένον - 
ῳ ν ᾿ - 5 ΄, 3 - οὕτω χαὶ ἔνθα τὸ Πνεῦμα μὴ ὀνομάζεται, ἐν τῷ 

ῷ -" Ἅ 

χορηγοῦντι αὐτὸ καὶ “ μεταδιδόντι νοεῖται. Ἢ χαὶ 
Ἂ; Ν᾽ ο 

ὅτε φασὶν οἱ ἀπόστολοι, Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον, μόνον ὑποληψόμεθα τὸ Πνεῦμα νομοθετεῖν 
- ἢ , ὑοῦ Χ ὙΝΟΣ 

ἡμῖν καὶ προσαγορεύειν τὰ μέλλοντα; καὶ μὴ ἐκ 

ΓΈ οὐδὲ τρεῖς. Ν᾽ δἴοεγτοβ {ποῦ ΠΡ ΥῚ οὐ δὴ τρεῖς. 

8 Ε6ΤΠ εὐ Μ58. ποηπα}}1 εἴγε μή. ΑΥ οοὐϊοο5 ἀπιϊ- 

«αΐογο5 εἰ μή. 

" ἘδιῚ οὐχὶ προσέθηκεν. Α΄ Μϑ85. Ρ]ΟΓΙΦαΘ. ΟΠΊΠ 68 

προστέθειχεν. ἡ 

ἱ Τιοσιαν ἴῃ ἱπηρ 5515 ΠΡ γ15, ὦ οὗτοι, δύο ὀνομάζει : 

864 1ΠΠπ4, δύο ὀνομάζει, ἀοϊοπάπμη. κά ϊοανῖ, ποβίγο- 
σαι βορίοτα (οάϊοιιπι πάθη βεαιπίιβ : τη Δ ΌΙΡιι5 

ΟἸΊἾΡιι5. ΠαΡ ΠῚ ψΟΟΙΠ 6 γὙΘβ[σΊ πὶ ἀπ 6 Θοπη- 

ῬΡαγεῖ. 

α Ν εἴογοβ ἉΠ4ποΐ ΠΡΡῚ ὅσοι γάρ. 

» (οάεχ (0]Ρ. πατέρα μιεμήνυχεν. ΠΡ ἀθ πὶ Θ(1Π1 ὅτε 

᾿ Ξ ᾿ ς ΠΝ ἶ 5ΘΡΑΓΆΠΙ]6 ἢ). ΝΠ δ οαπὶ Ῥαῖ]τι5 ἠϊοϊ : Οἰμμοιίηι- 

4τπ|6 ἐπι Ολτίδίπιην ϑαρεϊταϊὶ οςἰὶς,, ΟΠτισίπη, ἱπι- 

εἰπεῖ ἐἰ5, ΠΟΠ 58Ππ6 ἈΡ5 πὸ Ραΐγ δἰϊδηι βαηο Ποᾶ- 
ΠΟΙΟῚ Ἰπάπιχις,, 564 ἴῃ ΕἼΠΟ Ῥαίγθιη “τοι 5ἰ-- 
Θηϊπσαν. ἘΠ οὐ ἀϊοῖξ : Λοδὶς ὁπππ τονοίανι 

7 θιι5 μδῖ' δρίγιίιίηι διίίπι., παι ατια τα πὶ 511}-- 
τραχὴς ΕἼ πὶ, {πὶ ἀἸοἱε: ει Ραίΐγοπι ψιιειίαηι 

ποντξ, τιϊδὶ δ ζπις, οἱ ομὶ ΚΕ {πι5 τον ἴαχε. Οὐοὰ 

51» ΡΔΓΓΘ ΠΟῚ ΠΟΙ Πδΐο, 55 ηΪΠοαξ ἰηηθη σοηϊτο-- 
ΡΘΠῚ ΦΌΟΘτ6 οἴ ἢ] ΠΟΠΊΪΠ6., ᾿ζΘΠΊ 116 δὶ, ΕἸΠῸ 

ΠΟῚ ΠΟΙ] Δΐο , 515 }1Π αἰ οἱ σϑη ἔπι} ΤΡ 5111 Οἵ ΠῚ 

Β ΠΟΙΏΪΠ6 Ρᾶΐθυηο : ἴἴὰ δὲ τ} Βρ γα. ΠῸΠ ΠΟΙῚΪ- 

Παΐπι", 1Π 60 41] δι ΤΠ] ΡΟΡΕΐ 80 οοπογε,, 1π|6}1- 
διῖανρ. ΑΠ ΘΔ ΠῚ ΟἸΠΠῚ ἀρΟΒ[0]1 ἀϊσιιπξ, ας αϊ- 

οἷΐ ϑρίνζιι5 5αποίτι5.,. Ῥυι ΑἸ Πητι5., ΒΡ τι 58 Π-- 

Οἴπιηι 501π|πῚ 1665 ΠΟΡ]5 ἔδυ, οἵ ἔπξανα ργθαϊ- 

δέ φησιν. Αἰ γοσα]α δὲ ἴῃ οἸηπῖθιι5. ποβίγὶς (ΟΠ οῖ τι 

ἀοεϑὲ : φαογαμ ἴῃ ἄποθιτι5 ἰοσίξαν χαὶ ὅτε φησί. Βπι- 

5115. Πρ ἴρβ0 ἴπ ἴοσο ψυϊσαῖ! ΠΡΥῚ ὑμῖν γάρ. Αἱ Μ55. 
ἡμᾶν. 

ς ἘΔ τὸν γεννήτορα, δηλοῖ τε μετά. (οάεχ (Ο]Ρ. 
εἴ ΔΠ1 «φααίπον ἈΘΘῚΙ τ ἴῃ σοπίοχξι, ρΡ] πῖι5. οἷα- 
ΡΠ 54π6. 

ἃ Βορὴ «παΐπον (οήτοο5 οἱ οπὶ χαὶ μεταδίδοται 

χαὶ νοεῖται, εἰ «ἰαίι" οἱ ἱἐπιεἰἐἰσίζιι". (οὐχ (Ο1}. εἰ 

411 ἄπο Βερῖ χαὶ μεταδιδόντι νοεῖται, ἐπι ἱπιροντίεηίε 

ἐπι ἰαίκιω", τθοίλιιϑ. ᾿ 

ΟΘωαὶ 3. 27. 
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666, δ[ ποη ἰΔΕοπομ ἰθσαπη δἴαιθ ργορ ἢ θεϊα πὶ 
ΕΧχ Ῥαΐγε. μὲν ΕἸἼΪππὶ ΡΥ πη ΡΙΌΠΟοΙσοὶ ἢ ΕΠ 

ΟἿΠΠῚ ΡΌΘΙ δ πο ῖτ5 ΘΧ ϑαποῖίο ΒΡ ΤΕ ΠσΟΠΟΘρξι5 

6556. αἸΟἸ ἔπ), ΠῸΠ δ'π6 ὕεῦθο ϑρίγιεαμ δά ἴον- 

ΤΠ Δ ΠΉπ1Π} 1Π| ΠΙΘ ΠῚ ἃ ΘΟ 551556 5115 168 ΠΉ1, ὈΓ80- 
56. ἢ ΠῚ ΟΠ ΦΟΔΠΠ65 ἄϊσαΐ : ἤσϑιιηι σαΤῸ ζαείτετη 

65[, σα 1τ|6 ὕ οι θῸ Δ 50}1 0 ἔπι} Πα  ΠΔ Ο. Ὗ ΘΓΊΙΠῚ 

Ρ6Ι οπηηΐα Ρα δτη οϑὲ 501 Ππ1Π} δὲ ἴῃ ουθῸ 6556, 

οἵ γϑυθτιη 1Π ΘΡΙΡῚΓτι, ΟἴΠ ΠῚ τιπῖο βθοιηάιιπη ἀοἰΐα- 

ἴθ} ΠΟ αἸν [δ ζιιν. Ν 8 ΠῚ ὑγ τ} ΠΟΙ ΠτιΠῈ ΔΟΟΘΡΙΟ 

ΤΥΙΠΙ [6 ΠῚ} Θητ γαῖ, ἂο ἀδοϊαγαῖ: 5οα ἀθοϊαγαιο 

425 ΡῈΡ ὉΠῚ1ΠῚ ΠΟΠΊΘΗ ἢΐξ, τΠ͵ΙΟ ποθι ΤΥΙΠ ΓΔ 115 

Βαθθὲ : παπο δά τποάιτιπὶ ΠΠπ|ὰ, Εὰ ἴρϑο., δἰ ρὸν 

ἐρδιιτη, οἱ ἐπ ἴρ5δο οπιτιῖα., ἴῃ τὑπππιΠ ΠΟΠΊΘη οἱ 

Ῥαι 5 οἱ ΕἾΠῚ δὲ ΒΡ ΡΙτπ|5 58 ΠΟῈ ΡΙΟΡΓ οἰ δίθπι 60]- 
Ιεριε. Τῦπιι5. Θηϊμη Πριι5 δὲ οχ 4πῸὸ ομηηΐα., οἵ 

{ΠΠ|15 ΤΠ] Π115 {6 5115 ΟΠ ϑἴτ15., ΡῸΡ {π|6πΠ| Ομ Πΐᾶ ; 

ὉΠῚ115 1 6 πὶ ΒΚ ΙΡΓ[τ|5 58 ΠΟ ἴτι5,1Π {10 ΟἸΠ]8, 56 ΟΠΠ- 

ἄτη 404 ἀἸο παν: 7 Ὸς ποτὶ οϑίϊς ἴτι ΘαΤΤΙ6, 56(ἴ ἔτι 

ϑρίγίει, οἰχιίάοπι δρίτι εις οὶ μανίας ἐπὶ υονὶς. 

Οἴιάγο εἰ νου 5 1115, 7. 7)60 υἱνίππιι5,, οἱ τπουε- 
ΠῚΠ7᾽ 57. Θὲ διιηιι5., ἈΡΘΡΙΘ βρὶν ἔιι5. ῬΡΟρΡΥΘἴαθ. 1π 

Το ἱπαϊοδξιν. ΝΌΠ σοΡ[Θ ΡῸΓ ΟΥ̓ ΠΡ ΠῚ ΟΥ̓ΘΑΓΠΡᾺ 

σΟΠ ΠΟ, τι γίνἹξ., απ θϑῖ, ΘΠ} δἱ οἱ οριτιβ 

510 αἢ ΟΥΘΑΙΟΡΙ5. Ροΐθπία [{]οϊαἴτν : ΠΟ σοΡίο 

οΡΘδίποθ Ορνα !οη6. 9] ον ποδί Τλδῖι5.,. σαπη 41- 

αἴ 6556. 1116 1056, 1 4π0 Ὑἱνίμητ5, δ τηονο-- 
Π]Π. Θὲ 5.ΠΠῚ115:; 564 γν 6 ΓῸ αἰ νΊητι5 ΘΡῚΡΙ{τπ|5 ΟΠ ΠΪα 

(ὑφ οχ Ὥρθο, οἱ {τπ| ρ6ὺ ΕἸΠῈ δι1πῈ, διβίθηϊαϊ 

1π Βος τι 5ηϊ. ΟΠ ρΡγΟρίον οἱ 1ἀ 115 4] Πρ 5115 ρᾶγ- 

ὁ ΑΒΠΔΕῸΙ ἔγοβ ΠΡτὶ οἱ 1 χατέρχεσθαι! : {πὰ ἔλ]5α 

βουιρίατα ἀδοθρίιβ Ἱπίευργεβ, 816 ψογε, ργορ]ιοίίαπε 

εἰοδοοπέίενε. Αὐ Ἀσρσι βοοσπά 5 εἴ τοσιϊπ5 στη (10. 

χατάρχεσθαι, ΟΥγἰ, οΥἱπίπεπι ἄμοονα. ἴπιὶ Βοσ. 56- 

οαπο Ρτὸ προφητείαν Ἰδσίτιν προαγγελίαν, πο (1551- 

1Ὼ1}1 56 1811. 

Γ ΑαΠΪαα Μαιμδι 1, 20, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν, ἐκ 

Πνεύμιατός ἐστιν ἁγίου, τεβρίσονα βου ρἔογθμι ΟΡ 5ΟΌΓΙΙΤη 

ΠΟῊ εξ : {18 γοΥρὰ 5150 Ἔχρρεβϑϑὰ διιπί ἰπ ΥὟ υἰσαΐα, 

(μοά εἐπῖπε ἐπ ἐα παΐμπι 65ί, εἶα δρίγίψι σαποῖο εϑί. 

Ἐταβπλι5 οαἰ6 πὶ 516 γεγεΐ, απ φιοα ἐπ {ἰα εοποε-- 

Ῥίιιπι εδί, α δρίνίιι σαποίο ργοζδοίμτσιε ε5ι. Οτιοῦ 5ἱ 

ουϊρίαπι ποβίγα ᾿πίουργεία!ο ποῖ Ῥγο οί, οἱ ἀΠΠ ον 

Ἰπέουργοίαυι ΠΙΟΕΡΙ : Ξε σαγεαΐ πὸ τογίδξ οἴπῃ ἵΓτγα- 

ῬοζΖαμίο, οἰ ψιιαπαῖο εἰϊοίίιιν" μια} βαποίιις ἐπα ϑρίγίζι 

δαποίο ζασίιις. 

8 Εἰς τὴν τοῦ βρέφους ὑπόστασιν. ΤπΕΓΡΓΕ8 6χ 5110 

"ΟΡ, ἀεὶ σι δἰδιεηίίαπε; 5641 τη ]1τ|5 τη α]ΐο Ἰπίογρτε- 

ΤΡΟΓΘ, δῖ ἀἸσὰβ : αὐ δοποιίμίοπειι, αἱ Ὀγπια- 

{ἰοπεηι. 

" Ἐ4ΠῚ οἱ Βοσ. ἰογῆπι5 ἀλλὰ διὰ πάντων δῆλον, ὅτι 

καὶ ἐν τῷ λύγῳ τό πνεῦμα, τῆς ἑνώσεως, ΑἸ] “υαίποτ 
Μ,55. Βόρι εἴ (ΟἹ. αὖ ἴπ σοπίοχίιι, 

Ἂς 

ΒΆΒΙΙΙ ΘΈΒΛΕΠῈΕ ΟἾΡΡΑΡΟΟ. ἈΚΘΠΊΙΕΡ, 

Πατρὸς δι’ Υἱοῦ τὴν νομοθεσίαν καὶ προφητείαν 
“ χατάρχεσθαι; Καὶ ὅτε λέγεται τὸ παιδίον ἅγιον 
5 Π ν , ἔ ἱ[ ὙΚῊ κα εἰ ΄“- -" Ἁ ο ᾿ 

ἐκ Πνεύματος ἦ ἁγίου γεγεννῆσθαι, οὐ χωρὶς τοῦ λό- 
γου Πνεῦμα παραγεγονὸς εἰς τὴν τοῦ βρέφους ὅ ὑπό: 

στασιν ὑποληψόμεθα, καίτοι λέγοντος τοῦ ᾿Ιωάννου, 
[᾿} ε ’ ἢ μον ἢ ᾿ - ,ὔ - 
ὅτι “Ὃ «Λόγος σὰρξ ἐγένετο, χαὶ τῷ Λόγῳ τῆς σαρ- 

Ο χκώσεως ἐπιγραφομένης. ᾿Αλλὰ διὰ πάντων " δῆλον, 

ὅτι χαὶ ἐν τῷ Λόγῳ τὸ Πνεῦμα, καὶ ὃ Λόγος ἐν τῷ 
Η; εὖ - ξ «3 - τὰ τὴ 0 ; ΑΒ ὴ 

νεύματι, τῆς ἑνώσεως τῆς κατὰ τὴν θειότητα μ 

διχιοουμένης. Τριάδα ἱ μὲν γὰρ ἣ τῶν τριῶν ὄνο- ρος ΡΝ." ρ 
, Ἥ» » “- 

μάτων παράληψις ἐξαριθμεῖ, καὶ παρίστησι, τῆς 

δὲ Τριάδος ἔχει τὴν ἕνωσιν ἣ χαθ᾽ ἕν ὄνομα δήλω- 
τ Ρο , ὅν, τω ᾿ ἈΠ ΣΝ 

σις" ὡς τὸ, Ἔξ αὐτοῦ, χαὶ δι᾽ αὐτοῦ, χαὶ ἐν " αὐ- 
-Ὁ , ΄, » Μ “ - 

τῷ τὰ πάντα, συνήγαγεν εἰς ἕν ὄνομα τό τε τοῦ Πα- 
, 3Ν 7 ," “-“ τὭω Ἁ »-ΌὉ , ͵ 

τρὸς ἰδίωμα χαὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

Εἷς γὰρ Θεὸς. ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ εἷς Κύριος Ἰη- 

σοὺς Χριστὸς, δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἕν δὲ Πνεῦμα ἅγιον, 

ἢ ἐν ᾧ τὰ πάντα, χαθὸ λέγεται τό: Ὑμεῖς οὐχ ἐστὲ 

ἐν σαρχὶ, ἀλλ᾽ ἐν Πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ 
- - σ ᾿Ὶ -} - - 4 

οἰχεῖ ἐν ὑμῖν. “Ὥστε χαὶ τὸ, Ἔν Θεῷ ζῶμεν, καὶ 
2 Α - νΝ [4 2 χινούμεθα, χαὶ ἐσμὲν, σαφῶς ἴδιον Πνεύματος ἐν 

“ΟΝ , ] 2. δὰ , , ἢ 
Θεῷ δηλούμενον. ᾿ Οὐ δὴ χτίσματι χτίσις περιέ- 

Α -ν ὰ, Α 2 ««Ψ» Ε ,ὔ 

Ἴεται, καὶ ζῇ καὶ ἔστι, χαὶ αὐτῷ δεομένῳ στηρί- 
Ὁ -- , » " 32 δι -Ὁ- , 

ζεσθαι τῇ τοῦ πεποιηχότος δυνάμει" οὐ δὴ τῇ χτί- 
Ε ὌΝ τὰ Φ,.  ν 5. κΑ με ΄ 

σματος ἐνεργείᾳ Θεὸς δοξάζεται, αὐτὸς εἶναι λεγό-- 
Ά πον ᾿" ΄ ῃ 45 δὰ Η ΕΣ) μενος, ἐν ᾧ ζῶμεν, χαὶ χινούμεθα, χαὶ ἐσμὲν, ἀλλ 

᾿ ΩΣ “. , “ῳ 

ὄντως τὸ Πνεῦμα θεϊκὸν, τὰ ἐχ Θεοῦ πάντα, χαὶ 
“ »"ω , -τ τ ὑῶν Ἣν 

τὰ δι’ Υἱοῦ, στηρίζον ἐν τῷ εἶναι. Διὸ καὶ τοῦ εἰ-- 
ἢ Ν ι μ᾿ - , Η͂ 

γαι τὴν διαμονὴν δωρεῖται μεταλαμθανόμενον. Καὶ 

1 (ρα οο5. ποῖ Ρμαιοὶ μὲν γάρ. δ΄ οσι]α μὲν ἴῃ εἀ115 

ἀεοταῖ. Μοχ 61 ἐξαριθμεῖ, καὶ τῆς τριάδος. . .. ἡ καί. 

δ᾽ εἴθγοβ {παΐπου ΠΡΓῚ 11, αἱ φἀ]ἀἸπηιι5, τι15] {06 νο- 

οὐϊα δὲ ἴθ ἀπὸ “εϑιἀεγείαν. Ης ἀπΐεπι Ἰοσιι5, παξ αἰ 

ταλ} 1, ποῦ Ὑἱοίαν τὰ [ας 1}15 6556 ᾿ητο]]θοῖα, Αὐρὶ- 

ἵΓῸΓ ΔΟΙΟΓΕ ΠῚ, Π]5601|5 δϑί, 14 βουῖρβῖθβθ, μος 56 ηβι: 

Ῥγωροβιεοηοϑ ἐξ, διὰ δὲ ἐν, ρευβοπάγαπι ἴῃ Ὑτιηϊζαίο 

ἀἰβποιοποτη ἱπ Ἰσαπέ : 564 γοὸχ αὐτὸς {π6 5 Ργᾶ- 

Ῥοβιτ το θι5. σΟὨ] απ στε, ΟΠ πὰ 51{, ἀπᾶπη ἔΥῚ πὶ 
ῬΕΓΞΟΠΑΓΙΙΏ Πδ ΠΡ 6556 οβίθπα!μ. 

ἘΈΜΙΠ χαὶ ἐν αὐτῷ τὰ πάντα, εἰ πὶ ἔρδο οπιπῖία. Αἵ 

ΠΟΒΕΓΊ ϑαρίεπι Νῖ58. χαὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, εἴ ἐπ ἔρδιεσι 

οπιιία. Ναχ ἀπθ τπὶ 6556 Ροΐοβξ, {απ βουρίον ἰερε- 

τῖῖ, χαὶ ἐν αὐτῷ. ΑἸΙΟΖα] οπὶπι 5101] ποη οοηβίατεϊ, 

εὔπὶ 5ἴα πὶ 5ουΡαξ : ἐν δὲ πνεῦμα ἅγιον ἐν ᾧ τὰ πάντα, 
τι αἰίεπε δ ρὲ» {5 «αποίμ5, ἐπ ψμο σπεπία. ΤΒτάοτα 

661} συνῆγεν. ... χαὶ τοῦ πνεύματος. Υ εἴεγεβ. αἰϊψαοῖ 

{θτῖ συνήγαγεν.... καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. 

1 ἘΔΠῚ 40 ἀπεϊφυῖϊβ θεῖς μος ἀπΠἼεγαπὶ φαϊάθιη. οΥ- 

ἀἴπο γογθοστπη : 564 τὸ εἴτις σοπβεπέπηί. Οοάϊοος 

[ἄτη θη Νῖββ, βθά {1 πη] 1 πη1|5, [η ΑΠΙ4πιοΐ Νῖ55. ῥσὸ ὄν- 

τως Ἰορίεαν ὅπως. 



ΑΡΥΕΘΟΒ ΕὔΝΟΜΙΌΜ ΠῚΒ. Υ. λλώ 

ζῶμεν ἐν αὐτῷ πάλιν οἱ πρότερον διὰ τὸν ἢ ἀπ᾽ Εὶ {Π0]}065 ἤππε ἸΔΥΘΊ Εν, τι 6556 θΘβανθρθηῖ. Οεΐη 

αὐτοῦ χωρισμὸν φθειρόμενοι. " Πολλῶν δὲ ἐνόντων 
εἰπεῖν ἃ δηλοῖ Θεόν τε ἐν τῇ χτίσει, χαὶ τὴν χτί- 

σιν ἐν Θεῷ Πνεύματος ὄντα δηλωτιχὰ, τοῖς εἰρη- 

μένοις ὡσπερεὶ δείγμασι τῶν πλειόνων ἀρχεσθησό- 
υνεθα, δείξαντες τοῖς πλανωμένοις, ὡς εἰς Θεὸν αὖ-- 

τοῖς ἣ κατὰ τοῦ Πνεύματος δυσσέδεια, εἴπερ Θεοῦ 

δόξαν οὖσαν τὴν τοῦ Πνεύματος ἐπιγνῶναι σπου- 

δάσωσι. 

Ὅτι οὐχ ἀπὸ δμωνυμίας ταυτότης, ἀλλ᾽ ἀπὸ φύ-- 
σεως θείας ἑνότης γνωρίζεται. 

5 " Ὁ Ἁ , 

᾿Αλλὰ πνεῦμα, φησὶ, λέγεται χαὶ ἀνθρώπου: ὡς 
Α . -» τ ων 

τὸ, ᾿Αντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, χαὶ ἐχλείψουσι. 
τ Α, Ἁ τ τω ΄ Χ 5 Ἁ ἧς 

Πνεῦμα καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ, ὡς τὸ, Οὐ μὴ χαταμείνη 
Ν . , »Ν - -᾿ Λ , Ἁ εἶ 

τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις, Καὶ τὸ 
" ᾿ ͵ -ὦὋνὄ - 

ἀνεμιαῖον" ὡς τὸ, Πνεύσει τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ 
ΦΆΑ Δ “ΙΝ Ἂν σῦν } [ἡ “ 
ῥυήσεται ὕδατα. χαὶ ἕτερα πολλὰ- εὕροι τις ἄν. 
3 “᾿ “ ῇ - - 

Αλλ᾽ ὀρθοτέρως "ἢ ἂν ἀχούσειεν ὃ εὐσεθῶς τὰ θεῖα 
,ὔ - 

γοήματα τεχμαιρόμενος, λέγων πρὸς τὴν τῶν ἐναν- 
, ΄ 

τίων ἀντίθεσιν, ὅτι εἰ νομίσειέ τις ταυτότητα εἰσ- 
’ὔ Α - ΄ 

ἄγειν ἀπὸ τῶν ὁμωνύμων, τί ποιήσειεν ὅτι ὄντα 
. , - εχ. τω 

πολλὰ λέγεται ἢ χαλεῖται; Ἑνὸς δέ ἐστι τοῦτο, 
, , - .-- , 

λέγοντος Κυρίου καὶ ἀληθῶς Θεοῦ - ᾿Εγώ εἶμι ὃ ὦν. 
΄ὔ »ι Α ᾽, Χ Ἁ μ κ 

ἔγονται δὲ χαὶ πατέρες πολλοὶ, χαὶ θεοὶ, χαὶ γεν- 
͵7 ᾿ ἢ 

νήτορες, χαὶ σοφοὶ, χαὶ δυνατοὶ, χαὶ δημιουργοὶ, 
Ἂ ᾧ Θεῷ μό ΕΟ ΟΞ ὄςες ἀεί, Καὶ ἀγέννντ 

ἃ τῷ Θεῷ μόνῳ φύσει πρόσεστιν ἀεί. Καὶ ἀγέννητα 
« ͵ ’, Α Ὁ} ΄ ᾽ὔ 

ὡσαύτως λέγονται τὰ μηδέπω γεννηθέντα, μέλλοντα 
οο , - - » 

δὲ γεννᾶσθαι ἢ γίνεσθαι ὡς χαὶ ἣ τῶν νεχρῶν ἀνά- 
“ -» 

ὅτασις, οὔπω γεγονυΐα, “ ἀγέννητος, μέλλουσα δὲ 
οΥ “ " ΝΖ ΄, , 
εἶναι " ἢ ὡς ἀπὸ σιδήρου “ δαχτύλιος μέλλων γίνε-- 

) ΕῚ - - ς 
σθαι, ἀγέννητος, ὧν ἐν τῇ τοῦ σιδήρου φύσει" ἢ ὡς 

Ἵ “ἃ ΄ - “ἡ “ 

ὅταν ἀπὸ ὕδατος ἢ λίθου πῦρ, ἢ ἄλλης τινὸς ὕλης, 
ε 7 ΡΆΓΒΟ Ὡς , τω , -“},ἵὔ 
ὡσαύτως “ τὸ τοιοῦτον γένηται πῦρ. Πάλιν ἀγέν-- 

Ν τω - -Ὁ 

νητον ἀνούσιον νοοῦμεν τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄν. 
ΝΞ ,ὔ , τ“ 

Εἰπέ τις ἀνούσιον, ὑπόστασιν ἀνεῖλε, χαὶ οὐσίας 
“ " ᾽ ’, ἘκἙ , ᾿ κλς-ς , 

ὕπαρξιν. Ἀνούσιον, καὶ ἀνυπόστατον; τὴν μὴ ὑπάρ- 

τὰ ΜοποΡο θεῖ, τητϊία ποΐξαΐϊα 6556 ἃ ΠΡΥΆΡῚ5 ἴῃ 

τηᾶγσῖπο ΒΘσιογιμ (οαἸοιιτ παν οἵ {αϊητ ἴῃ τπο- 

ἄπαπὶ {{{π]1. ἘΧΟΤΡ] οατισα, Ἰθσίηγιβ πος ἰοοο ἴῃ πιᾶν- 

δίηθ ἈδΘῚ (αϊπί : ὅτι ὁ χωρισμὸς τοῦ ἁγίου πνεύμια- 

τος τὴν φθορὰν τοῦ ἀδὰμ, εἰσήγαγεν, ψιιοεῖ δοραγαῖῖο α 

δαπείο δρίνζίι, σογτπρτίοτιοπι “1 απιὶ ἐπαϊιιαῖι. Ῥατίι- 

οὐΐα μὴ, ἨΪΘΙ να]ᾶς [Ὁ1Π1ον, ἴἰπ ἤπὸ ρουϊοάϊ ἱπορίς 

ΟΠ 588. δϑὲ ἃ ΠΡΤΑΤΙ5 ἀπίθ γουθιμ σπουδάσωσι. 5οΥ1- 

Ῥἴου. θη μος υἱάδέμν ἄϊσογε : 81 οβίοπάουϊπιι5 ἐο- 

γα ἴῃ ΡΙσἹΓππὶ ᾿πιρ᾽ οἴ αἴοη τη Τλοιιπὶ τοοϊἄοτο, πἰσὶ 

πναΐαξα βοη θη α 18Π| ἀσποβοληΐ ΞΡ Ἵ{τπ|5 σ᾽ ον απ ΤΟΙ 

ΒΙ]ουα πὶ 6556. ἦ [Υ΄. Αἀάεπάα. 1 
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Α 
ΘΕ 1π 1050 {δ πὶ ὙἹν ΠΊ115 ΠΟΒ.», {|| Ρνῖπι5. ΟΡ πο-- 
βίγ ἃ} 050. ϑΘΡΑΓ ΓΟ ΘΠ ΘΟΡΡΕΙΠΊ ΘΑ ΠΠΙ". 

Οὐ ἀτιῖθη Πλτ τὰ ΕἸ σΘ ΓΘ ῬΟϑ51Π|118,) {τι δὲ Π ΘῈ ΠῚ 

ἴῃ οὐθαῖανα δὲ οὐ θα ΓΔ ΠῚ ἴῃ Π)60 5:5. Π 6 Πξ, {4τ|- 

Ῥ1ῖι5 Θρ᾿γΊτπι5. πα Ἰσθίτι", 115 {π|20 ἀἸοία ϑιιηΐ [Δ Π|-- 

{π|ᾶπὸ ΡΠ ΕΡῚ Πλτιτη ΔΙΠΟΥ ΤΠ 5 ΘΟΙ ΠῚ 115. σΟΠΓΘΗΤΙ 

ΟΥ̓ ΠῚ. 115; ΘΠ ΟΝ ΘΠ ΟΡ Πτ15 ΘΡΓ ΑΙ ΕΠ 115..) ΘΟΓΕΓΠῚ 11 

Βριν ἔπι ᾿πηρ᾿ Θἰα ἴθι ἴπ ΠΘιιη} ΓΘΟΙ6ΓΘ6 ; 5] [Ὡ ΠΠΘ ἢ 

ΒΡ γ π5. σ]ονΙά πὶ, 61 Θ]ΟΓΙ ΠῚ. 6556. ΘΟΘΠΟΒΟΘΙῸ 

ΒΕ] ΠΘΡΙηΕ. 

Ομοΐά ποτὶ αὖ ὠηιινοσαίίοτι ἱαἀοτιίας5., 56 α 

πιαΐισα αἱ νῖπα τιτιϊξας5 σοστιοβοϊξι". 

τ. ΑἹ βρι υἱτιι5, Ἰη{π11, ΘΔ ΠῚ ΠΟΙ Π15 «ΠοἾ πιι, Ῥεαί. το3. 
πὶ ΠΠπ|4, Ζ}π|γθ5 ςρίγίξπιτι Θοσμην, οἱ «6 οϊοτι. 99: 

ῬΙοΙ αν ΦΠΟΊ 116 5ρ γἸτπ|5 δὶ αὐ 1{Ππ4, Δοπ ρογ- ἕεπ. 6 3. 
πιαποῦξ δρίτιιπι5. τπιθῖι5 ἔτι Πποηιϊϊτιίδιι5 ἰοίϊς. ἘΠ 

ΒΡ᾿ΡΙττι5 γ ΘΠ], ν ΡΌῚ σταῖα ἡΠπιά, ἤανιξ ςρίγίει5 Ρςαι. τή7. 

671πι5., δὲ “ποτὶ ἀηι; οἵ α1ϊὰ νου]τα ρου: (15 

᾿πγθηῖγ6. θεῖ γθοῦτι5 Πδθο 1Π|6]]ΘΧθυτῖ, {|| 56Π- 

[ΘΠ 15. Εἰνὶπα5. Ρῖ6 οΟμϑι ἀθγαγιῖ, νἹ 46] 166} 51 δά 

δὰ 418 0 Δάνθυϑαυ δ ΟΠ] οι πῖπιν ἀἸοατ, (πιο 51 
4{|5 δχ εαείνοοίβ 14 θη ζαΐθμ ᾿πά πιο ριιῖαϊ, φυ!ὰ 

[αοῖθῖ., στη τυ] τα ἀϊοαπίαν αι γοσθπίμν ὀπίΐα ὃ 

Ηος πη Ή116 τπιηἶτι5 ΠΟΙΉΪ 1] ἃς γ 6 ΠΕ] δϑὲ ἀἸσθη- 

{ἰ5: Ερο 51 σιιὶ διιηη. ῬΙσιπίπν ἀπιΐθ πὶ δὲ ρα Γ 68 Βτθα. δ. 

ΒΜ], οἱ αἰ], δὲ βΘΏΠΟΓ65.), οἱ βαρ  πί65 , οἵ ρο- 

το ηΐ65, δὲ ορ οθ5., {πὲ παΐτπιγα 60. 50]1 5661 

᾿ἰπϑιιηΐ. Οὐΐῃ οἱ Ἰπσθηϊζα 5111} 16} ἀἸοι μη ἴτπ’ {1188 

ποπάϊτιη φϑηϊία διιπὶ, 564 σΌ ΠΟΡΑΡΙ δῖ ΠΟΡῚ 46- 

Ὀθηῖ : 5ϊσιαξ ΠΙΟΡ ΕΙΟΓΙΙΠῚ ΓΘΘΠΡΓΘΟΙΟ {π|28 ΠΟΙ Ό]) 

[λοῖα δϑί, Ἰησϑηϊία δὲ δἵ Παΐπρα : ἃ ϑἱοτ ἔδοίθη.. 

ἄτι5 Οχ ἴθγγΟ ΔΗ 1ΪῈ5., ἴπΠ [ΘΡΡῚ Παΐαγα ΤΠ ΘΠ 15 

δϑὲ : δυΐ διοιξ σα Θχ δ4{ᾶ γ6] ἰαρ] 46 Ἰρη15, νοὶ 

Α]1ὰ {ππᾶν]5 πηδίθυα, 5: Π}1ΠΘῪ 15 115 Πθρεί. Ἀτιβιιϑ 

Ρ61 ᾿Ἰπϑϑηϊτιπη αιιο ΠΟ ΘΧϑίϑι1 , 1Π 6 ΠΠ 6 Ίπητι5 1 
«ποὰ πη] Π]Π16 ἃ ΠιιΒ πᾶ π 6ϑ[. ὈΙΧΤΣ 8]11|15 ΓΘ ΠΩ 

ΠΟΩ δχϑίαγο, 5058 ΠΆΤη ἃ 6 6556 Π|128 ΘΟ ϑ᾽ 56 ἢ ΕΠ ΔΤ 

ἃ ΒΔ ἀλλὰ πνεῦμα, φησὶ, λέγεται χαὶ ἀνθρώπου. ὡς 

τὸ μὴ καταμιείνῃ : {π6πηὶ Ἰοσιτη 6Χ ὑθίουιθιι5 ΦΌ]Π 16 

ΠΠΌ.Ὶ5 Γοϑ Ἂ{ππ]πη 15. 

»ΈἜΜΙΠΙ ὀρθοτέρως ἀναχρούσειεν ὁ εἴο., γοίζις ἤέδο γα- 

Ῥιιονῖ, ψιιὶ σοπίετιίίας αἰϊνίπας οοποίάεγαί. Οοάοχ 

ΟΟΙΡ. εἰ Βεδῖ ἄπο ὀρθοτέρως ἂν ἀχούσειεν ὁ : {πο 

τ 6 1π|5 νυ δίασ οἵ συ 6.15. 

ς ΑἸὴ (οάϊοεβ, αὐ πὲ, ἀγένητος : 411 ἀγέννητος, εἴ 

τα 1π σα] σα15 Ἰορτειτ, 

ἃ ἘΔ δάχτυλος. Αἱ Μς, δαχτύλιος. 

ς (οὔοχ ΟΟἹΡὈ. τὸ τοιοῦτον γεγένηται. ἙΤ, τὸ 

γξτηται . 

τοιοῦτο 

4 

18. 

14. 



Ῥ»αἱ.35.7. 
᾿ Το. 11. 

Ὡς 

1 ον» 2.0. 

ΟΘ6 10. ΡγδαἸοαίαν., ΡῈ 4ποά [μοία ϑιιπὶ ΟΠπιηΐᾶ. 

Ε ϑι. 

5511. Βι65. 418 ΠΘῸ Θαϑιϑι ΠΘῸ 51 0515}, πᾶ-- 

{ΓΔ ΠῚ) 5᾽ σΠ]Π σαΐ ΠΟῊ ΘΧϑβίθη [θη οἱ {{{|88 ΟΠ ΠΪΠΟ 

ΠΟ εϑί. 864 51] 415 ἀϊοαὶ φιἀπὰπὶ οχϑὶβ- 
ἴθ 6 ἃ6 5105 5ϑῖθιυ δ, 15 δχϑιβίθηϊθηι. 810 5184} {18 }Π} 

5 σι] ἤοανς. ΟἿ νΘΡῸ ἀἴοῖς ᾿ησοπῖταμη δι, 

ἀπ ὰπῸ ΠΘΘΠΙΓᾺΠῚ Οἵα ἈΡΠΟΙ]Ο., δῖν 6 ΠΟΙΠΘΠ 

1)θιι5 ῬυδροηδΓ., 5ῖγ6 ροβίροπαι.:, πϑὸ 510- 
5. ΠΠ|1ΔΠ0| ἈΡ5Γ}1, ΠΘῸ ᾿Ρ511ΠῚ 6556 ΠῸῚ, 564 

δης “θη 8) ΠΟῚ 6556. αἰΐ : 1Π|0 Ὑ6]Ὸ ΠΘΩΠΘ 
ΟΡ Θα ΓΔ} [1556 Π)6] δ} 5ἰδη απ ἱπάϊοαϊ. 564 φαϊα 

ἸΡϑ11 6556 1)6] ΠΟ 51ι501}10,. ΠΟ ΡΓΟΙπιι5 44 

1)61 ϑ βία πὰ 511 οβίθπ τ, ΝῸΠ ἴσο {πᾺ} 1 αἴθ Πὶ 
ΕΥΤῚ 4υαπηταΐθμι » ὙΠῚ 111 νὰπὰ οἰ θη δ 5 ἀθιηοη-- 

ΒΓΔ ΠΠΠῸ5 56. 6556 ΡΟ ΠΟΘ ητι" : 56 «αποιηοάο 511 

5151 8 14 1)61,. Πὲθο νοοὶ5. ἐσισοσίϊ ἀρΡΟΠ] πο 

ΘΟΙΠΠἸΟηϑίγαΓ. ΑἹ γορο Ζιοπιοίο « ρίαμη 511, 

δὲ 1Ππ4 Ἰρϑιιηι {πο 658, 4π|8}6 51, 1 4α]4 511, 

Ἰοησδ πη Ὶ5 ἰαῖθι, τιῦ {τ|0 ΘΧ δῖ1ἃ παίτρα ἃ ΠῈ}1ἃ 

ΟΥΘαα ἃ “θη ΤΠ ΘΠ ΑΡ]. ΝᾺΠῚ 51 {πά]ο]ὰ 6715 
Αγ 55115 Πλ][ἃ..,. Ὁ 1 ΡΓΟΡΠ δία, δὲ υἱφ 6115 1τη- 

ΡΟΡΥ ΘΒ σα 1165. ΟΠΊΠΪΠΟ δὲ ᾿π ΡΟ ΘΟυ[Ἀ Ὀ}1]65., 56- 

οαπάτιηι ΑΡΟΒίΟ ΠῚ, “πὰ Πἴ0 ΤΠ ΘῚ5. ἴρΡ56. οἵ] 15 
ἴ4}1ἃ διιηΐ Πα Ἰοἷα., νά 6. 8] 65 ἢ ΝΘ Ο. ΠΜΪ ΓΙ 5ὶ 

Τθῖι5 1056 [4}15 511, οἵἴιη δὰ {1185 6715 διπε., []1ὰ 

Θχϑιβίδηξ. 51 ΘΠ1ΠῚ {1ι85 56 (ΠΡ  ΘΉΠτ15 ργοραγανῖ 

Ποῖ, πθο οασι{τπι5 νά, ΠΘο Διιγ]5 διά νι, πρὸ 

ἴῃ ΘΟ ΠΟΙΆΪΠἾΒ. ἈΒΟΘΠ θυ, τιῖ ον ΡἔπΠ δϑῖ, 

“αδηϊο ΠΙΔ 15. ΠδίιΆΠῚ 1)6] ᾿ρ511|5., 4] [11 ργ- 

ῬᾶνανἹ, ΡΟ ΠΔ ΠῚ ἁἴσχιιθ [Π6[ΓἈ}}]6 ἢ 6556. {τιῖ5- 

Ῥίατη ἀἸΧΘΡΙΓ , ΘΟΡΙΙΠῚ, 411 [ἢ Ἰρϑιιπὴ Ρὶ6 ἀῷ 5ἰτη- 
ΡΙ Ια ον ορθάπης 9 

. Οὐη δ!δμ γα πε] ΐᾳ ἀϊοιιη ἴτιν, ἃ τ Πτ1ΠῚ 

οϑὲ 61 Ὑ γι δοῖθυ Ππιη1, (τιο(ἱ οἱ Τ)οῖι5 'π ον δη- 

Ἐπ. 61 ἀἸ οι παν Πα} ἴῃ ΘΟ ἸΡ πα Γὰ 5ΘΟΙ ΠΙ Π1ΠῈ 

ηΠπὰ : ΖΑ [ος5 σοπιὶ οἱ δα αἴξανὶ. ἘΠῚ συισϑιι5 τις 
τηθιι5 ρτϊπιοσθγῖίιι5 ]ςταοῖ. Αἰϊλπηθη Δ ΟρΡ ΟΠ 

αἴάιιθ ὁπ νοῖθυθ πο άδη} ἃ γοῸ Πθὸ δάορίδι, 
61} Δἀορ Εν] ΠΟ διηἰ ν 61]. ΝᾺ ΠῚ ἃ Παΐαγὰ δὲ γϑυὶ- 

ἴὰἴ6 γ65. ῬΡΟΠοΙβοιπ τι. Οτιοά 5] 15 {π|| παῖπιγα 65- 
5ΘΠ ΓΔ ΠΠ ΘΙ ΘΧ 1050 ΘΟ ΠΪ 5 θϑὲ, ΠΠΠπ15 ΠΟῚ δϑὶ βθοιη-- 

“ἀπ ᾿ἰΒΟγ ἢ ΓΘΡΙΟΡΔΙΟΠΘΙ , 4 (Ἰ55: ΠΗ] ]Θ 

Γ ϑῖς ΝῖΞβ5. ποβίυι. δ οουϊα χαὶ ἃὉΡ δ 115 ἀΡογαΐ. 

ΞΈΔΙ τὸ “πῶς. Αἱ 55. βὲχ τοῦ πῶς. ες. «φαϊηξαβ 

τοῦτο πῶς. ϑ.1α{]πΔὶ 61 εἴ φαΐϊπαπε Νί55. τὸ δὲ τοῦ 

πῶς. ΑἸῈ ἄπο τὸ δὲ πῶς εἶναί τι. 

μ᾽ ΑΒΕΖαΙ τὲ ΠΌΓΙ δ 611 πολὺ μᾶλλον ἀλλήλων 

4πᾶτ [α]βάτη βουὶρ αγάτη ΟΡ οοι]ο5 Πα 6 5 

ἸπίογΡΙΟ5, δὶς ὑεε, γρεεἶίο πια δ τιμιίμο 56 σοπίϊη- 

δμπὶ: ἀπὸ 4π14 Ῥόοβϑὶξς. οἱ Δ] Ἰθηιι5, πο υἱήθο. (ο- 

ἄοχ (01. οἵ 4111 ἄιο Βορὶὶ πολὺ μᾶλλον ἄδηλον τυγ- 

τυγχάνει : 

"΄.-. 

ΒΑΒΙῚΙ ΟἸΕΒΆΑΒΕΙ, ΘΑΡΡΑΘΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 
--᾿ 

χουσαν μήτε οὖσαν ὅλως σημαίνει φύσιν. Τὸ δὲ 
ἐνούσιον καὶ ἀνυπόστατον λέγων τις, τὴν ἐνυπάρ- 
χουσαν οὐσίαν ἐδήλωσε. Τὸ δὲ λέγειν ἀγέννητον 
τὸν Θεὸν, ἢ ἀγέννητον μετὰ τοῦ ἄρθρου, προτάξας 

Θεὸν, ἢ ἐπενέγχας πάλιν τὸ αὐτὸ ὄνομα, οὐχ οὖ- 

σίαν ἀνεῖλεν, οὐδὲ τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ, ταύτην δὲ 

Γ χαὶ μὴ γεγεννημένην εἶναι λέγει" ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 

χτισθεῖσαν δηλοῖ τοῦ Θεοῦ τὴν οὐσίαν. ᾿Αλλ οὐχ 

ἐπειδὴ τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ οὐχ ἀνεῖλεν, ἤδη τὸ τί εἷ- 

ναι τοῦ Θεοῦ τὴν οὐσίαν ἐδήλωσεν. Οὐ λέγω ποιό- 

τῆτα ἢ ποσότητα, ὡς ἐχεῖνοι ἐπαγγέλλονται ἀπο- 

δεῖξαι ματαιολογοῦντες, ἀλλὰ τοῦτο, ὁ πῶς εἶναι 
δείκνυσι τοῦ Θεοῦ τὴν οὐσίαν ἣ τῆς ἀγεννήτου φω»- 

νῆς ὀνομασία. Τὸ δὲ πῶς εἶναί τι, χαὶ αὐτὸ ἐχεῖνο 

ὅ ἐστιν, ὁποῖον εἶναι ἢ τί εἶναι, " πολὺ μᾶλλον 

ἄδηλον τυγχάνει ὡς ἀνεξιχνίαστον πάση χτιστῇ φύ- 

σει ὑπάρχον. Εἰ γὰρ τὰ χρίματα αὐτοῦ ἀδυσσος. 

πολλὴ, ὥς φησιν ὃ προφήτης, χαὶ αἵ δδοὶ αὐτοῦ 

ἀνεξιχνίαστοι, οὐχοῦν πάντως χαὶ ἀνεξερεύνητοι, 

χατὰ τὸν ἀπόστολον, πόσῳ μᾶλλον αὐτὸς, οὗ αἵ 
χρίσεις καὶ αἵ ὁδοὶ τοιαῦται; Καὶ οὐ θαῦμα εἶ αὖ - 

τὸς ὃ Θεὸς τοιοῦτος, ὅπου ἃ γε τὰ αὐτοῦ τοιαῦτα. 

Εἰ γὰρ ἃ ἡτοίμασεν ὅ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν 
ὀφθαλμὸς οὐχ εἶδεν, οὐδὲ οὖς ἤκουσεν, οὐδὲ ἐπὶ 

χαρδίαν ἀνθρώπου ἀνέδη, χατὰ τὸ γεγραμμένον , 

πόσῳ μᾶλλον αὐτοῦ τοῦ τὰ τοιαῦτα παρασχευάσαν-- 

τος Θεοῦ τὴν φύσιν ἀῤῥητοτέραν ἄν τις εἴποι τῶν 

» εὐσεδῶς χαὶ ἀπεριέργως εἰς αὐτὸν πιστευόντων: 

᾿Αλλὰ μὴν οὖν χαὶ λόγοι πολλοὶ προσαγορεύονται, 

εἷς δὲ ὃ τοῦ Θεοῦ ἀΐδιος, ὃ καὶ Θεὸς ἐν εὐαγγελίῳ 
,  ἄοτ. ἐπ , 5. ὦ Ὁ 

χηρυσσόμενος,, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Καὶ υἱοὶ 

Θεοῦ λέγονται πολλοὶ ἐν τῇ Γραφῇ, χατὸ τό" Υἱοὺς 
π᾿, τ. δ , δον ,ὔ , 

ἐγέννησα χαὶ ὕψωσα. Καὶ πάλιν, Υἵὸς πρωτότοχός 

νου Ἰσραήλ. Θέσει μέντοι χαὶ χαραχτῆρί τινι υἷο- 

θετούμενοι ἀπὸ τοῦ “ ἀληθινοῦ Θεοῦ, υἱοὶ θετοὶ καί ᾿ ᾽ 
πὶ αὶ ,, ο 

μὴ ἀληθινοί. ᾿Ἀπὸ γὰρ φύσεως χαὶ ἀληθείας δρμᾶ- 
Ἧ , “-ἱ , ἫΝ 2 »ω »Κ δ - 

ται τὰ πράγματα. Εἰ δὲ ὃ φύσει οὐσιωδῶς ἐξ αὐτοῦ 

γεννηθεὶς, οὐχ ἔστι χατὰ τὴν τῶν ἀνομοιουσιαστῶν 

ἀθέτησιν, ποῦ οἱ θέσει εὑρεθήσονται; ᾿Αλλὰ τὰ ἀἄν- 

χάνει, πιειῖιο πιαϑὶς ἰαϊεί, πειιῖτο πεῖσαι σΟΠΈΡΕ, ἔτει 

ἐξΐ, ορίιπηο. 
4 ἘΠΠῚ ὅπου τά. ΑπΈᾳα ἄτπο ΠΟΥ] ὅπου γε τά. Ηαμπά 

Ἰοπϑσε Βδρ. βεοιιη 5 ὀφθαλμὸς οὐχ οἶδεν, ποη τϑοίο. 

» ἘΔ τῶν εὐσεθῶν. Αἱ Μ85. {τ65 εὐσεθῶς. 

Ὁ Τὴ 6115. οἱ ἴῃ ἀἰ Πα] 15. Ν55.. σονγθο Ἰοστξαν, 

εοῦ οἱ θετοί : αὖ ἴῃ (Ο]Ρ. εὐ π᾿ 411|5. “ποθι Ἀερς 

οἰηθηήαίο βου ρἔιπν ᾿πν Θη πλῖι5 θεοῦ, υἱοὶ θετοί. 
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δ. ..5 , - , ΕῚ .- 
θρωπολογούμενα οἱ ἀμαθέστατοι τὴ θεότητι ἀσεδῶς 

, Χ Ἁ - ᾿ 

προσάπτουσι, χαὶ τὰς πολυμερῶς χαὶ πολυτρόπως 
,ὕ Α “- ΦῈ τας Θ. ἢ ΄ 

ῥηθείσας Ττραφὰς μονομερῶς ἐχλαμιάνοντες πί- 
«Ὁ " - 2 " ,ὕ 5 - 

πτουσιν 59 δδηγεῖσθαι καλῶς οὐχ ἀνεχόμενοι. ᾿υὐθεῖαι 
" δὰ σφ ο-ῸὉ, Ἷ λο κ ,, “᾿ 

γὰρ αἱ δδοὶ τοῦ Κυρίου, καὶ δίκαιοι πορεύσονται ἐν 
3 » εοὶ τι -" 5 - 3 , ,ὔ 

αὐταῖς" οἵ δὲ ἀσεδεῖς ἐν ταῖς εὐθείαις προσχόπτου-- 
᾿ ᾿ -“ “ἴον τὸ τ -Ὁ εοὔω ,ὔ 

σι. Καὶ τὸ θαῦμα, ἀφ᾽ ὧν ὠφελοῦνται οἱ τῇ πίστει 
, ξ , τ 

ὑγιαίνοντες, ἀπὸ τούτων βλάπτονται οἱ νοσοῦντες 
᾿ Ξ 

περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας ἀργὰς, ὡς εἶπεν ὃ 
»: ΄ Ν ἂσ ΝΑ ! Εἰ χε , ἄν το ἧΞ νὗ ΩΣ 

ἀπόστολος. “ “Ὅτι δὲ ψυχῆς νόσηυα ἐστι τὸ χαχῶς 
Αὶ ᾿ὰ - - ᾿ 

χαὶ περιέργως ζητεῖν περὶ Θεοῦ, χαὶ μάλιστα μετὰ 
Ὁ» , - -Ὸ 

ἀπιστίας, πᾶσι φανερόν. Εἰ γὰρ αὐτῷ τῷ πανα- 
ἱππαν,. ἢ ι τῶ 8 λα με τ Ἐξ 

γίῳ Θεῷ τὰ περὶ αὐτοῦ ἀπιστοῦσι᾽ πῶς τῶν “ προ- 
οτὭ -ἅαοΨ , 7 

φητῶν αὐτοῦ ἢ ἀποστόλων ἀχούσωσι, λεγόντων ἐν 
ΡΞ Α Ξ' Ὁ ᾿ 

θείαις Γραφαῖς τὰ περὶ αὐτοῦ χαὶ τῶν εἰς αὐτὸν 
ὦ ᾽ » Ἂ 

μελλόντων ἐλπίζειν ; Πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσέρ- 
͵ “ ΓΟ ΤῊ, - Ἀν να ὐὖον Ὁ δου χόμενον τῷ Θεῷ, ὅτι ἔστι. Πιστεῦσαι" μὴ γὰρ ἀπί- 

,ἷ [“] 5 7 ᾿ λῚ “ “ 

στῶς περιεργάζεσθαι ὅ τι ἐστίν" μὴ γὰρ ὃ τι οὔχ 
Ε ἃ , 2 εΥ ΡΟΝ νιν “7 
ἐστιν. Ὃ γάρ ἐστιν, ἦν, χαὶ ἐστὶ, καὶ ἔσται ἀεί- 

- ζῶ Ἐν » , 

καὶ τοῖς πᾶσι τὸ εἰναι δωρεῖται, ὡς φύσει ὧν Θεός. 

Τί οὖν ἀπιστεῖς, ὦ ἄνθρωπε; ᾿Ἀπιστεῖς ὅτι ἴδιον 
“ » -» Ὁ ,ὕὔ , 

ἔχει Υἱὸν ὃ Θεὸς, χαὶ ζητεῖς πῶς ἐγέννησε Θεός: 
ἽΝ κι ὅμοια Ἐν - 5 .“ , Χ " ἢ 

Εἰ δὲ τὸ πῶς ἐπὶ ᾿ Θεοῦ ἐπερωτᾶς, πάντως Χαὶ τὸ 
ΤΩΣ ,’ὔ 

ποὺ, ὡς ἐν τόπῳ, χαὶ πότε, ὡς ἐν χρόνῳ συνεπε- 

φωτήσειας. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐπὶ Θεοῦ τὸ τοιοῦτον ἐπε- 
φ᾽ 5 , Ἄ " ᾿ ᾿ ἘΣ Α ρωτᾶν, ἀτοπώτερον ἂν εἴη τὸ μὴ πιστεύειν. Τάχα 

ἣ Ξβουθοιᾶὰς ἐν ἃ (χα ὕὑπάογων. Ζγτεῖς Χο ὕ οὔπω ἐρυθριᾶς ἐν ἀπιστία ὑπάρχων. Ζητεῖς γὰρ ἵνα 
“ τ ΝΕ ι 

εὕρης οὐ πίστιν, ἀλλ᾽ ἀπιστίαν. Τοῦτο ἀληθὲς χα- 
᾿ Ν, , , ὩΣᾺΝ 

τὰ τὸ γεγραμμένον: Εἰς ὅ χαχότεχνον ψυχὴν οὐκ 
ΝΥ. ᾿" - ΩΣ 

εἰσελεύσεται σοφία. ᾿Βπίστευσε δὲ ᾿Αὐραὰμ. τῷ Θεῷ, 
.« δ' ν ,Ν τω 

καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, χαὶ φίλος Θεοῦ 

ν. λ.λ1ὅ 

5151 ΠΕ ]ὰτὰ οιιη!, αὐ] (πι] αἀοριίοπθ ΠῚ ϑιιηὶ 

᾿ηνϑηϊθηξαν ἢ 564 δὰ {186 πη λ Π0 ΤΠΟΓῈ αἰϊοιιπίιι}", 

106 Π551 1} 11 Ἰτηρὶθ ἰδ τατὶ Δ βου θη; ἀτιη:- 

4116 ΒΟΥ Ρ ἔπι Γἃ5 ({π|86 Πλ11}15 ν ΔΡ 5616 πη] 15 ΘΧΡΟ-- 

ΠΙΙΠ ΓΕ] 7, 56 Π 811 ΠΠΠΙ0Ὸ ΔΟΟΙρΙπηΐ , ἰατιη τ, αιοά 

ἀποὶ 56 γθοῖθ ΠΟ οἰπαπΐ. Ποοίω πάη 6 5ιιτιῖ υἷἱζδ 0:66 τή. 

]οπυϊτιῖ., οἐ 7πι5εϊ ἔτι οἷς ἀπιδιϊανιισι : ἱπιρὶϊ ὑθγο 19. 

ἔπι οἱϊς μίατις οὔίεπαάιι!. ἘΠ᾿ «πιο τηϊντιη δϑὶ., 
6Χ 4ιΠΡῖι5 π᾿ ταΐθιῃ οαρίπηξ {πὶ Π 416 58 ηὶ 5ιιπΐ, Θὰ 

115 ποοθηΐ, 4, τὰ αἰχὶε Αροβίο!πιβ, οἰτοα {ιε6-- 

51ΠΠ0Π65. 1Π|{Π|6571|6 ἀἰβριυι τα] ΠΟ Πτιπὴ Ρτιρ Πὰ5. 1Π|ν- ι ΤΊ τοιῖι, 

τ Δ {11}. ΔΙΑ] ΠῚ ἀιιθη ἃ6 σα !οϑᾶπη ἀ6 60 {π|86- 

ΒΕΠΟΠΘῺῚ ΤΟΥ Ό11ΠῚ ἈΠ] Πγ85 6556 ΠΘΏΔΪΠΪ ΠΟΙ ρ615ρ6-- 

αἴ θϑῖ, δὲ ΠΑ ΧΙ ΠΊ6 51 τἀ ἢδΐ δηϊ πιο ᾿πογϑάπ|ο. 

ΕἸΘΗΪΠῚ 51 Π 60 [05] 58 ΠΟΙ Π551Π10 5. ΟἸΠ] Θὰ 41|88 δ 56 
βρθοίδπξ , ΠαυΡἂ 5, ΠῸΠ ΟΡ ππηΐ ; “ΠΟΠΊΟ40 ᾿ρϑἴτι5 

ΡΙΓΟΡΠϑίδϑ ἃἰ ἃροϑίο!οϑ ἃιιβοι! τη, σπιτῃ ἴῃ ἐϊ- 

Ὑ]Π15 ΒΟΡΙΡ πι 115. 46 1050, ἄθάπιθ ΠΟμΜ ΠΙθτι5 ἴῃ 60 

5ΡΘ ΠῚ Ροβιἔπι}15. Ἰοαιπιπειν" Λίαηι ψιὶ απ ]λδιίηι Πμεὐν τι. 

αοοοαϊέ, ᾿τιτιο οΥθάθτ ορογίοὶ, ])θιιηι 6556. Ογο- 

ἄδθγθ, ᾿π αι}, ΠΟ ᾿ΠΟΡ ἃ οπγ]οϑιταΐθ ἰπἀασαγο 

4ποἀ 651, π6 ἀϊοδιη {πο πο δϑί. Οτοα δηΐηι 
εϑ, γαῖ, οἱ δϑὲ., οἵ δυὺϊξ βθ ΠΡ. ; ἴσῃ ἰαγσιίαν 

ΟΠ ΠΙΡτ15 τι 51Πΐ, [ἈΠΊ τι} 4π| Παΐτγἃ 51} ΤΠ τι5. 
(αν ἸΘΊΓαν ἹΠοΡΘ π|τ|ι5. 65, Ὁ ΠΟπῸ ἢ ΝΟ οτθ 5 

«πο ργοργίθμη μα θθαΐ ΕἸ] πα ΤΠ οῖι5., δὲ {πιο 5 

«αοιηοο σοππονῖ Π6ιι5 9" Οτιο 51 ᾿πϑι θεν 6 Ὥθο 

ΤΠ ΘΡΡΟΘ 65 φιοπιοεῖο , μΪαπθ τ} ΠΟ {6 ἐᾷ ΠΠ τὰ ΠῚ 
ἴπ ἰοοθο, δὲ “άπ 600 ΓΙ τι8Π} 1 ΘΙ ΡΟΥΘ δίπλα}. 

1ΠΙΘΡΓΟ ΔΎ ΡΪ5. 566 51 ἀρβιγάτπτη θὲ ἀθ Ὥθο 4]1- 
«αι ἴδ]6 ἱπαπ]γοΡΘ, ἃ 5α 1π|5 πΠΠ {τ|6 ΓΠΘΡῚς ΠῸΠ 

ἐχλήθη. Φίλος Θεοῦ ὃ μακάριος Ἄδραλυ. καὶ εἴρη- 514 ογθήθγθ. Νϑοάπτη [ον [6 ἴῃ Ἱπουθ αἰ ̓ταῖθ νου Βα ΤΊ 
᾿ ᾿ 

Ὁ ἤ 

Δ ρεάρε. Οὐμδουὶβ δπὶπι ΠΟΙ τπιὶ ἤάθπι, 564 τι πῃ 46- 

1Π αἴθ ΤΠ γ ΘΠ]85. ΗΟΟ ὙΘ}ῈΠῚ Θϑῖ βθοιπάππ 1 απο 
ΒΟΥ Ρ ΠῚ 6ϑῖ : 1π ππαϊίσπαπι ατιίτη αι τεοτὶ ἱτιϊτ Οἷ- ἘΌΝ 

ὑἱέ δαρϊοπιία. Οὐ αϊαάτι «τπίοπι Ζὑταίναπι 1260, δὲ γως. α. .3. 

, ,ὕ 3 κ ται, καὶ ἐστί. Φίλος διὰ πίστιν, φίλος δι᾿ ὅπαχοὴν 
,ὔ Ἷ Χ 

Θεοῦ- σὺ δὲ ἐχθρὸς διὰ ἀπιστίαν χαὶ παραχοὴν 
- - - Ἶ 

Θεοῦ. ᾿Επίστευσε δὲ Ἀδραὰμ τῷ Θεῷ, ἐπίστευσεν 
τ ΦΦιΣ ΙΑ, ᾿ τὶ ΡῈ “ «ες « - }} φὼ ὡς αὐτὸς, καὶ οὐκ ἠπίστησεν ὡς ὑμεῖς. Διὰ τοῦτο 

- εἶ ,ὔ 
«αὐτὸς φίλος, δμεῖς δὲ ἐχθροί. Οἱ ἐχθροὶ Κυρίου 

-Ὁ ᾽ὔ « ,ὔ 

ἐψεύσαντο αὐτῷ, χατὰ τὸ γεγραμμένον " ὅτι τὸν φύ- 
. - [ ΤΩ 

σει Υἱὸν Θεοῦ͵, θέσει: χαὶ χάριτι υἱοποιηθέντα λέ- 
λ γουσι, χαὶ τὸν χτίστην χτίσμα, χαὶ τὸν ποιητὴν 

,ὔ Α ᾿ ΞῈΝ 5 Α δ᾿ ΙΝ “ ποίημα, χαὶ τὸν ἀεὶ ὄντα ἐν Πατρὶ, ποτὲ μὴ ὄντα, 

ἀ ἘΠῚ εἰ ἄπο Μί5. ὄτι ψυχῆς. - « - περὶ θεοῦ, καὶ 

μάλιστα μὲν τὰ μετὰ ἀπιστίας πᾶσι φανερά. Ηϊπο (οτ- 

ΠΆΓΙΙΠ5 : “Γπἰπιῖ πιουϑιιδ 65ί, πιαῖε δἰ οιμ" 056 “16 6 76 

ἦε ἴθεο, εἰ πιαχίπις ψιιίέεπε αὶ ζιιαδ οτιτε ἀπο! Θεἰἰϊ- 

{αἱε οπεγεῖδιι5. δε τηαγιξε5ία. “ΓναροζΖιιπἔμτιβ, ΟἾΤη 

γονθὰ ατῶοαᾶ ππὰ]6 βόπᾶτο υἹΠογθῖ, τιβήτιθ 60. 5101 1π- 

ἀα]51, τὲ πίστεως ρΡγο ἀπιστίας Ἰο σον. ἘΠῈ5. Πεθο εϑὺ 

τηΐεγρνοίαίιο : ιϑίομξ “΄ροκίοίις εἰϊχὶξ, πῖον ϑτισι 6556 

απΐπηεβ, πιαῖθ δἰ δι ΐοδε εἶα ἴ)εο ψμώγογε, δα πιααῖ- 

216. {πιεδ οἴει {1616 οἰμποίῖς ρμεγδρίοσια 5, Οοάοχ Οο}}. 

τοριίαΐιηῖ 65: οἱ ἀεὶ γι5ιἰτἰάπιὶ., ἀὸ 1)δὶ ἀπιῖοιις 

ἀρροίζαίιι5 651. Ατηΐοιι5 Π δὶ βϑαῖιιθ ΑΡγα δὴ} οἱ 

ἀἸοία5 6ϑὶ, δὲ δὲ. Α ποτα ργορίου ἢ θη} : ΔΠΊ]ΟΙΙ5, 

«αοά οΡβάϊνη Πθο ; ἔπ γθγῸ μ᾽ μη ϊοῖι5., {πο4 ἴπ-- 

ογθά πα] τ|5 ἃ6 ἸΠΟΡ ΒΘ 65 65 Πθο. Οὐ 1 ἀπ θ πὴ 

εἰ Ἀδϑ «ααγέι δὲ φαϊπηξι5. ὅτι δὲ 

θεοῦ, καὶ μάλιστα μετὰ ἀπιστίας, πᾶσι φανερόν : {πῶ ᾽ μ ἵ ᾽ Υ 

ῃ - 
ψυχῆς. ο.ε περὶ 

βουρίαγα {π1Π γουὰ 51} εἴ σϑυπιᾶπα, ποῖηο ἀπ 1: 

41 απὸ Ἰοσαπη Ῥάιο αἐξοπέϊιβ σομβ ἀθγαυ υϊῇ. 

6 Ἐ4ΠῚ προφητῶν καὶ ἀποστόλων αὐτοῦ. Απέςᾳαϊ ἄπο 

πθτὶ προφητῶν αὐτοῦ ἢ ἀποστόλων. Ὀ͵16πὶ ΑἸ Ιπιοῖ Μ55. 

ἀχούσουσι. 

ΓΟ οάοχ ΟΟ]Ρ. περὶ θεοῦ. 

85. Ε61Π εἰς χαχότεχνον γάρ. Ν᾽ Θστ] πὶ γὰρ 

Πρτόταπι γνϑΐογιπι ατοίϊοτγιαξο ᾿πηϊχὶ, 

«ο]ου πὶ 115 
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10 5... ΒΑΒΘΙΠΙ͂Ι ΟΥΒΑΒΕΕ, ΘΑΡΡΑΏΟΟ. ἈΒΌΟΗΙΕΡ. 

ΑΡγδβδμι δο., οὐ πὶ 1ρΡ56., πθο ἱπογθά]πι5. Β χαὶ τὸν ἐξ 3 ὄντος Θεοῦ Υἱὸν λέγοντες ἐκ μὴ ὄντων 
ἔπ αἴ νοβ. Ῥγορίθγθα [056 ΔΙΏΪΟΙΙ5. 5 γῸ5 γΘΙῸ 1460 
1Π]Πη1οἱ. Ζπιππϊοὶ Ζ7Ζοιπίπιὶ πιοτιί{{ὶ φατὲ οἱ, τιῖ 

50υἸρἔιηι 6ϑί , 4ποα θαι 41 παίπινα ΕἼ] ἰτπι5 Π δὶ θϑὲ, 
Δάορείοπο αἴάιιθ σγατα ἢ] αι [ἀοίτιμ ἔι]556. 41-- 
οαπξ, δὲ οΥΘαίου ΘΠ] ΟΡ ΘΑ ΠΡ, δὲ [οίογθηι [ἃ-- 
οἴπγπη, δἵ ΘΠ} {|| 5ΘΙΏ ΘΙ δϑὲ ἴῃ Ραΐρθ, δ] {πδη- 

40 ποῃ [556 ., δὲ ΕἸ τι ηῚ 41} ἐσὲ ἐχ 60 4ὶ 6ϑέ, 
[ἀοῖιιη}) Θχ 1110 [556 [ΠΡ πα ηΐθ5. ΝΌΠ 50] ΠῚ 

ἁαΐθη) αήνογϑιι Πα η ἃ6 ΕἸ ΠΠΙΠ ΘΠ ΕΠ} [11 

θ6ὸ γδριιραηῖοθ οἱ ΟΠ γΊδίο., 564] δα πὶ Δάν Υβ115 
ΒΡΙΡΙ τὴ ΡΌΡΠΑΡΘ. ΠΟ ᾿ΠΘΡΠΝἸ (π : ΠΠ]ΡΡΘ 

Τ).61 ϑριραπη ΠΟΙ Π 1} γΟΟΔΙ 6 ΠΟἰΙπηΐ., ΘΟΡΨ]ΟΘ 

ἀπιγὰ δ ᾿ποὶΡοΟΠοἾ50 σορθ βου ρ αι }15. ἀν] η15 δά- 
γϑιϑαηΐθϑ. (ΟἿ ἀπΓ6 ΠῚ Ἀν υβα γα ΡΟΠδ πεῖς Πάεϊ, 

οἵ δα νη! ΘΟΠ[Θ5510}1 : Π6ι15, ἡ ΥθιιΠ, ΚΡΙΡΙΠ5 
Ραῖΐθυ,, ΕΠΠ1πι5., οἱ ΘρΡιπ59 ΝΟΠ Δ]16Π115 Θϑὲ ΕἸΠ]Π15, 

ΠΟΩ6 4]16ητ|5 ΘΡΙΡΙπι5 ἃ Π)60 οἱ ΕἸἼΠΟ : ΠΟ ἸοοΙ5 

αἰ ν 151, ΠΟῚ 5850 1}}15 ΟἸΡΟΙ ΒΟ ΡῚ], ΠΟ ᾿Π θυ ν }}15 

ἀϊπηθηϑι. ΝΟ ἀδίαϊ πη τι η ΕἸ] τι5 ῬΑΓΡῚ, ΠΟ 
ΕΠῚῸ ΒΘΡΙΡ ἔπι5. : 564 1πηηλῖι{4}}}}15 δὲ ᾿Π 4] ΓΘ Ρ1}15 Θϑὲ 
Θδ θη) ΓΙ ΠΙ1ἃ5 56 106}. ΝΟῸΠ Ῥαδῖοὺ δϑὲ ΕἸ] ἰπ5., 5θά 
Ραίϑι" ΕἼ] σ ΠΟΥ : τι ΠΠΘῺ5 ΨΘΡΌΪ ριον, πὲ ρο- 

τϑητα ΡΟ θη ἐ5.», τι ΒΆΡΙΘΠ5 411 5 ΡΊΘ ΠΕ 4Π} σΘ Πα, 

τιῖ Πγ ροϑβίδϑβὶβ ργορυιαμ οπαγαοίθγα. ΕἸ] τπι5. ἀπ 6 ΠῚ 

5ΘΠΊΡΕΙ δϑὲ ΕἸ]1π5, πα ΟΥ Πηὰ Π)6] 56 ΠΡ ΘΙ Θχϑιϑίθηϑ, 
πὶ παῖ 8}15. 6] ᾿πηᾶσο {Π1π|5. 

3. 566 οι ϑρ1}1{π|5 Ἰμᾶσο ἀἰοίτι5 οδὲ ἘΠ], δὲ 41- 
σι. Π 6], οἱ δὶ βρι νυ π5., δὲ νϑυθιι οἱ ΒΡ ΡΠ ἔπι5 
ΟΥ]5 » δἰ 5Ρ᾿ΡΠπ5 ΒΟπιι5, δὲ γθοῖαϑ, δὲ ΡΥ ΠΟΙ ρ}15, 
οἱ ϑρινἴι5 Ροίθη δ, οἱ ΠΟ] Πτι5 οἱ Π δῖι5 ἐἰοειιϑ 

εϑὲ Πδὶ βρι νυ πι5, δίσαΐ δὲ Ὑθυθιη). ΝΠ 51 τιηἃ 
σα Π)60 οἱ ὑοῦ γἱγει θα σϑ σιμὴ ἤγιηδὶ 5 ν1- 

ἴπ.5., Φιοιηοο ἰΊθπτι5" Οἴθ πη 4] δοοορογιπξ,, 
[Θ Ρ τι} διιηΐ Π6ὶ : 41 οἵ βριν τιι5 οὐβ Πδὶ ἂρ- 

ΡΘΙ]αταν, οἱ σαιιϑα οϑίθ πα ἔτι 6556 ΟΡ θα ]ΟἢΪ5 ΟῸΠῚ 

γε ρΡο : 411 ορϑγαῖτν Ομ ηἶὰ βίος ΤΠ δι5, ργοαΐ 

γα], ἘΠῚ αἷξ ΑΡοβίο!β : Δ ΟρΡΓΟΠΪ5 βριν τιι5, "ἢ - 

ογίδ 5. οαπιδη : {π| 01 γι} 5ρὶραΐ ἀϊνιηἰξαΐθιη : 
4ᾳθπ οἷ βρι νυ απ νυ {15 ΠΟ ΠΏ] Π 115 ἩΠΠῚν ΘΙ ΘΟΓΈΠῚ 

Ραϊδιη Πομη]ηδ : 41] 6. Ο8610 1Π ᾿ρ511η} 1 ΘΟ] τ Π1}086 

5ΡΘΟ16 ἀ4θβοθηα! : {{| βα ποι Ποαξ ἀμ] Π] Δ ΠῚ οατγ-- 

ΠΟΙ οἴ Ροϊδϑίδίθ : {πὶ ΟΡ ΘΠ ἰθυγΑ ΠῚ ΓΘρ] οἰ: 

41 οπηπῖθιι5 δάθϑε τι Ῥδιι5., οἵ οἴπ ΠΘῸ 5ΘΙΏΡΘΡ 

δϑῖ ᾿Π5ΘρΡΑΡΆ 1 ΠΘΡ τ 4Π| σΟσΠΟ50 1 {π|5 ΤΕ] διπξ 

ΟΠΊΠΪὰ 5, ΡΘΓΙΠ46 τι 5Ρ1Ρ1π|5 (Π1 1Π ΠΟΡῚ5 δϑὲ πο- 

Δ Ἄεσ. 4ιανίαβ. ὄντος θεοῦ ὄντα υἱόν. Μίοχ 6611 θεο- 
μαχοῦντες, ἀλλά. Υὶ εἴογτε5 φαϊη ας ΠΡΥῚ θεομιαχοῦντες χαὶ 

οἵ 1ἴὰ 1651} ἸΠΈΓΡΙΕ5. 
Ρ» ἜΜ ὡς ὑπόστασιν. ΓΑΡΥῚ ἀπΏ αι]! ὡς ὑπόστασις. 

Μοχ δα χαραχτῆρα. ὁ δὲ υἱὸς ἀεὶ υἱός. ΑἹ ποβίτ! 56- 

χριστομιαιχοῦντες, 

-ς 

ν 

γεγονέναι. Οὐ μόνον δὲ χατὰ τοῦ Θεοῦ χαὶ Υἱοῦ 
ψεύδονται θεομαχοῦντες χαὶ χριστομαχοῦντες, ἀλλὰ 

καὶ πνευματομαχοῦντες οὗ παύονται, τὸ Πνεῦμα 
- αν Ἔ “ Α ᾿ - Ὄ 

τοῦ Θεοῦ χυριολογεῖν μιὴ βουλόμενοι, σχληρῷ τρα 
΄7 Ἁ - - 

χήλῳ χαὶ ἀπεριτμήτῳ καρδία ταῖς θείαις Γραφαῖς 
ἐναντιούμενοι. 'Γί δὲ ἐναντιοῦσαι τῇ χαλῇ ταύτη πί- 
στει χαὶ σωζούσῃ ὁμολογίᾳ " Θεὸς, Λόγος, Πνεῦμα" 
Πατὴρ, Υἱὸς, καὶ Πνεῦμα; Οὐ ξένος ὃ Υἱὸς, οὐδὲ 
Ξ“,΄.Ἧιι ᾿ - ᾿τὦὭ -- ν ἣρ ωυ ΨΦ , 

ἀλλότριον τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ χαὶ Υἱοῦ, οὐ τόποις 

μεμερισμένα,, οὐχ αἰῶσι παραλαμδανόμενα, οὗ δια- 

στήμασι μετρούμενα. Οὐχ ἐνέλιπεν Υἱός ποτε Πα- 
τρὶ, οὐδὲ Υἱῷ Πνεῦμα, ἀλλ᾽ ἄτρεπτος καὶ ἀναλ- 

λοίωτος ἢ αὐτὴ Τριὰς ἀεί. Οὐ Πατὴρ ὃ Υἱὸς, ἀλλὰ 

Πατὴρ Υἱοῦ γεννήτωρ, ὡς νοὺς λόγου πατὴρ, ὡς 

δύναμις δυνατοῦ, ὡς σοφὸς σοφίαν γεγεννηχὼς,, ὡς 

ν ὑπόστασις ἴδιον χαραχτῆρα. Ὁ δὲ Υἱὸς ἀεὶ Υἱὸς, 
ε ΡΞ. Θ-: “ ΘΝ ὧν ἃ ς Δι 9 - ὡς μορφὴ Θεοῦ ὑπάρχων ἀεὶ, ὡς εἰχὼν Θεοῦ φυ- 

’ 

σικὴ ὃ υἱός. 

Ἃλ ΤΣ νι Ὁ Ἂ" “ 
᾿Αλλὰ χαὶ τὸ Πνεῦμα “ εἰχὼν τοῦ Υἱοῦ εἴρηται, 

Ἁ .-Ξ Ἅ -ὩὭ Α -Ὡω ᾿-ὩὗνΝ Α εου 

χαὶ δάχτυλος Θεοῦ, χαὶ Θεοῦ πνεῦμα, χαὶ ῥῆμα 

χαὶ πνεῦμα στόματος, καὶ ἀγαθὸν πνεῦμα, χαὶ εὖ- 
΄ Ἁ τῷὦο ᾽Ν 

θὲς, χαὶ ἡγεμονιχὸν., χαὶ πνεῦμα δυνάμεως, χαὶ 
-᾿ὔ ᾿ ᾿ “ κ τ “ὦ -“ ΜΆ 
Κύριος χαὶ Θεὸς εἴρηται τὸ τοῦ Θεοῦ πνεῦμα, ὡς 

, 3 ᾿τῸ εὖ εἰ 

χαὶ ὃ Λόγος. Εἰ γὰρ μετὰ τοῦ Θεοῦ χαὶ Λόγου στε- 
- -“ὖ.Ρ “- κ ΡΞ “- 

ρεοῖ τὰς δυνάμεις τῶν οὐρανῶν τὸ Πνεῦμα, πῶς 
σ “ες Ὁ 

ἀλλότριον ; “Ὅπερ οἱ λαύόντες, ναὸς Θεοῦ εἰσιν, ὃ 
- - , Α δὴ καὶ πνεῦμα στόματος Θεοῦ προσαγορεύεται, χαὶ 

-νϑ ξ Ὶ ο-Ὸὖἅο ᾿Α . ᾿ 

τῆς δημιουργίας αἴτιον μετὰ τοῦ Λόγου δείκνυται, 
- ς κ ͵ 4 

τὸ ἐνεργοῦν τὰ πάντα ὡς Θεὸς, χαθὼς βούλεται, 
ΝΥ Α -ὦν ’, μή 

ὥς φησίν ὃ ἀπόστολος, τὸ τῆς υἱοθεσίας Πνεῦμα, 
πὶ Ω͂ Ψ' ᾿ “ τὸ τῆς ἐλευθερίας αἴτιον, τὸ ὅπου θέλει πνέον θειό-- 

᾿ - - 7 - [- 
τητα, ὃ δὴ καὶ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ τῶν ὅλων 

- “-Ρ ν ΕῚ «ἀ" “5. 
Κύριος σαφῶς ὀνομάζει" τὸ ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐπ 

Ὁ Ἕ Ἁ ᾿ 

αὐτὸν ἐξ οὐρανοῦ χαταύὰν, τὸ ἁγιάζον τὴν χυρια- 
“ο“7 ᾿Ὶ ᾿Ὶ - ’ 

χὴν σάρχα μετὰ τῆς δυνάμεως, τὸ τὴν οἰκουμένην 
ΞΡ κ᾿ ᾿ " ε κι ι Η͂ τ 

πληροῦν, τὸ παντὶ παρὸν ὡς Θεὸς, καὶ μετὰ Θεοῦ 
4 Α ᾿ τω ΩΣ ’ὔ 

ἀχωρίστως ὃν ἀεί τὸ γινώσχον τὰ τοῦ Θεοῦ πάντα, 

Ρίεπι Δῖ55. χαραχτῆρα, ὡς μορφή, ταπ!16, 

ς ἘΠῚ οἱ Μ35. ποὴ Ρᾶδμοὶ εἰκὼν τοῦ υἱοῦ εἴρηται, 

ἱπιασὸ ΕἸ. Οοάοχ (010. εἰ Ἀθρ. φαϊπία5. εἰκὼν 

θεοῦ εἴρηται, ἐπια5ὸ 7)εϊ. 
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ὡς τὸ πνεῦμα τὸ ἐν ἡμῖν τὰ ἡμῶν, τὸ ἀνθρώπινον 

λέγω πνεῦμα τὸ ἐν ἡμῖν. ἁ Οὕτω γάρ φησι" Καὶ 
τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς “ ἔγνω εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ 
Θεοῦ. Καὶ πάλιν φησὶν ὃ Σωτήρ: Οὐδεὶς ἐπιγινώσχει 

τίς ἐστιν ὃ Υἱὸς, εἰ μὴ ὃ Πατὴρ, οὐδὲ τὸν Πατέρα 

τις ἐπιγινώσχει, εἰ μὴ ὃ Υἱὸς, χαὶ ᾧ ἂν βούληται 

ὃ Υἱὸς ἀποκαλύψαι. Ἡ᾿οῦτο ἐχείνου ὅμοιον, κἀκεῖνο 
. τούτου ἰσοδύναμον. Ἡμῖν γὰρ, φησὶν, ὃ Θεὸς ἀπε- 
χάλυψε διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ. “Ὅρα τοιγαροῦν 
πῶς ποτὲ μὲν Πατὴρ Υἱὸν ἀποκαλύπτει, ποτὲ δὲ 

ΔΛ. 

5) : 5ρ᾿ ΡΠ Γὰ πὶ Πυι πὰ παι 411} ἴῃ ΠΟῚ5 οϑὲ, ἄϊοὸ 
510 ΘηΪπὶ αἷξ : Κὲ φιίῷ 1)οὶ διπὶὶ πθπιὸ πονῖΐ., 

γιϊδὶ ϑρίγιειι5 1) οὶ. ἘΠ᾿ υὐγϑιι5. Βα  ναίου ἀἴοῖ : Δίε- 

7π0 8οἱξ φιιὶς οἷ Εἰ {5 τιϊεὶ Ῥαΐοτ, τιθο Ῥαίΐγοιη 

γιιίϑφιιάπι σοσποϑβοῖξ, τϊϑὶ ΕἸ αι; δὲ ομὲ τοἰονί 

ΜΖ διις τονοίατθ. Υἴοο 1}}1} 51 2116 : δὲ ΗΠπὰ τάθιη νὰ- 
Ιεὲὲ ᾳφυοά που. οδὶς επΐπηι, παι, τοροίαν 

Μδιις μ6᾽ δ)ρίγίιηι διιπι. Ὑιά6 ᾿σῖταν. {6 ην- 
δΔάμηοάπιη ἃ πιᾶπάο «πάθη Ῥαΐον ΕἸ απ 4]1-- 

{πᾶ η640. γεῦὸ ΕἸ π5. Ῥαίνθιη γοναὶ, ΔἸ 8} -- 

Υ. 

ΟΝ , Ν᾽ δ ὴΥ αν εὦω δελ 4... α 1" - 1" 

γϊὸς Πατέρα, ποτὲ δὲ τὸ Πνεῦμα Υἱὸν καὶ Πατέρα 3,» ἀο ἀπίομχ ΒρΙΡ 5. ΕἼ πὴ δὲ Ῥαΐγθιη 51Π|1}1- 

᾿ ὡσαύτως. “Ὥστε ἣ σύμπασα θεότης ἃ δῆλός σοι, 

ποτὲ μὲν ἐν Πατρὶ, ποτὲ δὲ ἐν Υἱῷ καὶ Πνεύματι 
προσηγορία γίνεται. Καὶ σοὶ λύει τὸ προφητιχὸν 

ζήτημα σαφῶς ὃ ἀπόστολος, χαὶ οὐχ ἐδὶ πρόσωπον 

ἕν ὑπολαδεῖν τὴν θεότητα, διὰ τὰς τοῦτο δηλοῦν νο- 
μιζομένας φωνάς. ᾿Επεὶ χαὶ αὐτὸς, χαίτοι τὸ τοῦ 

Υἱοῦ πρόσωπον σαφῶς πανταχοῦ χηρύττων ὡς δη- 

μιουργικὸν , ὅμως εἰς τὸ τοῦ Πατρὸς πρόσωπον ἀνή- 

γαγε τὴν πᾶσαν δημιουργίαν. Ἢ γὰρ οὐχ αὐτός 

ἐστιν ὃ λέγων, Εἷς Θεὸς, ὃ Πατὴρ, ἐξ οὗ τὰ πάν- 
, ᾿ - , 2 ΄ τ 

τα, χαὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν" καὶ εἷς Κύριος " [ησοὺς 
. » τῳ , - - 

Χριστὸς, δι’ οὗ τὰ πάντα, χαὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ; Β 
Κ Χ ὃ 7, 3 τ Ἂ Ω ᾿ Ν [ἢ ΄ω 2 αἱ ὁμοίως ἐνταῦθα τὸν ἕνα καὶ τὸν ἕνα σαφῶς εἰ- 
ΣᾺ, Δ ΣΝ ἃ 5 ἫἯἫἬνς οὖ , ΄, ρηχὼς, χαὶ “ τὸ δι᾿ Υἱοῦ πάντα γίνεσθαι μεμαρτυ- 

Ἁ ἢ Ν « Υ̓ ρηχὼς, ἕνα πρὸς Ρωμαίους εἴρηκε, καὶ τὸ δι᾽ αὖ-- 
-ὩὉ , Υ, τοῦ γίνεσθαι πάντα προστέθειχεν, οὐ μόνον τὸ ἐξ αὖ- 
-ἰἙἜ ἡ τ 

τοῦ. “Ὥστε ἣ δυὰς ἐν δυάδι δεδηλωμένη, ἢ χαὶ τριὰς 
3 ,ὔ ,, - - ΕῚ - 

ἐν τριάδι, ὡσαύτως ἐν τῷ αὐτῷ ἀποστόλῳ σαφῶς 
7 - - μαρτυρήσει καὶ τοῖς προφήταις, ὅτι ὅ μὴ τὴν δυάδα 

2 -- .“- ΙΑ σε Τῷ ΓᾺ , 
ἀναιροῦσι" μᾶλλον δὲ Τριάδα τὴν μονάδα χηρύσ- 

πο το Ὁ ΤΥ ὦ , 50) 5 τι σοντες, ἀλλ᾽ ἑνότητα θεότητος εἰδότες, ἐν ἑνὶ προσ- 
[4 Α 7ὔ 

ὠπῳ τὰ τρία χηρύσσουσι. 

ἃ Ἐ41Π οὔτω γάρ. ΠΙαά, γάρ, ἴῃ Μ55. ἀδεβί. 

ς Βορ. «παρίτιβ οὐδεὶς ἔγνωχεν. ΑἸιφααπίο ροβί μοο 

1ρ80 ἴω πρτὸ Ἰδριίαν τοῦτο ἐχείνω ὅμιοιον. 

ἃ ἘΔ ὥστε ἡ σύμπασα θεότης δῆλός σοι" ποτὲ μέν... 

προσηγορία : ὉΡῚ ποΐο5 γο]τπὶ Ἰοΐα ϑαβονιρίιτῃ, Ὗ εἴο- 

γῈ5. 4παΐπον ΠΟΥ ὥστε ἡ σύμπασα θεότης διηλώσει.... 

ποτὲ μέν, εἴο. ΑἸ ἔτοβ ΜΙ35. ὥστε ἡ σύμπασα, θεότης πο- 

τὲ μέν, εἴς. (Ομ ἤβιι5 Ἰεσοηάθτῃ ρυίαϊ δηλώσει, 

πιαπίζεοιαῦι!. Βοα πο ἀπ Δ γον τἱν' ΠΟΟ 1551 Πη118, 

ἴογο, αὖ σεγθαμῃ δηλώσει οᾶ51 510 οαγοαΐ. ΑΠΕ( πᾶτη 

Ἰστίαν γεσορίατη 6 ἸΘΟΙ ΟΠ Θ.ἢ, {{{|86 ΟΠ Π1ΒΡ 115 51115. Ἡτι- 

ΠΟΥ]5 Δ ϑο] αἴα δϑί, σοίϊπουο τηαϊπ]. Αἰΐαπηθη, πὖ γο- 

Τα} [αἴθαν, ἰοσαν! (6 π]θὸ σἱρσι απ ροβὲ Ὑ θη σοί, 

Ῥγείογοδιιθ νοσο προσηγορία 51π6 1οΐὰ 55 ΟΓΙρΡίο 

εἀαδεπάήστιῃ οαγανῖ. Αἴάιθ νθίουθτη βουιρίπγαση 516 οἂ- 

β[1σαΐαπη τθοῖρὶ Ῥόθ58 Ραῖο. Ἐκ ΠΠΌΥ15 πηᾶπτι Θά [15, 

4ποα 1ῃ 1ρ515 Ἰοΐἃ Βα Ρ5ουρίιπι ποΐαγὶ ποπ 5οΪθί, [615 

Ὁ181] τατπϊαδτ] ροία!. 

»  εἴθγεβ αἰϊψαοί ΠΠΡΥῚ ἵησοῦς Χριστός. οχ Χριστὸς 

Α τον. Οὕᾶγα τοΐὰ ἀδιἴα5. {Π0Ὶ τηδηϊ[οϑία δ ; ΠῸΠΟ 

ἀαϊάθι ἴῃ Ῥδίγθ, ππηῸ γ6}Ὸ ἴῃ ΕἼ]Ο εἴ ϑρ101ππὶ 

[Ὸ ἀρΡρϑ!αῦῖο. ἘΠῚ ΠΡῚ «ιυιδϑι! παι. ΡΡΟΡ ΘΠ οδηι 
501 ν]ξ ἀρθυῖθ Α ροβίο[τιϑ, Π6Ὸ 51Π10 τιξ τπιπὰ Ῥθ ΒΟ Πἃ 

ΘΧἰβετηθίπιν ἀοἰἴαθ., ΡῬΡΟΡΙΟΡ Θὰ5 γοο65 {π|2 τά 51-- 

σηϊἤοανο ρῥυταπέι. Νὰ) οἵ 1ρΡ568.., ΘΕ Τη51 ΕἾΠῚ 

ῬΘΙΒΟΠΔ ἢ ΠΡΙΖπ6 οἶαρο ῬΡΘΘ ἸοΘΓ Τὰ Π] τι} ΟΥ̓ ἃ- 
{] ΘΠ], ἴδῃ Δ ῬΔ[15 ΡΘΙΒΟΠΆΠῚ ΟΥΘΑΙΠΟΠΘΙ, 

ΟΠ Θ ΠῚ γοάπιχιῖ. Ἀπ ΠΟῸῚ ἰρ86 δϑὲ 48ὶ ἋἸε 1 : 
ὕὕπιιις ἴλοιι5., Ῥαΐε, δὰ φιι0 οπιτῖα, Θὲ τι05 ἰγ 

ἐϊϊιπι; οἱ πἰπιις 71)οπιίγιιι5 υθ5ιι5 ΟΠτιδίι5., ΡῈ} 

ιίθηι οπιτιΐα,, δἰ τος μ6τ' ἴρδτίπι " ἘΠ᾿ ΟΠ 511Π21}1- 

ἴον ΠΙσ τπητιηὶ οἱ πππι ΠΠΖπ]ἀ0 ἀἸχϑυῖς., αἴ π6 μον 

ΕἸΠ ΠῚ ἢἤδυὶ οπηΐα ἰθϑία τι. δἱἵ.. ὉΠΠῚῚΠῚ 6556 δὲ 

ἘοπηᾶπΠο5 αἰχιῖ, δὲ Ρ6. ᾿ἰρϑαμη οτηπηῖα ΠΘΡῚ 846]- 

ἀϊε, ποη δοἰτιπη δχ ἴρ50. Οπάγο ἱπά!οαΐα ἴῃ ἐπιὰ- 

᾿ΠΠταΐῖθ ἀπ 185. ἀπ ΘΠ) ΕΠ] 5. 1ἢ ἐγ Πα θ, 

Ρδυμ 46 'π θοάθπὶ ἀροβίοίο δἴζιιβ ἴπ ΡΡΟΡΙΙΘ 5 

ἈΡΘΡίθ ἐθϑ Πα ὈΙ τπαΡ, 608 ΠῸΠ ἀπ ΓΘ 5, ἴΠ10Ὸ 

ποο Τυϊηϊϊαῖθμι [Ο0]16 06, ΟΠ} τι] θ πὰ ΡΥ ΘἸοδηΐ: 

ὁρἃ δοβ, ἀδιται5. οοσηϊα ππιϊαΐθ, ἴγ65 1Π τΠὰ 

ῬΘύβοπᾶ ΓΘ ἀἸ0816. 

ἴῃ δτ|5 ἀοϑι ἀουαθαίαιν. 

ἜΔΕΙ καὶ τὸν δι᾿ οὗ πάντα γίνεται μεμαρτυρηχώς. 

γεΐεγεβ φυαΐπον ΠΡΡῚ χαὶ τὸ δι᾿ οὗ πάντα γίνεσθαι με- 

μαρ. Οοάεχ (ο]Ρ. εἰ 41 ἄπο Βορὶι χαὶ τὸ δι᾿ υἱοῦ 

πάντα. γίνεσθαι μιεμιαρτυρηκώς, ΒΕ Π6. 

ἃ ΠΙπά, ὅτι μιή εἴο., 515 νεγίοτναξ πο ΡΓ 65. Ὑθ 8» 

ψιιοαῖ ποπ «πιαϊταΐεπι, ἱπιὸ πες ΤΡιπίζαίεπι τοἰιπί., 

ἄτιπιὶ τιιϊξαίεπι ργεαϊοαπί. 5εα Πῶς Ἰπέθυργθίδιϊο 

πὸη Ρἰαοιηΐ (Ομ οἴ5᾽ο, {1 Ροίιι 916. γογίοπάιπμῃ 

Ῥαΐανιῦ : Ῥαίαπι ἐδοίπηιοπῖο εὐ, παπι ἰο Το 6 605 

αἰμαϊταίεπι, ψιῖμ ροίτι5 “  ιπίξαίεπι, τιπαϊταΐοπι ρητ- 

αΐοανο. Αἴ Ῥᾶσε ὙἱνἹ «οΟ 55,11 αἸχουτη ΤΠ ρ θίθτη 

νοΐογομη ϑουροόγιπὶ τ οογτ 56} 6 π 18 ΠΔ ΠῸΠ ΤΏ ]ὸ 

Ἔχργεββίββο, ΝΘ Π.0 ΘΠ πὶ ΠΟ τοὶ νἱπὶ γοΒΟΓ ΠῚ 1ἢ 

ἜΠΠρ51 ροβιίαμι 6588. [οΐα πη, θᾶ(ας, τι 1π 16 ]Πσαη αν, 

ςοπβίταϊ μος πιοᾶο ἄσθρετγε : μᾶλλον δὲ μαρτυρήσει, ὅτι 

μὴ τριάδα ἀναιροῦσιν κηρύσσοντες τὴν μονάδα, αἰψιια αεἶεοὸ 

πὲ ΖΤρὶπιζαίεπι ψιίάεπι ἰοἰ ον» 6 ἔμπι, σιιπε τιπιϊίαίοπε 

ῥα αἰςαπί. Σ 

τ ΠΌΡΕ Ἃ: 

τ 

ἔπε. 10..22- 

ΜἭαίιμ. τι. 

47. 

τ ΟὐΥ:8. Θὲ 



Οεμπ. τ. 26. 

ὥοαπ. 1. 3. 

ον. 33.4.. 

Οεηπ.3.22. 

Οεπ.ιι.7. 

αεη.10.2ή. 

Κμιος. 

11. 

ὯΝ 

Οδ5έξ. τ. 7. 

Ὁ, Ἰ ΩΣ, «ἂν 

18. 

3. πάν. ἡ.» 
30. 

“οαπ.τά.6. 

λλὰ 

ἡ. ἘΠ 4» 1π1{|Ὸὸ «πάθη ἴῃ ΠλΙΠἸ οΥΘα ΓΟ Π6 

Τλϑῖπὶ ἃ ΕἼ] πηι οἱ ΘρΙΡ απ ἸΟΓ απ [1556 

οοηϑίαι., “παπάοσιμάοιη {ΠΠπιπὶ ΜΙοβθ5. ἱπάιιχ! 

“151 ΠΠΘῚ5. ΠΟΙ Π11ΠῚ ΠΟ 6. ΘΟἸ]ΟΠ ΘΠ ἴθ ἢ ἃς 

ἀἸσθη θη :  ἰαοϊατηι5 ἰοπιίτιθην ἀεὶ ἱπιασίπϑηι οἵ 

οἱ {παἴπιθηι τιοίναπι. Αἀ {πθη} δηΐμπ ἀἸοϊ, Ἐὰ- 
ΟἸΔΠΊ15., ΠΙ51 ἃ οΥθιτη οἱ τπιηϊσθηϊ ει ΕἸ τιμὴ, 

Ρ6)" φιίθτι οηιτῖα ἐαοία διισιΐ,, ϑδο πη τιηὶ νη σο-- 

᾿Ιϑία πη, δὲ δ Βρινιἔιι πη, 46 4110 ΒΡ ρἔπιμη 6ϑὲ, δ ρὲ- 

τίζιι5 εἰἰνίπιι5., χει [6ο11 πιὸ ᾿ Οτιος 51] ΠΟ Π ΘΧΡΓΟ556 

ἀἴοῖ ἀθ {απ θτι5. ἃπὶ ααΙ τιβοιιη ἸΟα τι έι, ἴα-- 

ΠΊΘΠ ΘΠ ΠῸῚ 46 56 5010 ἰο{11 σΟΠ ΡΟ ΠῚ 5ἱξ, 

Ο ἀἰοῖῖ : Εδοθ “απ {αοίιι5 δεῖ τι τἰιτιῖι5. 6 

χιοῦὶς. ἘΠ᾿ γΥτιρϑιὴ : 7 οπῖΐθ, αἰοεδοοπάοθπίος οοτι-- 

Πιπάκαηιι5 δογίίν ἰἰτισια 5, αἰ οἰ ἢ} δἰ] πιι- 

ΠΊΘΓ ΑΙ. 605 1Π|6]}Π|ρὰ5. ΝΘΩτι6 ΘΗΪΠῚ ΔΠ 6105 ἀτι46-- 

1 φυ!ϑ αι 1 Φ 41|8}1} ΠΌΠΟΙ οἴη οὐθαΐουθ δὲ 

Το η0. ΘΟΙ]ΟΟΔΓΟ : ΠΘΩΊ6. ὙἘΠ 5115 ΠΘΥῚ ροίοϑε τὶ 
'π 60 τιπὰἃ ρϑΊβο πὰ 1Π|6 Πα 1, Ομ} (ἰἸ δ αι : 

ἔχε ἱπιῖσ 6 ποΡὶς, οἷ, 7 πο, ἐεδοοπάοηίος 

οοπ[ιπάαπιιι5. Οὐ] ΙΔ ἢ ΟἸαν τη οοὲ {πο ἐδ 
ΒΟΘΠΟΠΊΟΓΙΙΠ ΘΥΘυΒΊ 0 Π 6. (ἰἸοϊτιν : ΠΠΠπ|4 νἹάο]οθε: 

Ῥιιῖς 1δοπεῖται διε ρἼιι δὲ ἰστιθηι α Ποπιῖπο εἶδ 

οοῖο, οἵ ος, χιοά ἴῃ ρΓΌρΠΘΕἰ5 βἰ τη] τον Π15. 6 

Ρδύβοπα δὶ ἀϊοίππι οϑῦ : βἰρογίϊ δος, ἱπαιῖ, 

δίομε 71)61ι5 Θρογιἶξ ϑοάοπιαπι δὲ (Ἰοπιονταπι. 

ἘΠῚ 41101 οἸθιηθηττι5. ἀἸοὶς Πδιιβ : ϑαίνανο δὸς ἱπ 

Τοιεῖγιο 12)60 510; 1ὰ «τοἀ ἃ} ἀροβίοιοα «1-- 316 

ΟΠ οπ6 Παπα ἐἸ55θ ΠΕ, {πιὰ ἀἰοῖ παν : 2261 οἰ ])οηῖ- 
σιῖι5., τιῦ ἱπινοτιαΐ πιο οοτἰΐατα ἐπ εἶδ {{10. Οὐὰ 
γΘΙῸ ΖοΡΌΡΑΒΡΕΙ, οἱ βαρ θηΐα ᾿ρϑῖτι59 Ν τη 5110-- 

Οβοιγ δὲ ΠΟ Οἷανα ΠῚ ν᾽άθιν ΠΥ ροβίαβι μὴ 
ἃς ψ]δη νυ 8 15 ̓Π Ἰσαγ 6, οἵ} αἰΐ : Ομπεχιῖὶς ἰΟΥΤα 

νογαίοην Πινοοαΐ,, δὲ οὐμιι ἴρεάπι δοποάϊοϊ!, 
Εἰ οπιπῖα Ορϑῦώ οοποιείἐπεγείτι7 Εἴ ἐγοιγτεγιξ ὃ Οτι:ο- 

ΠᾺ ΠῚ] ΨὙΘΙῸ δϑἰ γ θυ] 5, ΠΪ5] Π)6ὶ Ὑϑρθι οἱ ΕἼ] πι5, 

ΡΟΙ 4πθιὴ οπιηϊα ἢ βο οπῖπι, Ἰπ τ: στη υἷα, 

δὲ τυογίας., οἰ οἱΐα. ὙοΥΙϊὰ5. τιΐθιη ΠΟΙ οϑί ἢΪϑὶ 

ΘΧ γΘΙῸ 5, Πα [ΠΡ ΆΠΠΓΘΙ Θὲ ΘΘΠΡΙΓΘΓΠΘ. ΘΧ ρ50 βϑηϊ- 

9 ἘΔ οἱ αἰϊψαοι Ν55. τύπῳ παρέσπειρεν, ποι γτεοΐε: 

αἵ ὁπιθιαϊα Ἰοστεν ᾿ῃὰ ἈΘρῚῖ5 ρυΐπιο οἱ «πατνίο τύπῳ 
παρέστησεν. 

ΓΙ πιὰ] ρατνίθ ΠΙΡΤΟΥ πὰ ἃ ΕἸ ΠΟΤ ῚΙΠῚ Ρτὸ λέγει 

ΒΟ. ρία τ ᾿μνοπΊτηι5 δεδήλωχε. 

6 Β6ΙΠ οὲ Μ85 ποπη}}}} οὔτε γὰρ ἰσοτιμίαν ἀγγέλους, 
: 

΄ 5 
τιμίαν ἀγγέλοις, ποπ 

τη ϑἶτι5. ἀοάἤοχ (01. οὔτε γὰρ εἰς ἰσοτιμίαν ἀγγέλους, 

Ῥδπο. 

" Οσάᾶοχ ππιι5 οὔτε θεοῦ. Α11 ΝΜί85. οἱ δάτει οὔτε θεῶ. 
Μά την ἐν θεῷ, το] θεόν. δία! Θά οὲ Μ85. ποππι!ὶ 

τῷ λέγεσθαι. ΑΠΈ(αΙ ἔτοβ ΠΡΥῚ ἐν τῷ λέγεσθαι. 

παϊο. Βοσ. βϑοπηάι οὔτε γὰρ ἰσο 

-ς 

5. ΒΆΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΟΑΡΡΑΏΟΟΘ. ΑΒΠΟΕΟΗΙΕΡ. 

Καὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς μὲν χατὰ τὴν χοσμοποιίαν πρὸς 
α τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα διαλεγόμενος δῆλός ἐστιν ὃ 

Θεὸς, ὡς ἀνθρωπιχωτέρῳ τύπῳ “ παρέστησεν ὃ Νω- 

σῆς διαλεγόμενον αὐτὸν χαὶ φάσχοντα : Ποιήσωμεν 
ἄνθρωπον χατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν χαὶ χαθ᾽ ὁμοίωσιν. 
Γίνι γὰρ λέγει τὸ ποιήσωμεν, ἢ τῷ Λόγῳ χαὶ μο- ΠΡ ἀξῇ ἸσΘΕΥ Πγσ ΧΟΥς ν. 

“  “ ΠΥ Ὰ , δέον Χ 
νογενεῖ Υἱῷ, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, κατὰ τὸν 

εὐαγγελιστὴν, καὶ τῷ Πνεύματι, περὶ οὗ γέγρα- 
Ἐξ - ᾿ -Ὡἰ 3 δὰ ὑπ πται, Πνεῦμα θεῖον τὸ ποιῆσάν με: Εἰ δὲ καὶ μὴ 

ὦ  Ὑ ὦ ᾿ ῃ Ἄ ν᾽ , ὃ λέ. δητῶς ᾿ λέγει περὶ τίνων ἢ πρὸς τίνας διαλέγεται, 

ὅ ὅτι μὴ περὶ ἑαυτοῦ μόνου λέγει δῆλόν ἐστιν ὅμως ὅτι μὴ περὶ ἑαυτοῦ μόνου λέγει δῆ ἢ 
5 τω 

ὅτε φησίν - ᾿Ιδοὺ ᾿Αδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν. 
᾿ , ΩΝ , ΄, ᾿ΣΩΣ, κΣ 

Καὶ πάλιν: Δεῦτε, καταύάντες συγχέωμεν αὐτῶν 

") 

τὰς γλώττας, ἵνα χαὶ συναριθμουμένους νοήσης. 
8 Οὔτε γὰρ εἷς ἰσοτιμίαν ἀγγέλους συντάξαι τολ-- 

μήσει τις τῷ δημιουργῷ καὶ Δεσπότῃ, "' οὔτε Θεῷ 
΄ ΠῚ ,ὔ “ » . ͵ . 

πάλιν ἕν πρόσωπον οἷόν τε νοεῖν, τῷ λέγεσθαι: Ὡς 
ἘΣ. ΓΒ ἕας ος ὶ - 6 ζυϑα ἣν εἷς ἐξ ἡμῶν χαὶ, Δεῦτε, χαταύάντες συγχέωμεν. 

9 ἢ ΝΑ ᾿ » Ἁ “- ν - ΡΣ δό 

Βναργὲς δὲ χαὶ τὸ περὶ τῆς καταστροφῆς Σοδόμων 

λεγόμενον" τό, τε, Εδῥεξε Κύριος θεῖον χαὶ πῦ ΟΜ τε. ρ 
“ ᾿τῷὰὦωῃ Ν Ἅ 5 - παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ" χαὶ τὸ ἐν τοῖς προ-- 

“ ’ 

φήταις παραπλησίως τούτοις εἰρημένον ἐκ προσω- 
τὉ “Ὁ ᾿ 

που τοῦ Θεοῦ - Κατέστρεψα αὐτοὺς, φησὶν, ὡς χα- 
ἣν ΄, 

τέστρεψεν ὃ Θεὸς Σόδομα χαὶ Γόμοῤῥα. Καὶ ἕτέ- 
, Ἁ 

ρῶς φιλανθρωπευόμενος λέγει ὃ Θεός - Σώσω αὐτοὺς 
ἢ τὴ - “- -.ὦ Ψ " αἰνιὴν “- 
ἐν Κυρίῳ τῷ Θεῷ αὐτῶν" ὅπερ οὐκ ἄπέοιχε τῆς 

τὼω -» - ͵7 τἌΒ 

ἀποστολιχῇς λέξεως τῆς λεγούσης " Κ Δώη αὐτῷ ὃ 

Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνη τῇ ἣμέ- 

ρα. Τί δὲ ὃ Ζοροθάθδελ χαὶ ἣ τοῦ Ζοροδαόελ σοφία; 

Ἀρά σοι " μετρίως καὶ οὐ σαφῶς παριστάναι δοχεῖ 

Α 

τὴν ὑπόστασιν χαὶ ζωὴν τῆς ἀληθείας, ὅτε φησί" 

Πᾶσα ἣ γῆ τὴν ἀλήθειαν καλεῖ, καὶ ὃ οὐρανὸς αὖ- 

τὴν εὐλογεῖ, καὶ πάντα τὰ ἔργα σείεται καὶ τρέμει; 

Τίς δὲ ἡ ἀλήθεια, ἢ ὃ τοῦ Θεοῦ Λόγος χαὶ Υἱὸς, δι᾽ 

οὗ τὰ πάντα; ᾿Εγὼ γάρ εἶμι, φησὶν, ἣ ὁδὸς, καὶ 

ἡἀλήθεια χαὶ ἣ ζωή. Ἀλήθεια δὲ οὖχ ἔστιν, εἰ "μὴ ἣ 

ἐχ τοῦ ἀληθινοῦ φυσιχῶς χαὶ ἀϊδίως ἐξ αὐτοῦ γεννη- 

θεῖσα. Διὸ ἐπιφέρει λέγων, Εὐλογητὸς ὃ Θεὸς τῆς 

ἀληθείας, ὅς ἐστι. Πατὴρ τῆς ἀληθείας Χριστοῦ. 

ἱ ΠΙμά, τότε, 1τὰ βουϊρέαμη. ορογέπογαι, αξ σιρρσα]α 

Ροποιθίαν. ροβὲ ρυϊπηᾶπι 5ΥΠΆΡάπι. Ἐτομῖπι 1Ππ6], τό, 

τε δά 1Ππ4 χαὶ τό τοίουυι ἄθρογε οοηβίαϊ : {πο οἰπὶ 

Ἰπίουργοβ πὸπ αἰζοπάογοῖ, ἱποαιΐθ γνεγ : 7τωιο ρμία- 

οἰ. 

κ ΜΙ οἱ ἄπο Νῖ35. δώσει χύριος, “αι 7)οπεῖσιδ. 

οᾶεχ (1). οἱ 411 ἄπο Ἀερῖ δώῃ, ἐἰθε {1 7)οπεῖπιιδ ; 

πος ΔἸ1ἴοι [πιὸ δῴη ορίαἱ.7 τη τοχίπι βᾷονο ᾿ορ ταν. 

4 Ὑ 65 ΠΡῸΣ (01}5. μετρίως καὶ ἀσαφῶς, πιιην απεδ-- 

516 οἱ οὔ αι}. 

» Ἐ4ΠῚ εἰ υνὴ ἐχ. ΑΠΈΖαΙ ἴγε5 ΠΡ ΓΙ εἰ μνὴ ἡ ἐκ. 



ΛΌΝΕΚΒΟΒ ΕΟΝΟΜΙΌΜΝ 118. Υ, 

Χριστὸς ἣ ἀλήθεια, ὃν πᾶσα πνοὴ σέθεται καὶ τρέ- 

μει. “Ὥστε ὅτι μὲν ζῶν ὃ Λόγος, χαὶ πρόσωπον τέ- 

λειον, καὶ τὸ Πνεῦμα ὡσαύτως, “ ἱκανὰ καὶ τὰ νῦν 

εἰρημένα διδάξαι. 'Γύποι δὲ ἀνθρώπινοι παρὰ Θεῷ 

πολλοὶ χαὶ ἄλλοι, χαὶ οὐ διὰ τοῦτο τὸν Θεὸν 
ἄνθρωπον ὑπολαμδάνομεν͵, οἷον εἰ πρόσωπον 
ἀχούοιμεν, ὀφθαλμούς τε χαὶ ὦτα καὶ χεῖρας χαὶ 
πόδας. Οὐδὲ τὸ χαθέζεσθαι ἐν οὐρανῷ ἥ χαθάπερ ἐν 

θρόνῳ, καὶ τὴν γὴν ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ αὶ 

πατουμένην σωματιχῶς θέλει λέγειν περὶ Θεοῦ- 
ἄλλ᾽ ὡς ὑποχειμένην τῇ θεϊκῇ ἐξουσία. Οὕτω δὲ 
πάλιν, ἐὰν ἀκούσῃς γαστέρα ἐπὶ Θεοῦ, μὴ πτυρῆς 
ὡς σωματικόν τι ἐνθυμούμενος, ἀλλὰ πνευματικόν 
τι ἐννοούμενος, λέξεις τι “ χρεῖττον, αὐτὸ τὸ γεννη- 

τιχὸν τοῦ Θεοῦ ἐμφανῶς σοι ἐξ αὐτοῦ ἀποχαλυπτό-- 

ἅενον. Οὕτω πάλιν χεῖρας ἀχούων Θεοῦ., τὸ ποιη- 

τικὸν αὐτοῦ γνώριζε σαφῶς" οὖς δὲ., τὸ ἀχουστιχὸν 

αὐτοῦ ὀφθαλμοὺς δὲ, τὸ ἴ διορατιχόν" πτέρυγας, 
: δ΄ , , τὸ σχεπαστιχόν. Καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὡσαύτως, ἕ- ἢ 
χκαστον ἰδίαν σώζει ἔννοιαν ὀρθοτάτην περὶ Θεοῦ, 

φάλιστα τοῖς ὀρθῶς πιστεύουσι. Τὰ οὖν ὀνόματα 

χρῆσοίς ἐστιν ἀνθρώποις πρὸς γνῶσιν χαὶ ὅ διάχρι-- 

σιν οὐσιῶν, ἢ χαὶ πραγμάτων χαὶ τῶν περὶ τὰς 
οὐσίας ἐπινοηθέντων. Μὴ οὖν σε ξενιζέτω γαστὴρ 

ἐπὶ Θεοῦ ἐπεὶ μηδὲ χεὶρ, ἢ τὰ ἄλλα τὰ προειρη- 

μένα. Οὐχοῦν οὐδὲ γέννησις ἐπὶ Θεοῦ ξενίσειέ σε, 

ὦ τινα τῶν ἀχουόντων. 

Χὶ δὲ πάθος ἐν Θεῷ γεννῶντι φοθδεῖταί τις, ἔστι 
- ᾿ δ 

καὶ χτίζοντος φοδηθῆναι χίνησιν, καὶ χάματον, καὶ 

πρόσληψιν ὕλης, καὶ χρείαν ὀργάνων. Ταῦτα γὰρ Εὶ 

ἐπ᾽ ἀνθρώπων δημιουργούντων. Εἰ δὲ ταῦτα οὐ 

πρόσεστι Θεῷ, οὐδὲ πάθος ἐν τῷ γεννᾶν. ᾿Αδύνατον 
γὰρ τὴν ἀπαθὴ φύσιν πάθει περιπεσεῖν. Τί οὖν φο- 

δεῖταί τις φόδον, οὗ οὐχ ἔστι φόδος; Θεὸς οὐδὲ 
γεννῶν ἐξ αὑτοῦ φύσει πάσχει" μὴ γένοιτο" οὔτε 

,ὔ 32 “- ΝΎ δα, ἢ ΞΕ φ-- [α 5 ’, χτίζων ἐχ τοῦ μὴ ὄντος τὶ, ἢ ἢ τὸ πᾶν, κάμνει" μὴ γέ- 

ς ἘΔ οἱ ἄὰο Ν55. ποῖ να]4ς δι υὶ ἱκανὰ καί. Αἴ 

ΒΟρῚΙ βοοαπάπιβ, ἰογίλιι5 οὐ βοχίιβ οαση (0]Ρ. ἱχανεῖ 

χαί. ΘΌΒΡΙΘΟΥ ἀπιΐθυα ᾿ξα αἰ ΟΤΌΤΩ 5ΟΓΊΡ51586, ΟἸαπ "1[ἃ 
Ἰορσαῦαν ἴῃ Νῖ55. ΔηΠἸ  ]ΟΤΊΡ τι : 56] νόσοι ἱκανεῖ, {πο- 

τιϊᾶπι 1Π50]6η5 οταΐ οἵ ᾿πβοϊ ἴα, ΠοἸγοο ἃ ΠΠΡΊΑΓῚ15 τη 

ἴαΐϑιη 6556. 

ἀ Ῥιά1ι καθαπερεὶ θρόνω. Απίχαὶ ἄπο ΠΡγὶ χαθάπερ 

ἐν θρόνῳ. ϑιαῖ:πιη 535. ἔγε5 ποδῶν αὐτοῦ. Ὗοχ αὐτοῦ ἴῃ 

ἐἀ 15 ἀεοι ἀενγαΐαν. Ἀορ. φπαγέαϑ θέλεις, πια]ο, 

ΤΟΝ. 1. 
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ἴὰ. ῬΥΟρίοΡθα ἸπίουΕ, ἀϊοθης : δοηοαϊοίϊις Τ οιις 3. Εςὰ, ἡ. 
φογίταἰὶς., Ζυὶ 688 Ῥαΐου νου τα τ15 (Πνῖσιῖ. Ὑου τας “θ' 

ΟΠ υιβίιιθ., τιθηλ ΟΠ Πἶ5. ΠΑ] ἴτι5. ο01}1 ἂς {ΡΘ μη. 
Αια απο γίνθηθ δ. γουθιηι, οἱ Ῥοβοηᾶ 
Ρογίθοϊα,, 5: μ]Π]Π ρα ι6 ΘΡΙ γι πὶ, θὰ {πὸ πιοάο 
αἸοία δπε, ἀθιπάθ ἄοοογο Ροϑβϑιηΐ. διιη: ἀιιθυη 
᾿υπΠΔ 88 ἴΌΓΠΊ85 ἀριια Τλδιι πὶ τη], οἵ ἃ]185 : πος 
Ῥτορίθγθα Ἰθθιηλ. ΠΟ ΠΠ]ΠΘ ΠῚ 6556 ΘΧΙ 5 ΕΠ ΠῚΔ ΠΏ » 
ΘΧΘΠΊΡΙΙ Οδτιδὰ 51 [ΔοΙ θη}. Δι ἸἸτι5., ΘΟ Π 5 π|6 δὲ 

ΔΙΠῈΒ.), Θὲ ΤΠΔΠ15, οἵ ρεήθβ. Νϑῆτθ θ΄ Ὥξο 
ἀἴσθνθ γα]ὲ, πο ἴῃ οοο νίαν ἴῃ 5648 βϑάθαϊ, 

ΠΘσΘ. «πο (θυ σοι ρϑάπιπι ᾿ἰρ 5115. 5 6] ]Ππι πὴ 
ΠΠ040 ΘΟΙΡΟΙΘΟ οδϊοθίι", 864 «πο ἀϊνίπο 
Ροΐθϑίδίι βιθ]θοΐα 511. 516 Ψ 5115), 51 τπιίθυιπη 46 

60 Δι 16γ15., πῸ ΟΠ] 6.15. [ΙΠ{|Δ ΠῚ οοΡΡο- 

γα. Τα] ἃ οορίίαπθ: 5864 ϑρίνιτιαθ σαϊάἄαπι 
ΤΠ 16] ΠΟΘ Τ5. 9 ΔΙ π||4 τ] 6] 1π|5 ἀϊοίμπντιβ 65, ΠΙ ΠΙΪΓΊΠΠῚ 

Ἰρϑᾶπι νἱ 6] σοπουδ να {Π0] 6Χχ ἴρ50 ραΐαπι 
ΤΟΥ Θ]αἴδηη 6556. 516 ᾿Τ6Ρ ΠῚ ΟἸΠ ΤΆ ΠτΙ5 Διι15 Ὠοὶ, 

ΘΠ (τι8Π} Πα θ6. νἱπὶ ἴδοι ηϊ ἀρουῖθ Θορποβοο: 
ΔΙ ΘΙ ΨΘΙῸ, ΘΔ 4τἰὰἃ ΓΘ π|5. θοὲ δι 16 η 64] 

[ἀου!ταΐθμη : Οοι]05., νἱπὶ ν᾽ ἀθπαϊ: 4145, ργοῖθ- 

ΘΘη41 μοϊοϑίαϊθηι. Αἰσαθ ἃ]10 Οπηπα ϑἰπρι]ΔΕ1Πὶ 

ΒΟ υΔΒΐ ΡΑΥΘΥ ΡΓΟΡΥΙΔ ΠῚ) ἃ ΓΘΟ Ἰβϑιπηάτη 4 ΠθῸ 

1Π 1611 ΘΠ ΙΔ ΠῚ, Πα ΧΊΠη8 ἃριιὰ 605, 4υἰ γθοῖθ ογο- 

ἄππε. Νοιηΐπὰ ἸΘΊτπ ἴῃ τιϑῖ διπὲ ΠΟΙ πΙθ1ι5 ἃὰ 

ΘΟΘΠΙ ΠΌΠΟΙ ἃ6. αἰἸβ ποιοῖ 55 ἢ ] Γι ιτη., 

ἃ ΘΔ 1 ΓΘΙΠῚ., ἃ ΘΟΙΤΠ {τ|88 οἴτοα ϑὈϑίδη-- 

18 Θχοοσιίαπίπν. Πα τιῈ νϑπίοι" πὶ Ὁ 60 ΠῸ6 ἴδ 

ΤῸ] πον]ΐαΐϊθ ϑἰπροίδοϊαϊ , οὐ Π6Ο ΠΊΔΠῚ5 ΠΘῸ 

81 485 ΒΌΡρΘΥΠ5. γοἰαία 511ΠῈ., ἴθ Ῥϑυ του Ρθαηΐ, 

Ῥγοϊη 46. ἤθάιθ σοποιδίϊο 'π 60 δἰ[οπίίπιπη ἴα 

τοάάαϊ, ποάαθ δουιτη {πὶ διά πὶ {ΘΙ 81}. 
Ὁ. Ουοά 51] {15 ἔἰπηϑὲ Π6 510 ἴῃ Ὅ60 βοπουδηΐθ 

Αἰδοιο, ροϊοϑὲ δὲ οὐθ ἢ Π15. ΠΠΠΠΊΘΓΘ ΠΙΟΐΠ., οἵ 

ἸΔ]ΟΥ ΠῚ , δὲ ΠΔ ΘΙ 128 5511} 010 Π 61, Οἱ τι5111 [Π-- 

ΒΕΓ ΠΊΘ ΠΟΥ]. Ηδθο 6Π1ΠηΔ δάϑιηϊ ΟρΘΡ ΠΕΡ 1ι5 

ΠΟΙΆ ΏΙΡιι5. 81 ΝΘΥῸ ἰϑ[Π 60 60 ποη δάϑιηξ, πὸ- 

416 δἄἀοϑί δἰθοι!ο 1π σπου Π40. ΕἸΘΡῚ ΘΠ ΠΟῚ 
Ροϊοϑί, πιὸ παῖπιρα ἃ ΓΘΟΟΠ15. ΘΧΡΘΙ5 ἴῃ ἀἰ[θοιο-- 

Π6ΠῚ ᾿ποϊάαί. Οὑν ΙσΊππν Εἰ πη6 4115. {ΠΠΠΟΥΘΗῚ . 

ἘΠῚ ἀπηο Ὁ ΠΟὴ δϑὲ ἢ θῖι8 ΠΟΙ 16 ΟἸ1Π} ΘΧ 56 δίτι- 

ὁ ἘσΠῚ εἴ βδεὲχ Μίε5. χρεῖττον αὐτοῦ, τό: 4ο] απ 

το πάοβαχη 5:1, ποῦ ἀπθῖίο. οάοχ (010. χρεῖττον, 

αὐτὸ τό, ἰρδαπι δἰ ϑυιθπεῖὶ {αθιζίαίοπι, ΟΡ ϊπιθ. 

ΤΆερ. φαάγίιι5 τὸ ὁρατιχόν. ΠὈ᾽ 6 6ῃὰ 161 (οάεχ πτέ- 

ρυγας δέ. 

ὥσιν χαὶ διαίρεσιν. Νεο 1 ] 8. Ἀεσ. φαατίαβ γνῶσιν καὶ διαίρεσιν. Νϑο 118 πητ]ΐο 

Ῥοβί (οἹ]Ρ. χεὶρ, μηδὲ τ᾽ ἄλλα. 
ἈῬ41 ἢ καὶ πάντα. ΑΠΕΙΧΦΟΙ {τ65 ΠΡτῚ ἢ τὸ πᾶν. 

"Ὡς 29 



Ἑποὰ. 20. 
Ὁ; 5, 

ειι!. 32. 

30. 

7ο. 9. 8. 

λῦ0 5, ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΑΙ ΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΚΟΗΙΕΡ. 

τὰ σοπουδῖ, αἰδοϊϊοπὶ οΡποχίιϑ δϑῦ; δρϑὶῦ : π6--. νοιτο, μηδὲ ῥηθείη. Εἰ δὲ τὸ ἐν φεύγεις, ' καὶ τὸ 

46 ΙΑΡονδι, οὰπὶ δι ΔΙ 4, Διὰ ΨΘΙΊΙΠῚ ὉΠ]-- 

γογϑαΐθ πα 6 πἰΠ110 ογθαῖ; Ἀρϑὶΐ , Πθάιι6 ἀἸσα ιν. 

πᾶν " εἰ τὸ πᾶν ὁμοίως, χαὶ τὸ ἕν " εἰ τὸ ἕν ἀνθρω- 
, Ἁ . οὡὦν, 

πίνως, καὶ τὸ πᾶν εἰ δὲ τὸ πᾶν οὖχ ἀνθρωπίνως» 

Οἰιοά 51 τἰπππὶ ΓΘ  ]5..,. ΘΠ ἰο 1 ; 51 ἰοίτπι 817 οὐδὲ τὸ ἕν. ἃ Εἰ γὰρ τὰ ἐξ οὐχ ὄντων ποιεῖ βουλήσει 

51 ΠΗ ΠΟΥ, ΘΕ ΠΠΠΊΠΠ ; 51 ἈΠΕΠῚ ΒΔ ΠΟ ΠΟΤ, 

δἔδμπι ἰοΐαμη : 51π διιΐθπι ἴοι π ΠῸΠ ΠΌΙΠΔΠΟ 

ΠΊΟΓΡΘ, Π6 {ππΠ] 4πΙ] 46πη. ἘΈΘΠΙΤΩ 51 Πθιι5 Θὰ {1188 

6 πῖμ}ο ογθαπίαν,, ἴδοις γοϊαηΐαίθ,, ἐο ΠῚ 51Π6 [Δ- 

Ῥογ6 οβοῖε ; ᾿Ἰ44π|6 ἀριια πῸ5 πο δϑί ἱΠοΡ 1116. 
Οὐ ἸΠ1π|5. ἀπίθιῃ ν᾽ ΙΓ ΟΥ̓ ι15., ΘΠ ΘΧ 

56. ἶρ50 παίιινα ἀἰνίπα τηοάοαιιο Ῥοιιπὶ ἀθοθηΐθ 
σοπυιίθ56. σϑηυίπιη. ἢ] απ.) ΠΟΠΟΓΘ ὩΡ ΠΆΪΘΠῚ ; 

Ξο {ππᾺ 161 β]ουα, ΠΡΟ] 6] 8546 ΘΟΠ5ΟΓ ΘΠ, Θ0Π- 
5Π Υ πΠ1, ΘΟΟΡΘΓΑΙΟΡΘ ΠῚ, ΘΟ 5 ΔΗ ΕἸ] Θτὰ ῬΑΕῚ 

οἱ Ῥρο, ποῃ ἀϊνθιϑδ 5:15 ἈΠ 0185, ΠΘΩΠ6 Δ] 16 ΠιιΠῈ 
Δ 6]1ι5 801. ἀοἰταΐθ. 51Π τηϊπιι5., π6 Δἀον Πα 85 

«υϊάθῃι οϑῖ. Νϑάαθ θηΐπι, πξ βου! ρία πη Θϑῖ, ἄθιιπὴ 
ΔΙΠΘπτιΠ] Δάογα 5 : ΠΟΘ γϑοθηΐθηη ΟΠ ΠΘΠΊ( Δ Πὶ 

ἄδυπι ϑιιβρίοθνθ Πρ θηλαι. Νὰ ἀἴοα5. Ἰρῖταν 8Δ44]-- 
[πΠΔ 6556 ΠΙΠΠΘΗ., ΠΘΩ116 56 Παπιπὶ 46 ΕἾ]1Ο [1556 
ἀριιᾷ δηπιο5., ΠΟΡῚ5. γΘΓῸ ὙΘΥΘΙΔΓΠΙΠῚ 6856, 5] 
πιοάο σοπβίθανο γ υθυμη γουατη ΟΡ σθ πὰ ΕἸ] πη). 

Ναπι γουθιτ πονογαηΐ ραῖθ5, Ποῖ ἡ γθαμη δάο- 

γαραηΐ, οἵ οαπὶ ὕογΡο ΒΡ! πη. ΝΘΑῈΘ 5ΘΡαΓ 65 

δαπὶ ἃ}0 60 4ἱ ἀϊοῖξ ; Ερο 7) 6ιι5 βοίιις., δὲ τιοτ 

δεῖ ρΓιδίοτ' πὶ; αἰ π6 σοπν]οῖππη ἴπ ΕἸ] πη}, αιιαϑὶ 
Τλοιι5 ΠΟ δϑϑϑῖ , σου 5 ἀΙΘΘΓΘ : ΠΘΙῈ6 αἰ5] πη 5 
ἰρϑῖιπι ἃ θὸ χαὶ ἀϊι : Ε5ο δατοτιϊ σερίπιπι 5οἶτι5, 
τἰ πὸ οἰΐϊαμη ΕἸ Πτιπὶ ΟΥ̓ ΟΡ ἢ] ἀἸσθΡῈ ἀἰοϑίπδβ. Ἐξ. 
Θηΐηι οϑο πὶ {πὶ Θχίθπαϊξ, ἃ 5011π|8 Τ)6] β]ουΐὰ 56-- 

Ῥᾶγαῖτιβ ΠΟη εϑί. Οᾶγ ἴῃ ΕἾΠΟ ῬΔΙΓΘΠῚ ΡΊΟΒ0Θ : 

ἴη Ραΐνο ΕἸ Ππιπὶ β]ουῖῆοα. αν ἀντ α5 απο ἀἸν] αὶ 
ΠΟΙ Ῥοϑϑιιηΐ , ον 6 501Π185 {{|5 ΠΟΠῚ 501 ΠΕ ΙΠΠΙΓ. 

ΝΠ δ ϊαπηϑὶ γ 6115, ΠΟῚ 501 Πα πητ7. ΟἸὰ ΠῚ τι ΠῚ 

δϑοδηΐαν Πουθ οὶ, ΠΟΙ δθοδίιμν ΤΡ Πἰὰ5 : 566] οϑὲ 

«πο ε5ῖ, δ αμηβὶ ἃ}118 πο ν᾽ ἀθᾶῖαν. ΞΡ ΙΓ ΘΠ ΠῚ 
δοῖ δαποία Τυϊμ!α5., δἴάπὸ σο]θπ ἃ δϑὲ 1Π τπιπὰ δὲ 

«οἴου πα β]ονία,, θα πη ἀθ δὲ η Δ πὴ 5018) “δἰ [αΐθηη 

ἈΡΙ4π6 οἰνοα τα Ρ ἢ 5, ̓π γδοία, ἸΏ5ΘΟΔΌ115, 1η61- 

νἱἄσα,, ΔαΙ ΠΡ] 6 ἢ 5 ΟΠ Π]ὰ., ΟἸΠΠἶα ΘΟΠΕΠΠΘΠϑ , ἴῃ 

οἰπηὶθιι5 οχϑιϑίθηϑ., Οὐ Π8., σΌ ΘΓ ΠΔΠ5, δα ποιῇ- 

ολπ5, δ νἱνποδπδ5. Ὠῖνίπιιβ 116 δὲ πιαχίμη8 δα πη]- 

ταπάπ5 ΠΟΧῸ5 ΠΟῚ ΓΟΠρΡΙαν, }πχία 1ἃ φα04 50}]- 

ἱ ἘΔ φεύγεις, μηδὲ τὸ ἕν, παφιια τισιιπι. Οοάοχ 

(915. φεύγεις, χαὶ τὸ πᾶν : 4ποα πηρ] 115 ΠΟΒῚ5 ὙΊ511ΠῚ 

δδὶ εἷἵ 5 ηῖι5. 

Α ἘΔ εἰ γὰρ ἐξ. Αὐ Μ58. εἰ γὰρ τὰ ἐξ. 

» Ψεΐδγοβ δ Πψαοῖ ΠΡΥῚ πιστότερον ἂν εἴη πᾶσι. 

ς Βορ. 4ααγίιβ τὸν υἱὸν ἀπιστῆς : φιοά 4υϊῃ ΘΟΥΤῚ- 

Ῥἴαχη 5ἰζ, ποῖ ἀπο. 

ᾶ ἀπ αρΣῦ ὁ τ 
Θεὸς, τὸ πᾶν ἀχαμάτῳς" χαὶ οὐκ ἄπιστον τοῦτο 

“ - . ἔς παρ᾽ ἡμῖν. " Πιστότερον δ᾽ ἂν πᾶσι, τὸ ἐξ αὐτοῦ 
7 -Ὁ - 

φύσει θείᾳ χαὶ θεοπρεπῶς γεγεννηκέναι ἀπαθῶς τὸν 
Ν Δεχ ΄ Θεὸν Υἱὸν γνήσιον, ὁμότιμον, διμιόδοξον, σύνθρονον, 

οσὐμόουλ ὶ ὃν, δμοού ῷ ὶ χαὶ μόουλον χαὶ συνεργὸν, δμοούσιον τῷ Πατρὶ χαὶ 
Θεῶ ν᾿ οδνς , σὰ ογ 7 ἄδι.ν ΣΝ 

εῷ, χαὶ οὐχ ἑτεροούσιον, οὐδὲ ἀλλότριον τῆς ἐχει-- 
; ΄ νου μόνης θεότητος. Εἰ δὲ μήγε, οὐδὲ προσχυνητός. 

Ν , - Οὐδὲ γὰρ προσχυνήσεις θεῷ ἀλλοτρίῳ, γέγραπται" 
58 ’ 

οὐδὲ πρόσφατόν τινα παραδέξασθαι θεὸν παραχε- 

Β λευόμεθα. Μὴ τοίνυν λέγε προσθήχην σεθάσματος, 
ο - - Ν - 

μηδ᾽) ὅτι σεσιώπητο τοῖς παλαιοῖς ὃ Υἱὸς, ἡμῖν δὲ 

ἀποχεχάλυπται, εἴπερ Λόγον ὃ ὃν δμολογεῖ πται, εἴπερ Λόγον δημιουργὸν ὁμολογεῖς 
Α ος 

τὸν Υἱόν. Λόγον γὰρ ἤδεισαν οἱ πατέρες, Λόγον 
Θεοῦ προσεχύνουν, καὶ σὺν Λόγῳ τὸ Πνεῦμα. Μη- 
δὲ χωρίσης αὐτὸν ἀπὸ τοῦ λέγοντος, ᾿Εγὼ Θεὸς 

᾿ ᾿ " “ } 2 Ὁ λ " μόνος, χαὶ οὐχ ἔστι πλὴν ἐμοῦ" ἵνα μὴ βλασφημεῖν 

ἀναγκασθῇς τὸν Υἱὸν ὡς οὐκ ὄντα Θεόν" μηδὲ χω- 
, ᾿Ξ ἃ -ἶεθι - , Ὁ Ἁ 32" ὡς 

ρίτης αὐτὸν ἀπὸ τοῦ λέγοντος, ᾿Εγὼ ἐξέτεινα τὸν 
οὐρανὸν μόνος, ἵνα μὴ χαὶ τοῦ δημιουργὸν λέγειν 

᾿ ε δελ ΕῚ ἂν ς ῳ -- Ὁ ’ τ Ψ 

τὸν “ Υἱὸν ἀποστῶς ᾿ ὅτι τῆς τοῦ μόνου Θεοῦ δόξης 

ἃ ὃ τὸν οὐρανὸν ἐχτείνας οὐ χεχώρισται. Οὐκοῦν ἐν" 

Υἱῷ γνῶθι Πατέρα, ἐν Πατρὶ δόξασον Υἱόν. Μὴ 
Ξ λα ΡΤ, ᾿ ἌΝ τς ἴς:-. Δ 

μερίσῃς τὰ ἀμέριστα, μὴ σχίζε τὰ ἄσχιστα, Κἂν 

4 γὰρ θέλης, οὐ σχίζεται. Κἂν διαῤῥαγῶσιν οἱ αἷ- 

ρετιχοὶ, οὐ διαῤῥήγνυται ἣ Τριάς" ἀλλ᾽ ἔστιν ὅ 
Η εὐ μἂν Μ ἫΣ ἘΦ - στα, ΦΡ ἢ 
ἐστι, χἂν ἑτέροις μὴ δοχῇ. Σπεῖρα γάρ ἐστιν ἡ ἁγία 

Τριὰς, καὶ σεδάσμιός ἐστιν ἐν μιᾷ καὶ ἀϊδίῳ δόξῃ, 

τὴν αὐτὴν χαὶ μίαν μόνην θεότητα πανταχοῦ περι- 
’ εχ: δ 

φέρουσα, ἄῤῥηχτος, ἄσχιστος , ἀδιαίρετος, πάντα 
- , - ἘΝ 

πληροῦσα, πάντα περιέχουσα, ἐν πᾶσιν οὖσα, δη- 

μιουργοῦσα, κυδερνῶσα, ἁγιάζουσα χαὶ ζωοποιοῦσα, 

ἢ Λὕτη ἣ θεία καὶ θαυμασιωτάτη πλοχκὴ οὐ διαῤῥή-- 
᾿ ὌΧ ΝΕ , “ τὶ " 

γνυται, χατὰ τὸ γεγραμμένον, ὅτι Τὸ τρίπλοχον 
ἢ “Ὁ ΤΗΝ 9. Ὁ , γ , - 

σπαρτίον “ οὗ διαῤῥαγήσεται. Τούτῳ τῷ νοήματι 
Υ ς Ξ 

χαὶ ὃ μαχάριος Παῦλος γράφων που πρὸς τοὺς ὀρ- 
Ὁ ͵ -ῸὉ “- 

θῶς πιστεύοντας ἔλεγεν " Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἣ ἀγά Ὁ Θεοῦ, χαὶ 1σ ριστοῦ, καὶ ἣ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἣ κοι- 

νωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

Ὅταν γὰρ τὰ πάντα ἴ ἐνεργῆται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ 

ἃ ἘΔ1Ὶ χἂν γὰρ θέλεις οὐ σχίζεται - χἂν δι αῤῥήγνυνται οἱ 

αἱρετικοὶ, οὐ διαῤῥήγνυται ἡ τριάς - καὶ σεθδάσμιος εἴο., 

ταλ116, Οοάοχ (]Ρ. οἵ 4111 ἄπο Βοσῖὶ αὐ ἴῃ οοπ- 

τοχίιι. 

ὁ (οἤϊοο5. ποηπ}}}1 οὐχ ἀποῤῥαγήσεται. 

ΓΈ ἐνερνεῖται. ΑΥ τὰ} Νῖ85, ἐνεργῆται, " 



- 

ΑὈΥΕΒΒΌΡ. ΕὔΝΟΜΙΜΝ 118. γ. ᾿ λ.51] 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν Πνεύματι, 8 ἀχώριστον δρῶ τὴν 

ἐνέργειαν τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος. Καὶ διὰ τοῦτο ναοὶ Θεοῦ χαὶ Υἱοῦ καὶ 
Πνεύματος ἁγίου εἰσὶ πάντες οἱ ἅγιοι, ἐν οἷς οἰχεῖ 
ἢ υἱα θεότης, χαὶ μία χυριότης, χαὶ ἁγιότης μία Ε 

Πατρὸς καὶ Υἱοῦ χαὶ ἁγίου Πνεύματος, διὰ τὸν ἕνα 

τοῦ βαπτίσματος ἁγιασμόν. 

Πρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι πολλάκις γέγραπται περὶ 

Υἱοῦ καὶ Πατρὸς, περὶ δὲ τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ 
βαπτίσματι μόνον. 

᾿Εὰν δὲ λέγη ὃ Πατὴρ, ᾿Εν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις 

ἐχχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρχα, 

τί εἴπωμεν περὶ τοῦ Υἱοῦ; Οὐ γέγραπτα! γὰρ ἐν- 

ταῦθα. ᾿Εὰν δὲ λέγη ὃ προφήτης -᾿Εχεῖ συνήντησαν 

ἔλαφοι, χαὶ εἶδον τὰ πρόσωπα ἀλλήλων " ἀριθμῷ 

παρῆλθον, χαὶ μία αὐτῶν οὐχ ὑπελείφθη, διότι Κύριος 
ἐνετείλατο αὐταῖς, χαὶ τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ ἃ συνή-- 

γαγεν αὐτάς" ποῦ ὃ Υἱός; Ἐὰν δὲ λέγη " Πνεῦμα ΕΝ 

παρ᾽ ἐμοὺ ἐξελεύσεται, καὶ πνοὴν πᾶσαν ἐγὼ ἐποί- Α 

σα" ποῦ ὃ Υἱός; ᾿Εὰν δὲ λέγη ὃ Δαδίδ- Καὶ τὸ 

Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλης ἀπ᾽ ἐμοῦ - ποῦ 

ὃ Υἱός; ᾿Εὰν λέγη ὃ αὐτός - Καρδίαν χαθαρὰν χτίσον 

ἐν ἐμοὶ ὃ Θεὸς, καὶ Πνεῦμα εὐθὲς ἐγχαίνισον ἐν τοῖς 
ἐγκάτοις μου" ποὺ δ ΥΣΥἱός; Ἐὰν δὲ λέγη ὃ αὐτὸς πάλιν- 

Καὶ τὸ Πνεῦμα σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὖ- 
θείᾳ " ποῦ ὁ Υἱός; ᾿Εὰν δὲ λέγη ὃ αὐτός - Καὶ Πνεύ- 

ματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με’ ποῦ ὁ Υἱός; ᾿Εὰν δὲ 
λέγη ὃ Ἰώδ' Πνεῦμα θεῖον τὸ ποιῆσάν με" ποῦ ὃ 

Υῖός; ᾿Εὰν δὲ λέγη ὃ αὐτὸς Ἰώό- Πνεῦμά ἐστιν ἐν 
βροτοῖς, πνοὴ δὲ παντοχράτορός ἐστιν ἣ διδά- 

σχουσά με" ποὺ ὃ Υἱός ; ̓Εὰν δὲ λέγη ὃ Δαδίδ - ᾽Ἔξ-- Β 

αποστελεῖς τὸ Πνεῦυ σου , χαὶ κτισθήσονται, χαὶ 

ἀναχαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ποῦ ὁ Υἱός ; ̓Βὰν 

δὲ λέγη" Ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός σου, 

χαὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω; ποῦ ὃ Υἱός: 
᾿Εὰν δέ λέγη : Οὐαὶ τέχνα ἀποστάται, τάδε λέγει 

Κύριος: ἐποιήσατε βουλὴν οὐ δι᾿ ἐμοῦ, χαὶ συν- 

θήκας οὐ διὰ τοῦ Πνεύματός μου - ποὺ ὃ Υἱός; Ἐὰν 

δὲ λέγη "Καὶ ἐξελεύσεται ῥάδδος ἐχ τῆς ῥίζης Ἰεσ-- 

8 δ. «υαγίι5. ἀχώριστον ἐρῶ, ἐπιδεραγανίΐοπι εἰϊ- 

ἐαπι. 
4 ΜΠ οἵ ποβέν! Μ85. συνήγαγεν αὐτάς, σοη Θ᾽ 6 5 νι 

" 

Ὀίαμ δϑὲ : Ζημπϊοιζις5 ἰγίρίθα ποτὰ εἰϊσγμαηροίιιτ'. Ενοιο. ἡ. 
ΟιΠη οἱ βϑαῖΐιιβ Ῥαι δ. οτηλ ἴῃ πᾶπο 5επιθητδηιὶ ἢ" 

δ δο5 {πὶ γϑοίβ οὐδάθβραπι, βδουῖθρθροῖ, ἀἰοῖε : 
Οταίϊα Π)οπιϊηὶ ποκίγὶ 65. ΟἸιγι δεῖ, οἱ οαγίίας 5. ον. ν3, 
7)εὶ, οἱ φοπιπεττιϊοαξο φαποίὶ δρίγ {5 Θτίπι οπιτεῖ- " 

διι5 νοῖς. (τὰ δηϊηὶ ὰπὲ οπιηΐα ἃ 60 μθὺ 716- 
5ιτὴ ΟΠ Ἰδίπιτη. ἴῃ ϑρ γι... ἸΠΘΘΡΑΡ ΑΒ 6 ἢ νἱάθῸ 

Ῥ 5 δὲ ΕἼ] δὲ βᾶ ποι ϑριν ει5. ορογαϊοποιη. Εἰ 

ΡΙΟρΡίθνθα ἰθηρ]α Τ)εὶ δὲ ΕἾΠῚ οὲ βαποιὶ ϑρίτιταβ 
50 Π| ΟΠΊΠ65 58 Π011, ἴῃ απ θτι5 ᾿π Πα ὈἸαξ τιπὰ ἀ6- 

1185. οἵ τπιπὰ ἀμ 8110, δὲ ππὰ βαποιίας Ραίγὶβ δὲ 

ΕἼ] δὲ ΒΡ γΙπι8 58 ΠΟΙ, ΡΓΟΡΙΘΙ ππᾶπὰ ὈΔρ ϑπμαξ. 
[15 58 ΠΟΙ ΠΟΔΊ ΟΠΘΠΙ. ι 

«Ἵἀνογϑιις 605 φιιὶ αϊοτιτιε δογίρίπιπι 6556 46 ΕἸΪο 

θὲ βαΐγε 5δθρθ, (δ δρίγιιπε ϑϑτοὸ ἐπὶ δαριἑδπιαΐδ 

αἀιιπίαχαξ. 
᾿ 

το Ουοα 51 Ραΐον αἰχὶὶ : 7πι μἰε{ππιὶς ἀἰοῦτι5 ἐ[ιτι- “οεἰ. 5.58. 

ἄαπι 6 δρίτίειι πιθοὸ βιὰ ρ6ι οπιτιθην σαγτιθῖα, 4αϊὰ 

ἀθ ΕἾΠΟ ϑδιτηῖ5. ἀϊοίανι ὃ ἨΙῸ δπὶπ 46. 60 50}1- ᾿ 

ΡῬἔμη) ΠΟΙ 6ϑῖ. 81 γ6Ὸ ρυορῃθία 101 : 701 ὁοπνε- Ἐκα.8η.15. 

πιογιετιὲ ΟΟΥ͂Ρδ, δὲ υἱάοτιπι {αοἰθ5 αἰΐογα αἰϊ6- τοι 

Τῆμ5 : τ ατιδίΓετιΐ τι] 61Ὸ, δ τπιπιά Θατιίπι Τοῖϊοία 

ποτὶ 65ΐ. χιιοπίαπι [)οπιΐπιι5 ργδοθρὶξ ἱρϑὶβ., δΐ 

ϑρίτιτιι5 6715 σοποτοσανίξ θα5; ὈΪ ΕἸΠΠπι59 51 1{|- 
ἄθπὴ ἀἴοὶς : δρίγείιι5. οαϊδὶς ἃ ν6, δὲ Π{αἰτιτι οπὶ Εφα. ὅ7. 

πθηι 650 {οὶ ; ὉὈὶ ΕἸ] τ5ῦ 51 νοῦὸ αν ἀἸοϊ : 

Ετὶ δριίγίξεπι ἔππίπι δαποίμτηη, τι απ γα 5 αὶ ἢϊ6; Ῥϑαϊ. ὅο. 

ἘΠῚ ΕἼΠπι5 9 Τίθ πὶ 5ἱ 116 1ρ586. ἴοι : (Τ᾽ πιιετιείχετν, ἜΡΡΕΝ τ 
ΟΥΘα ἵπ πιθ, 1) 6ῖι5, οἱ ϑριτίίιτα, τεοέμηη ἱπιπορά 152. 

ἐπι υἱδοογίθιι5 πιϑὶς; ΌῚ ΕἸΠπι5 ἢ Β  Γθ1ι5 51 1461 

ἀϊοαὶ : Εὶ ϑρίτίξιι5. ἔπιπι5 θοτιι5 ἀθάμοοί πὶθ ἔπι Ρ αὶ, ιή5. 
ἰογτα τϑοία ; αὶ ἘΠῚ π5ῦ 51 Ἰάθη ἀἸοῖ : Εὲ ϑρΐ-- 10. 

τίει ρτϊποῖραϊὶ οοτγπια πιὲ; αὶ ΕἸΠ 53 Ουοά Ρεαὶ. 80. 

οἱ 700 ἀϊοεῖῃ : ϑρίγέξιις αἰἰνίπιις ἡτιὶ πὶ βδοῖξ; αὶ "Ἔ; ος ΄. 

ἘΠῚ πι5 ἢ 51 Γαγϑιιβ άθτη 10} ἀἰοϊὲ : ϑρίγείπι5 65ΐ ἐπ ὕον.35. 8. 

Πποπιϊτιῖδιι5, Π.αἴτις ἀτιΐοπι Οπιτιϊροί τς 65: σαὶ 

πιὸ «οοοῖ; αὶ ἘΠῚι5᾽9 Οὐοὰ 51 Ῥανιὰ ἀἰϊοϊῖ : 

Ἐπιΐεῖος ϑρίτίζιπι ἔππεπι, δὲ ΟΥΘα  τεγείτι1", Θἔ ΤΊ ΤιΟ-- ᾿ς]. το3. 

ναφὶς {αοίοπι ἰθγτίθ; αὐὶ ΕἸ] 5 ἢ Τίθμη 51 Ἅ161ὲ : 80. 

Ομο ἴδο α ϑρίγιεε (πιο, δἰ χιι0 ὦ {ποῖδ μα {μ-- ναι. 138. 

δίατη 9 Ὁ] ΕἸΠπι59 Οὐοά 5ὶ ἀἸοῖῖ : Κα Μἰὶὶ ἀθδοτ- ἫΝ 

ἴογος, ἰμκβο αϊοῖν οπιΐπιις : ΕδοϊΞἐἰς σοτισὶ ἔἴτιπι 

ποτὶ ΡΤ πιθ, οἱ ραοίϊοτιο5 τιοτὶ ΡΕΤ' ρίχτει τη θιπι; 

δὶ ἘΠῚ 59 ΒαΓβι5 5ὶ ἀἸοιῖ : ΕῚ ϑοτθαϊθέι υἷτθα Ετα. τι. 

(δὲ γαάϊος 7656, οἱ ος 4 γαάϊοθ αϑοοπάσὶ, οἱ "5. 

Ο.1. 

δας. Τιορϊταν νοτὸ ἀρὰ ΓΧΧ συνήγαγεν αὐτὰ, σοπσ ε- 

αντὶ εα. 
85 »νΨ 

“ΦΞ θαι .- 



λ52 

γδητιϊοσοθί 5τιρ 61 διμνὶ ϑρίσιτι5 σαρὶοπὶω οἱ ἐπιεἴ-- 
ἰδοίιι5, ϑριτ {τι5. οοτιδι ἰϊ δὲ ζοτ ἰμαἰϊτιὶς, δρίντέτις 
δορτυιοηῖς δὲ ρίθίαίϊς,, οἱ τορίονι! ἔρδιίτηι δριτί- 

{μ5 {ἱππογὶς 1)εὶ : ΖΟΠΊΟ40 5ΘΡράγαθο 5Ρ1 πὴ ἢ 

51 1Π46π1 4ἸΟἸ : δρίνίιιι5. 1)οπιϊτεὶ σι 061 τι6, ᾿ὑΓῸ- 
Ρίοι' φιιοά τιτιχῖΐ τηθ; γεϊδιέ πιὸ πιὶ ραπιρογὶθιι5 

Θυαπροίίξανοηι : τοὶ ργιράϊοαγεπι οαρίνὶς. ΤΘηιΐ5- 

σἰοτιεπι, δὲ οιΕοῖς υἱδιίπ τ ΦΟΠΙΟῸ 5ΘρΡΆΡαΡο 5Ρ1- 
γἹ τι" ΤῈ «προτηπ6. ᾿ἰσεὲ σὰ βϑἰπαά!ο ἃς ἰὰ- 
θοῦ ἱπνθηὶα πὶ 6 θυ ϑοΡΙρἔπιγα, [1 6 

Νονο Τοβίαπιθηῖο, (6 ϑρίνιτα εἰ ΕἼΠΟ οἱ Ραΐγο. 

5. ΒΑΒΙΠ1ΠΠῈ ΟΕΒΑΒΕ,ΖΙ 

Ἔα. ΘΙ. 

ΤΕ 1,28. 2 ν6 δτλαίϊα ρίοτια, ])οπιῖίντις (δοίη : 6006 Θπῖηι 

σοποίρίο5 ἴπι πεΐθγῸ, οἱ ματος {ἰζετη. ἘΠ᾿ σανὰ Δ1-- 

Ἰυϊά.ν.34. χὰ ἀἸσογοῖ : Ομοιποῦο σοσποβοάπι ἰδίπεῖ, σιιατι-- 

μ ἀοφιιάοπι Οἰγιιη} τιοτι σοστιο 560 3 ΑἸοΙ Θ᾽ ΠΟ ]τ5 : 

ϑρίγίιιις βσαποίμις δι ρογρθηῖθὶ ἐπ 6, δὲ νίνγίιι5 

«4{ιἰξειηνὶ οὔτω ὑτανιι εἰδὶ. ἘΠ᾿ σπῦϑιιθ ᾿ά θη} ἀπσο- 

Δαιι}. α.. 1ὰ5 δὰ 72Ο056ρ|ν ἀἸοῖ : Δὲ {ἐἰγιθας αοοίρογο ἤαγίαιι 

Ἴ ΘΟπ) 56 πὶ {απ : ΤΠ} μοί ἐπι δα σοποορίπηι 65ϊ, 

4 δρινιτι δαπιοίο δε. ἘΠ᾿ γαγϑιιβ ΡΓΟρΡΠοίο νϑῦθᾶ 

Ιαι ιν. 12. ΘΧΡΟΠΘΗ5 Ἔν Δηρο]Ἰϑΐα αἱξ : 7 «αἀϊπηιρίοτοίι ψιιοί 

Ἢ δογὶρίιηι 651 : Εσοθ ΕἸ 5 πιδιις οἰδοιιις, εἶἰ6-- 

οἴμι5 πιθιι5., ἐπ “το ἤδη σοπιρίαοίζετη, ἐςΐ απ) 

πιῶ, ροπάπι δριτ τι πεδτιτι 5107 ἱρϑιιηι. Αἴ πι6 

ὕοαη. 3.8. ἴῃ Ἐν ΔΠΉΘΟΙΙΟ ΟΡ Ρἴι δϑι : ϑρίγί(ς τὶ ὐμε, 

δρίσαΐ, οἱ ϑοσοτη 6715 ἀκεἰϊδ : 56εἰ πιοϑοὶς τιπιεθ νε-- 

πίαϊ, απ ψιιο υαάαί. δῖὴο 65: οπιτὶς {ει τιαίιι5 651 
Δία. 2. 6 ϑρίγιτπι. ἘΠ᾿ Θ᾽ ΠΏ ΠΠἴοι ἴῃ Ἐνδηρο]ο : δὲ ΟΓῸ 650 

3: ἐπι ϑρίγιίτι 7) 6ὶ 6] 1οἷο ἀιρηιονῖα, ἐσί Ἂμ" Ρεγνθηϊ ἐπ 
λαίι)ι. 12. Ὅος τ στε 71) εἰ. ἘΠ᾿ Υυι 5115 50 Πρ τι οϑὲ : Ομιη6 
π΄: Ρδοσαίτιηι οἱ δ ακρμθηιία τοπιεδέτιτ ποπιϊχ τις : 

αἱ ϑρίγιιι5 ὑ]ακρ]θηιία τιον πανοῖ τοπιὶςςίοτιδιμ. 

λιαειι. 5. ἘΠ᾿ τὰ Ῥαριίϑιηο ἀθβοθηά τ ΒΘ ΡΙΓ π5. βαποίτι5, οἱ 
16 εἰ 4.11. . - 

ΤΠ Δ 511 5ῈΡΕΙ ΘΙ] : Δη56]1 ν6]Ὸ 4 οβοθηθηΐοβ 

ΤῊ] ]5 Γαΐ 6. Οτ0 σορ ποβοὰθ. ΔΏΘ6105 “αἰ 61 

ἀδϑοθπάθηϊςοϑ Π}1 ΠΙ5 ΓΑΙ, θυ ν  πῖθ τι οΟϑίθη-- 

ἀἄδηξ : ΒΡ ΓΙ ὙΘΙῸ 5106} ᾿ρϑι1Π) ΠΙΔ Π51556, τι, 

ΤΠ ΔΠΒΙΟΠΘ Δι Ἰΐα, ΠΑἔτιγ86. 6]1|5 Που ἕαΐθηι 1π|6]]1-- 
7οαπ. τή. σᾷϑ. ΒΟΡΙρΡίατη Διο δϑὲ : Εὶ Ῥαΐοσ' πὶ πῖθ πια- 
10, . . - 

7ι6 15, ἴρ56 {αοῖι ορογα. ἘΠ᾿ τπιγϑιιβ ΒΟΡ ΡΠ Π δϑὲ ὡ: 

{πιοιή 1.5. 7θσιις απ ίθπι Ρίσπιις ϑρίγίζι σαποίο τον ϑγδιις δεΐ α 
7ογήαπο, δὲ ἀοξιις 65: ρθῖ ϑρίγι ἐπίτη ἐπι ἀδσογίμηι, 
αἰοῦτις φμαάτασίτιία ἑοπίαξιις α ἀἰαϑοῖο. Επ ἴτ6-- 

4} 
πατρός. Απί- 

᾿ 

411 ἔγοβ δτὶ αὐ ἰοσοσα οδὲ ἴῃ σοπίοδχίιι. ΠΙμά, χεχαρι-- 

τωμιένη, 1ἴὰ Γιαἴϊης. το α1641 ἀποίου Κ΄ ἘΑΡΒΤΟΥΣ 

»ΈΛΜΠΙι τῆς παλαιᾶς... χαὶ υἱοῦ χαὶ 7 

σγαίία 

Ρίεπα : αἰτὶ, Θ᾽ γαϊίοσα: 4111, ζει 5" αἰΐα ἀοπαία 65: «Ἰ]ὶ, 
δ ναι αἰϊεοία. Βαθτμ ας δ 1 χαὶ τῆς Μαρίας.  οσυ]ὰ 
χαὶ ἀδοβὲ ἴῃ ποϑβίγῖβ (οα]οῖθιι5. Οὐοα αὐιΐοθπι αἷΐ βοιῖ- 
Ῥίον, νουθὰ 1114, χατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; Μαγία 6886, 
π᾿ 60 οππὶ [Ἁ}]1 σοπϑίαί. Ἐξομΐπι, {π|6 γαῖ ες Ἢ 

ΟΛΑΡΡΑΏΟΘΟ. ΑἸ ΘΗΙΕΡ. 

σαὶ, καὶ ἄνθος ἐχ τῆς ῥίζης ἀναθήσεται, καὶ ἐπανα- 

παύσεται ἐπ᾽ αὐτὸν Πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, 

Πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, Πνεῦμα γνώσεως χαὶ 

εὐσεύείας ,χαὶ ἐμπλήσει αὐτὸν Πνεῦμα φόδου Θεοῦ" 

πῶς χωρίσω τὸ Πνεῦμα; ᾿Κὰν δὲ λέγη" Πνεῦμα 

Κυρίου ἐπ᾽ ἐμὲ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελί- 
σασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλχέ με, κηρύξαι αχμας 

λώτοις ἄφεσιν, χαὶ τυφλοῖς ἀνάδλεψιν " πῶς χωρίσω 

τῆς 

τῆς 
τοῦ 

τὸ Πνεῦμα; Καὶ ὅσα φιλοπόνως δυνατὸν ἀπὸ 

Γραφὴς τῆς " τε παλαιᾶς εὑρεῖν , χαὶ ἀπὸ 

καινῆς τε Διαθήχης, περὶ τοῦ Πνεύματος χαὶ 
ἣν ωω το Υ - Ψ, 

Υἱοῦ χαὶ τοῦ Πατρός. Χαῖρε χεχαριτωμένη, ὃ Κύ- 
Ἂν ς ᾿ 

ρίος μετὰ σοῦ" ἴδου γὰρ συλλήψη ἐν γαστρὶ, καὶ 

- Κατὰ τί 
͵ πα . Ὁ ΑΝ δὲς » 7 , 

γνώσομαι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσχω; λέγει 

τέξη Υἱόν. Καὶ τῆς Μαρίας λεγούσης 

αὐτῇ ὃ ἄγγελος - Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ, 
«ὍΝ νη) » , » ἵὰ ἿΞ ᾽ 

χαὶ δύναμις “Ὑ ψίστου ἐπισχιάσει σοι. Καὶ πάλιν 

ὃ αὐτὸς ἄγγελος λέγων τῷ Ἰωσήφ: Μὴ φοδηθῆς 

παραλαῤεῖν Μαριὰμ. τὴν γυναῖκά σου" τὸ γὰρ ἐν 
2. ὦ ΓΝ ΕἸ , 5 ἣν οὗ ᾿ , 

αὐτῇ γεννηθὲν, ἐχ Πνεύματός ἐστιν ἁγίου. Καὶ πά -- 

λιν ὃ εὐαγγελιστὴς ἑρμηνεύων τὰ ἐν τῷ προφήτῃ 
7, Ὁ Ἁ ,ὔ 1 κ᾿ ΚΕ ἐμ - 

έγει " πληρωθῇ τὸ γεγραμμένον, Ἴδου ὃ Παῖς 

ὃ ἐχλεχτὸς, ὃ ἀγαπητός ! εἰς ὃν ηὐδόχησεν μου ὃ ἐχλεχτὸς, ὃ ἀγαπητός μου , εἰς ὃν ηὐδόχησε 

Ἵνα 

ἣ ψυχή μου, θήσω τὸ Πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν. Καὶ 

ἐν εὐαγγελίῳ γέγραπται 'Γὸ Πνεῦμα ὅπου θέλει 
- ᾿ Α 8 τῆς ΚΕΝ ͵ Ε . δὰ ἘΣ. 

πνεῖ, χαὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀχούεις, ἀλλ᾽ οὐχ οἰδας 
, “ ᾿ ο-Ὁ [4 “ [τ -ι οὗ ΡΝ 

πόθεν ἔρχεται, χαὶ ποῦ ὑπάγει. Οὕτως ἐστὶ πᾶς 

ὃ γεγεννημένος ἐχ τοῦ Πνεύματος" ΚΚαὶ ὁμοίως ἐν τῷ 

Ε ἐλ ΤΡ Εἰ δὲ πε ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐχθάλλω 
ν 

Θεοῦ. Καὶ πάλιν τ ἐπὶ Πᾶσα ἁ ἁμαρτία χαὶ 

βλασφημία ἀφεθήσετα! τοῖς ἀνθρώποις, ἣ δὲ τοῦ “ 

Πνεύματος βλασφημία οὐχ ἔχει Ἀβεσιν: Καὶ ἐν τῷ 

βαπτίσματι χατ νι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ ἔμει- 

γεν ἐπ᾽ αὐτόν - οἵ δὲ ἄγγελοι χατελθόντες διηχόνουν 
ἫΝ -ῸὉ σ ΄“« [ ᾿ “ Ἅ ΄ 

αὐτῷ. Ἵνα γνῷς, ὅτι οἱ ἄγγελοι κατελθόντες δια-- 
- εἴ Α μ᾿ , ὉἝ'͵]ὔ ᾿ ΝϑΙΑ Ὁ 

χονοῦσιν, ἵνα τὴν δουλείαν δείξωσι- τὸ δὲ Πνεῦμα 

ΜΕΥ ἐπ᾽ αὐτὸν, ἵνα τὴν μονὴν ἀχούσας; ἐλευθε-- 

ρίαν ἃ γοήσης τῆς φύσεως αὐτοῦ. Ἐεγραπεαι 
ς Ἀν 3 2 δ ΄ - ἴθ τ, 
ὃ Πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων, ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτός Καὶ 

ΤᾺ , 2 οὋ ΝᾺ 7ὔ Ψ' 

819 πάλιν γέγραπται: Ἰησοῦς δὲ πλήρης Πνεύματος 
ΓΕ ΑΝ, ΠΣ Ἦν; ΨΕῚ ἢ »7 ᾿ » - 

ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ Ιορδάνου, χαὶ ἤγετο ἐν τῷ 

Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον, ἡμέρας “ τεσσαράχοντα 

ἀπ σοηί1α, γοῦθὰ Προ ΠῸΡ δπὶ δατϊς, 564 ΖΔοΠατνῖο, 
Τα ,.18ὲ 

ς (οὔοχ (0]"». ἡ δὲ 

ὁρ]επιία ἐπ διρίνίεπε, οο τὰν ἰοἴϊιττ ἐπι δριίντεπι. 

ἃ (οαὲχ (ΟἹΡ. εἰ Ἀδρ. ϑγίια5 ἐλευθερίαν νοήσῃς τὸ 

εἰς τὸ πνεῦμα βλασφημία,, δία- 

τῆς φύσεως αὐτοῦ. 

α Ῥαποίαπι τορουαν ἴῃ Αἰ {ποῖ (ΟΠ ἸΟΙΡι5 Ὁ γο- 

61} τεσσαράχο οντα, 0Ὁ{ Π]ΟΠΟΙΘΙΏΙΙΓ, ΤοΠΙΪ Π 1 ΠῚ ΡΕΙ 



ΑΡΥΕΒΘΟΒ ΕὔΝΟΜΙΌΝ [1Β. Υ.- 

, Ἀ τὩὭὖΡῷἭ 

πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαθδόλου. Καὶ πάλιν - Λά- 
- ε ΝΥ ἘΞ ποις ἘΞΕ Ἀ 

όετε Πνεῦμα ἅγιον. Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, 
Ἧν 5 ἢ “ - 
ἀφέωνται" ἀν τινῶν χρατῆτε, χεχράτηνται. Καὶ 
7 γχειλ 7 - 

πάλιν " Τὴν ἀλήθειαν ὃμῖν λέγω, συμφέρει ὅμῖν ἵνα 
: ' 

- ᾿Ὶ Ρ ὕω ΥῊ 25.Λ Α 5 Ἁ , 

ἐγὼ ἀπέλθω " ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὃ Παρά- 
32 3 ΐ2 «- τὠ τ 

χλητος οὐχ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς, τὸ Πνεῦμα τῆς 
ΕῚ , Ἂ, ᾿ - 

ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐχπορεύεται. 
31τγλ Χ » Ἂ “ Ὁ .- 

Ἐὰν δὲ λέγωσιν; Οὐ λαλεῖ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ Πνεῦμα, 
Φ 5. κ΄ μὴ Ψ ͵ Ἃ » 

ἀλλ᾽ ὅσα ἂν ἀχούση λαλήσει, λέγομεν αὐτοῖς - οὐδὲ ὃ 
ΝΟ ῊΝν τα 9. ὁ πὸ νιν, 5 

» 1ὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλεῖ, Ἀλλ᾽ ὃ πέμψας με, φησὶ, Πα- 
δ ἊΝ “Ἃ Σ χύφε ον, ᾿ , » 7, ᾿ , τὴρ; ἐχεῖνός μοι εἰπε τί εἴπω χαὶ τί λαλήσω πάντα 

“γὰρ ὅσα λαλεῖ τὸ Πνεῦμα χαὶ ὃ Υἱὸς, τοῦ Θεοῦ εἶσι 

λόγια. Καὶ διὰ τοῦτο Πᾶσα Γραφὴ θεόπνευστος χαὶ 
ΕΣ Ζλ Ψ 5 Ἄν - Π ΄ ἜΡΓΑ δὶ ῃεῖ πος 
ὠφέλιμος ἐστιν, ἀπὸ τοῦ [Πνεύματος λαληθεῖσα. Καὶ 

Η - - Σ᾽ - 
γὰρ ἀληθῶς τοῦτο δείχνυσι μὴ εἶναι τὸ Πνεῦμα 

ἢ ἕν᾿ ς ᾿ Ξ ν 3 
χτίσυα,, ἐπειδὴ πᾶσα ἣ λογικὴ χτίσις ποτὲ “ ἀφ᾽ 
« -Ὁ -" ᾿Ὶ Ἁ τ - Ε 

ἑχυτῆς λαλεῖ, ποτὲ τὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς ὅταν λέγη 

Παῦλος: Περὶ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐχ 

ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ὅ ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου. 
Τοῖς δὲ γεγαυηχόσι παραγγέλλω οὐχ ἐγὼ,, ἀλλ᾽ ὃ 
Κύριος. Καὶ ὃ προφήτης: Ὦ Κύριε, πλὴν χρίματα 

ὁ τί ὅτι ἀσεῤεῖς εὐοδοῦνται : Καὶ 
, Ε .- , “ 

πάλιν - Οἴμοι, μῆτερ, ὥς τίνα μ᾽ ἔτεχες; Ποτὲ δὲ 

λαλήσω πρὸς σέ" 

λέγει: Τάδε λέγει Κύριος. Καὶ ποτὲ Μωσῆς, Ἰσχνό- ῳ 

φῶνος χαὶ βραδύγλωσσός εἶμι ἐγώ. Ποτὲ δὲ ὃ αὐτός " 

Τάδε λέγει Κύριος" ἐξαπόστειλον τὸν. λαόν μου, 
.“ Ἕ γε κ - ει 

ἵνα μοι λατρεύση. Τὸ δὲ Πνεῦμα οὐχ, οὕτως. Οὐ 
ἐν ΔῈ ΚΡΑς μὴ ε - ΖΣ λ ολ Ἁ -- τΨ᾽ 
γὰρ ποτὲ τὰ ἑαυτοῦ λέγει, ποτὲ δὲ τὰ τοῦ Θεοῦ- 

τοῦτο γὰρ ἦν χτίσματος. ᾿Αλλὰ πάντα τὰ τοῦ Πνεύ- 
- Θ-: ο 5 λό ᾿ ὃ ,ὕ ἘΝ ᾿ ἘΠῚ - 

ματος τοῦ Θεοῦ εἶσι λόγια " δμοίως ᾿ χαὶ τὰ τοῦ 

γΥίοῦ. Διὰ τοῦτο οὐδὲ ὃ Υἱὸς λαλεῖ 

γὰρ πέμψας με, φησὶ, Πατὴρ, ἐχεῖνός μοι ε 

γὰρ 
“τ Ὁ ΕἸ 3 ἢ [ ᾿ τῶν 

ἀτελοῦς χαὶ ἀμαθοῦς" ἀλλ᾽ ὅτι ὅσα ὃ Πατὴρ; διὰ 

ἑαυτοῦ. Ὁ 
ἑ οὐ 

-ο 

.- 
ἘΔ Ἣν “ «Ὧὦ} 

[0] «ὶ -- 

τ ΝΜ ϑρά,ε ἤν ἃ , ΕἸ , “- 
εἴπω χαὶ τί λαλήσω" οὐ μανθάνων, τοῦτο 

οτὦο " ΓΝ ͵ὔ - Υ͂ ᾿ ᾽, ’ 

τοῦ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι λαλεῖ. Καὶ πάλιν γέγραπται" 
ῳ4.λ ὙΝ Α - 5 , Ξ' Α ᾿ -ῸὉ ου 

Θὐδεὶς οἶδε τὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἶ υυὴ τὸ πνεῦμα τοῦ 
5 - » ἴς Α - “͵ ᾿ ᾿ “-- «οὐ Νὦ ἢ 

ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ οὕτω χα! τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς 

ἔγνω, εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλιν" Τὸ 
ν᾿ 

γὰρ Πνεῦμα ϑ πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ 
ἢ ᾿ Ἐς στ αὐ τὰ “- 

Θεοῦ. ᾿Εὰν δὲ λέγωσιν, ὅτι τὸ ἐρευνῶν οὐχ οἶδε, 
} . το .- ΝῊ 

χαὶ διὰ τοῦτο ἐρευνδ- ἐροῦμεν, ὅτι καὶ ὃ Θεὸς ἐρευ- 

«υδάνασιπία 4165 ΠΟ {τιῖ55ε ἐοπίαϊατα : 584 εἰππὰ 48- 

ἀταριπία 4165 τὰ ἀοβουέο σοπηπηογαίτση, ἔπτη ἀθπμτμ ἃ 

ἀἸάθό]ο ἐεπέαξιχη ἔμπ|556. Γ᾽ ἐσθα δπΐετῃ αἰ] αἴα ἃ 56 γ1- 

Ῥίον ε ϑιπὶ Τπο:.7 

5» ἘΔ41Ε ἀφέωνται. χαὶ πάλιν. Οοάοχ (Ο]Ρ. εἰ Ἀδδ. 

«αϊηἴαβ πὶ ἴῃ σοπέεχίι, ϑ[αειπη. Θ611| ἐὰν γὰρ μὴ ἐγώ. 

Ἀερ. φυαγέιι5 ἐὰν γὰρ ἐγὼ μή, γεοίε. 
ς ἘΔ41Π ἀφ᾽ ἑαυτοῦ. (οεχ (ο]Ρ. εἰ 411 ἄτιο ΘρΡῚ 

ἀφ᾽ ἑαυτῆς, θόπεα. 
τ 

ἀ59 

416 ΤΠ δοΥἐἰς ροοσαΐία , ΓΟ {πἰτυῖτι} 1 “ΟΥ̓ Τη- 

οἰσψτ6 τοίη μον ἰς, τείθηΐα επί. Ἐξ γαγϑιιβ: 776- 

τι ἑαΐέπι υοὐὶς εἴοο, θα ροαϊι υοὐϊὶς πὶ ὁσο ὑπεαμι ; 7οαη.16.7. 
Θἰθγιίι δὶ 660 ποτὶ αὔϊοτο, Τ᾿ αταοίείιις ποτὶ ὑδπῖθξ 

αὐ νος, δριγιτιι5 ϑογιταἰὶ5, φιιΐα Ῥαίγο ρῥγοοοαάϊ, 

2, Οὐοά 5ὶ ἀϊοσαπὲ : ίοπ ἰοφιιέι αὶ 5οἰρ50ο ϑρὶ- 

τεἰἱ1ς ἐδ, Ζαὶρ ρα 4ιιάπη Ἰοοταίτ5 511 Βρινπ5. Ηοο 
ΠΑ ΠΊΠ116 γΘ ΡῈ Οβἴθ ΠῚ ΚΡΙΡΙ ΠῚ ΠΟ 6556 ογθδίιι- 

ΚΆΤΩ : 4ΠΟΠ ΙΔ ΓΑΙΪΟΠ 115 ΟῚ ΠΙ5. ΟΡ θα ρα ΤΠ0 60 

ἃ 5θ|ρϑὰ ᾿οαϊ αν", τη0 40 Θὰ {π|28 Π6ὶ ϑιιηΐ, τι Οοἴμ πη 

41 Ῥαῦίτβ : 126 υἱροίπῖθει5 ατιΐίθην ρτδεθρίιιη 

α Φοπιϊηὶ πο παῦθο; σοποὶϊζεπι ἐαπιοτι «0 ἰαπι- 
τίαπι τηϊξοτι οοτ ἀἰαηι ἐοπϑοαιιίμς5 α [λοπιῖτιο. “1: 

ἐϊς χιεὶ πιαἰτἱηιοτιῖο }επιοιῖ σιεπὲ ΡΤ οῖρῖο τιοτι 680, 

56 Ποπιΐπιι5. ἘΠ᾿ τοΡΠεία : Ὁ 7)οπεῖπθ, πι]ῖο- 

πχΐτιτις }ιιἀϊοῖα ἰοητίατ' αὐ ἐδ ; φιιϊα 65: ψιιοα ἴπη- 

Ρὶϊ ργόξρεγο ἀδτιτιῖ 2 Ἐπ σπιῦνβαϑ: δι η16, πιαΐετ: 

φιιαΐοπι τη ρορογισιὶ ὃ ΝΟ Πα ΦΌΆ ΤΩ δπιΐθιη 81} : 

Πωο ἀϊοεῖς Ποπιῖπιις. ἘΠ᾿ ΑΙ πᾶ πο Μου565 : σγα- 

οἰ υοοο εἰ ἑατα ἰἰπστία 650 5τιπι. ΑἸΙΖα  Π0 γΘΡῸ 

ἰ5 ἴρβε - ἤἴωο ἀϊοῖε ])οηιῖπιις : Ἐ πιῖείθ ρορτείπεμι 

πῖθϑίίτα,, τι πιϊ]ιὶ ςοτυϊαΐξ. ΒΡ 5 δαζθιη ΠΟ 5ἰ6. 

ΝΟ δηΐπὶ π060 5185 1η060 {|ὲ6 6 51 π|]Ο π|{π|ν’ : 

Ὁ 14 παιηάιιθ ρϑυἶποε ἃ ογθαίαρδηη. Ὑ ἜΓΕΙΠῚ ΟΠ ΠΙἃ 

πρ ντα5 νουθα, δὶ ογδοι] ἃ 58ηξ : 51Π}1ΠΊῸῪ οἱ ΕἸ- 

ΠῚ ἀἴοῖα. Οὐαργορίου πὸ ΕἸἼΠπ|5 Ζα]6ηη ἃ 56 1050 

Ιοχυΐειν. Ομ ὁπίηι πιῖδὶξ πιο Ῥαίοτ,, Ἰπά τ, ἐ{{6 Τοαπ. τ. 

πεϊ]ιὶ αἰαῖε φιαά ἀΐσαπι δὲ τα ἰοχιίατ, ΠΟΠ φαυοᾷ 49’ 

ἀἰἴβοογθὲ : πος οπῖπὶ πη ΡΟ εὶ ογαΐ δὲ ΠΕβΟΙ ΘΗ 5: 

564 ΄ιοά «αεροιμιθ Ραΐθι ΙΟαϊταΓ, ΡΘΡ ΕἸ πὰ 

ἴηι ϑρί τῖσαι Ἰοχιδειν. ἘΠ Ύυμ 5115 ΟΡ ρέπιπη δβϑῖ : γε- 

πιὸ πιονῖξ χη ἰνοπιῖτῖ5 διμτεξ, γι ἱ δρὶνἐ{πι5 ἰιοτητιῖ5, 

ιιὶ ἔτι ἶρ50 651: 510 οἰΐαπιιιδ 1) 6ὲ 5τιπιῖ, τιθπιο το - 

ἃ Τι ἐσιίαγ ἴῃ ΠΡ 65515 10 τὶ ἠλεημιξνος" τοῖς δέ : αἱ ἴῃ 

ἀῖθι5 Ν95. ἴΐα, αὐ εἀταττητι5. 

ὁ (οάεχ (Ο]Ρ, τί ἔτι ἀσεό 

2ογάισια τε πίμ" ἐπιρὶϊ ὃ 

ΔΗ χαὶ τοῦ. Αἴ ποβευϊ βερίεπι Νῖββ. καὶ τὰ τοῦ, 

δἰπεϊϊε} ψμο΄ια σόγνα Επίὶ ογαςσιία σιπὶ εἰ. Μοχ 

δατα οὔτε ὁ. Απεῖχαὶ τε ΠΡτῖ οὐδὲ ὁ. 

5. ΑΒΕΖαΙ ἴγο5 1ρτὶ πάντα ἐρευνᾷ. ὸοχ πάντα ἄοει- 

ἀοναθαίαν ἴῃ τα! σαῖς, .: 

ἀσεθεῖς, εἰὦ αι δεοιπεῖα 

γι : “΄σοἰρίίο ϑρεγί{τεγι βαποίτπι (ποτ Πιοιίηι- “7 οαπ. 3. 
τ ἘΣ Ὲ 

Τί {πι5, 56εἰ φιιαροτίτη τι6 ατιεἰοτῖ ἰος τ θίτιτ᾽ ; 10,515 «1- Πδίάεπι ν. 

Β Οἰπηπ5 : Νάτο ΕἼΠΠπ|5 ἃ 56 1050 ᾿οαπαῖτιν : ϑϑά φιὶ εἰ 

τ16 1πϊ5ῖ Ῥαΐοτ, ᾿πτι, ἐἰ{6 πηι] αϊατι φιῖα ἀΐσαπι ή9. 

δὲ χιιϊε ἰοφτίατ᾽ : ΟΥΛΠΪἃ ΘΠ]ΠῚ (26 ΟΠ] 1168 ΚΘ Ρ1ΡῚ ἔτι5 

ΘΕ ΕΠ 5 Ιοψαππίιν, 61 διπὶ ὀγᾶοι]α. ΕΓ Θαπὶ ΟὉ 

οδιιϑα πη Οηιτιῖς δογίρίιτα εἰϊ νἱτιϊίτις ἱτιδρίταΐαι, οἰζατη 2. Τίρι. 3. 

π. [2. 

τ6. 

Ι. (ον. ἡ- 
5. 

Τρίώοπι. υ-. 
10. 

ὔογθηι. 12. 

ἘΞ 

7] γοηι. τ5. 

16. 

“εγεπι. 30. 

Ψ. 
Εσοά. 4. 

10. 

Ἐποῖ. δὲ αι 

τ. ον. “4. 
ἸΠΣ 
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Τϑιάεσι, υ. υἱΐξ, τιϊδὶ ϑρίγίίτις ΤΠ) οἷ. Ἐπ Ἰΐογαμι : ϑριγιζιι5 Θτεῖτη 

ἘΠΕ γ. “πιπία ξογεξαίιιν, θἔϊαπι Ρτοξιπάα 1)6ὶ. Οποά 5ἱ 

"0. ἀϊοαηΐ Θαμη {|| 5οΓι ἃ ἔπ} ΠΟΙ ΠΙΔΉπ8 ΠῚ ΠΟ556, ΟὉ 

Ἰάαιιθ 5οΡ ταν ; ἀἸσθιητ5 ΠΘαμ 4 ΟΊ τι6. 5ΟΓΙΓΑΡῚ 

θοαὶ 17: Βομηπιη οογάα. ΕΠ Ρθν ργορἢθίδϑ αἴθε : ϑογμία- 

δόρατι. θΟΤ' ότι αἴθοπι ομπι ἱπισογτια. ἘΠῚ ἸΈΘΓα ἢ ΒΟΥ Ρ τι Πη 

τ. ον». 6. ε51 : διδβοιί{ἰς φιιοά σογρονα τϑϑίτα ἐθπιρίτιτη δτιγιξ 

19 μαΡίταπεὶς ἐπὶ νονὶϑ ϑρί γί φατιοῖῖ, ψιίοπι παθείας 

ι. ὅο». 3. ὦ 1260ῦ Ἐλ τυγϑιιπη : δθβοϊἰς φιιοε οπιρίτιπι 1)6ὲ 

τς οὐᾷι δεῖς, οἱ ϑρίτίι5 1) οὶ μαϑιξαξ ἐπ σοῦὶς " ἘΠ᾿ γὰν- 

5115: 75 απ έθτη τιοτὶ Θ5ἰδ ἐν σαγτιο, 56 ἐπὶ ϑριγ-- 
ἔπι, οἰ ψιίάοπι ϑρίγιιι5 1)οὶ πανί αὐ ἵτι υοὐὶς. Ἐὼ 

τ. δον. 6. ΓΌΡΒΙ5. 50 ρίθπμη εδὲ : ὲ ἤθὸ θγαϊϊς φιίΐίάατπι, 

δἰἰΠοαιὶ ὁεἐὶς ἐπ τεοηεῖπι Π)ονεϊσιὶ 7651 ΟΠ γι ςιϊ, δὲ 

Πονι. 15. ἴπ ϑρίγίιι 1) δὶ ποςίγὶ. ἘΠ᾿ συιρϑιβ  Δοπι δπὶπε ατι-- 

"8. 19... (ἴονο φιεϊάσιεαπι Ἰοητιὶ θογιίπι, {ικθ τιοτὶ οἰδεῖ 

ΟἈγίβιμβ ρῈΓ πιὸ ὑόγνο οἱ ἔαοίο, πὶ οὐ δαϊοπεϊαπι 

δόπἔζεπι, ἵπὶ ροίεγίϊα οἰσπότσισι αο ρῥγοαϊρίογιπι, 

ἔπι ροϊοπίία ϑριγ {τι σαποίῖ. ἘΠ᾿ π᾿ ρεϊποῖρῖο Ἐρὶ- 

510] ΡῈ σα Ποΐτι5 ῬΑ] 115 ΤΠ ΘΙ Ηἰς ῬΑ 5. οἱ ΕἸΠῚ οἱ 

Πονεν αν τ. ΘΡΙΡΙΓ5 58 ΠΟΠ], 516. 50 Ρ 6 η5 : Ῥαμῖις 5 γριδ ὕ65τι 

"4. Ολνιϑεὶ νοσαίιις αροοίοῖιι5, Ξοστ βαίμς ἐπ Ενατισθ- 

ἐΐιτη 1) 6ὶ, φιιοά ατιῖθα ρῥγοηιϊδογαΐ ροῖ ρτορ]ιείας 
5105 ἔπι ϑοτίρίειιτὶς σατιοίὶς εἰ6 ΕἸ ο σιιο, ψιιὶ ζαοίτις 

65: δὰ βθπιῖτιθ 1) αντα 5δοτετπαίτιτη, σατποπι : φιεὶ δοπι- 

διΠπιέιι5 65ἱ ΕἸ 5 1) οἱ ἱτι ροϊοηιῖα ςϑοισιάπηι ϑρῖ- 
2. ὅσον. 18. Τίπην δατπιοιϊ Ποαϊίοτις. Ἐκνυνϑιιβ : Οτγαίϊα ])οιπϊπὶ 

το γιοϑίσι 65 ΟΠτιϑιϊ δ: σατίίας [) οὶ, οἱ σοπιτημτισαίο 

ι, ον, 15. βαπιοίϊ ϑρίγιἔι5 ἘΠῚ Ἰϊθυτη : Ζ ρίδίοτιος ατιίοηι εἶο- 

ὑρὼ πογιίπι σιιπί, ἰάδθην ΤῸ ϑρίιγιξιι5 : οἱ αἰνιδίοπος 

τη γι ἰδ ΘΓ ΟΥ̓ τετγν βιιτιί, ἰάδτα απίοπι 1)οηιΐτιις : οἱ 

αἰἰνίδιοτιθς ρον αἰἱοτιιῖγι διετιῖ, ἰάθη αμίθτα Ζθιι5, 
ού. 27. 2. 6 Ποΐθτι5 ϑηιπΐα ἐπ οπιπῖϑιις, ἘΠῚ ΤῸ : 7 ἰνὶξ 1)0- 

5 πιΐτιιι5., 4τιῖ Π16 σἷς ἡιϊοαυϊί, εἰ Οπιτιροίοτις, φιιὶ 

αἰ [εοἷξ ἀπιατ{ττἰἶτιθ ατιΐτη ατη πα θάτη : δρίγιίτι5 ϑΟΓῸ 

εἰϊνῖπαι5, στιῖ παϊ οὶ ἐπὶ τιανῖδτις οτιρογοδί. ἘΠῚ αν] : 
Ῥεαϊ.42.3. Εἰπιϊζ6 ἱεεοπι ἑμάπι δὲ υεγιίαίοπι {πεατη ; Ἰ ΘΠ 

ἀἸσθη5. ϑριρ ἐπὶ, δὲ νϑυϊαΐθπι ΕἸ] πὶ. ἘΠ ΔΠΡῚ : 

Ῥεα!.8ή4.8 Οξίοπαε τιοδὶς, Π) οηχῖτιο, τηϊςογι οοτ ἀϊαπι ἐαπι, εἰ 
δαἰιέαγο ἐπιτπ α πιοδὶς. 

Β ΤΡΙ δὲ ἴῃ δάτε5 δὲ πη 55. Ἰθϑίτατ διὰ τῶν προφη- 
τῶν, (ὐοπποῆβιτιβ πιὰ διὰ τοῦ προφήτου ααππα, 1π- 

410, ΟΡ ΠΟ μ186. πηΐι5 σοσθὰ Ῥτοξεγαπ τ : 5686] ΤΗΪΤΟΥ 

ταπέατῃ Ἅ1Π1 5 ΘΠ απ ἃ (ΟΠ 6 510 γε ψα]1] ἴῃ ΒΟΡΓΙρΡίοΓο, 

4186 τηΐητι5 ἀΠσϑηΐθπ ἴῃ ἑοῖο 510 ΟΡΕΓδ οβἔθπα!ε. 

ἱ Μείεγοβ ἄαο ΡΥ] ὑμεῖς δέ. Ὑ οου]α δὲ ᾿π σα] ραιῖς 
ἀεϑι  ογδΐιν. 

Κ (οάεχ ΟΟἹ]Ρ. εἴ ἅ]τον Β68.. χυρίου ἡμῶν. 

ΒΑΘ ΟΥΒΑΒΕῈ ΟΛΡΡΑΒΟΟ. ΛΕΟΘΗΙΕΡ. 

νᾷ τὰς χαρδίας τῶν ἀνθρώπων. Καὶ διὰ τῶν " προ-- 

Ε φητῶν λέγει. ᾿Ερευνήσω τὴν Ἱερουσαλὴμ. μετὰ τοῦ 

λύχνου. Καὶ πάλιν γέγραπται" Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ 
σώματα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός 
ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ τοῦ Θεοῦ; Καὶ πάλιν: Οὐκ 
οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε, χαὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ 

Θεοῦ ἐν ὑμῖν οἶχεῖ. Καὶ πάλιν: Ὑμεῖς ' δὲ οὐκ 

ἐστὲ ἐν σαρχὶ, ἀλλ᾽ ἐν Πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα 
Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. Καὶ πάλιν γέγραπται: Καὶ 
ταῦτά τινες ἦτε, ἀλλ΄ ἀπελούσασθε, ἡγιάσθητε, 

ἀλλ᾽ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ᾿"ησοῦ 

Χριστοῦ, καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 
3:0 Καὶ πάλιν, Οὐ γὰρ τολμήσω τι λέγειν ὧν οὐχ 

ει. δοεἶ αΡ[μί εεἰῖς, «οἱ ϑαποίεαῖϊι δες, 5θα γιι- ἀπειργάσατο Χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ λόγῳ χαὶ ἔργῳ; εἷς 

ὑπαχοὴν ἐθνῶν ἐν δυνάμει σημείων χαὶ τεράτων; 

ἐν δυνάμει Πνεύματας ἁγίου. Καὶ ἐν ἀρχῇ τῶν ἐπι- 
στολῶν ὃ ἅγιος Παῦλος τοῦ Πατρὸς μέμνηται χαὶ 

τοῦ Υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, οὕτω γράφων" 

Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ χλητὸς ἀπόστολος, 

ἀφωρισμένος εἰς εὐχγγέλιον Θεοῦ, ὃ προεπηγγεί- 
λατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν Γραφαῖς ἁγίαις 

περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος 

Δαβὶδ κατὰ σάρχα, τοῦ δρισθέντος ΥἹἱοῦ Θεοῦ ἐν 
᾿- « 

Β δυνάμει χατὰ Πνεῦμα "ἢ ἁγιωσύνης. Καὶ πάλιν: Ἢ 

χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγά- 
πη τοῦ Θεοῦ, καὶ ἣ χοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

Καὶ πάλιν Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσὶ, τὸ δὲ 

αὐτὸ Πνεῦμα χαὶ διαιρέσεις διαχονιῶν εἶσιν, ὃ δὲ 

αὐτὸς Κύριος" χαὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσὶν, δὲδὲ 

αὐτὸς Θεὸς, ὃ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσι. Καὶ ὃ [ὼῤ, 

Ζὴ Κύριος ὃς οὕτω με χέχριχε, καὶ ὃ παντοχράτωρ, 

δ πιχράνας μου τὴν ψυχὴν, Πνεῦμα δὲ θεῖον τὸ 

περιόν μοι ἐν ῥισίν, Καὶ ὁ Δαδὶδ, ᾿Εξαπόστειλον τὸ 

φῶς σου χαὶ τὴν ἀλήθειάν σου ᾿ φῶς λέγων τὸ Πνεῦ- 

ὦ μα, χαὶ ἀλήθειαν τὸν Υἱόν. Καὶ ἐν ἄλλοις, Δεῖξον 
- ΕΥΨ Ν , , 

ἡἥμῖν, Κύριε, τὸ ἔλεός σου, χαὶ τὸ σωτήριόν σου 
“, ΑΞ 
οὠὴς Ὥμιν 

ἃ (οάοχ (91. τὸ λαλεῖν. ΠΡΙἤοπὶ Τοπ Μ5, εἐ Ἀδρ, 

4πάγει5. ὧν οὐ χατειργάσατο. ΠὀὈΊάοα. Πάήδιη (ἰοάἴοε5 

ἐθνῶν, λόγῳ χαὶ ἔργῳ, «11ο οτα πε. 

»ΆΈερ. φαυδγίι5 ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεχρῶν. χαὶ 

πάλιν. ' 

ὁ Ἀυγβι5 ἤοσ. 

μη} 10 Ροβὲ 1άεπ οάεχ χαὶ ἐν ἄλλῳ, δεῖξον. 

4αανίιβ ὁ παραπιχράνας μου. Νεο 1ἴα 

- 

δι. 



ΑΡΥΕΑΒῸΒ ΕὔΝΟΜΙΌΝ Π1Β. 

Περὶ τοὺ “ Πνεύματος. 

- 

39 ’ }] .- ω “Ὁ “ Εὐθυμείσθω μὲν πᾶσα ψυχὴ ζητοῦσα περὶ τῶν 
3 , 5 ἌΡ τ Ὁ - θειοτέρων, εἰ ὄμιμα τοιοῦτον ἔχει, ὥστε ταῦτα ζητεῖν 

Δ φο. δ᾿ .- καὶ δρᾶν τὰ αἰσθήσει ἀόρατα, καὶ ' εἰ οὕτω ζητοῦσα, 
Ψ 3 Ὁ τω 

παρ αὐτῷ τῷ ζητουμένῳ, κατὰ τὸ γεγραυμένον , 
οἰκεῖν δύν Γέ ὰρ᾽ ᾿Εὰν ζητῇς, ζή αται. ᾿ἔγραπται γὰρ᾽ ᾿Εὰν ζητῇς, ζήτει, 

Α "ΑΚ κ » Δ καὶ παρ᾽ ἐμοὶ οἴχει. Οἰχεῖ δὲ τότε, ὅτε μετὰ πίστεως 
ὥ - Κὸ ἘΡΦΕΙ πρίᾶι ΑΨ ΞΕ. τ ἘΑΡΕΘΕ " ἡτεῖ. Καν γάρ ὅ γένηται μὴ εὑρεῖν, οὐχ ἀναχωρεῖ 
τοῦ οἰχεῖν ἐν τῇ πίστι τοῦ ζητουμένου, ἀλλὰ λέγει 

Χ : - κατὰ τὸν μαχάριον Δαδίδ - ᾿Εθαυμαστώθη ἣ γνῶσίς 
2 -Ὁ- σου ἐξ ἐμοῦ" ἐκραταιώθη οὐ μὴ δύνωμαι πρὸς 

3 ΄ - 

αὑτήν. Καὶ κατὰ τὸν πατέρα τοῦ σεληνιαζομένου - 

ΠΩ; Κύριε ) βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. “Τοῦτον 

οὖν ἔ χβάτες τὸν σχοπὸν; ζητήσωμεν μεῖς πίστεως πε- 
ρὶ τὴς τοῦ ἁγίου Πνεύματος φύσεως, παρ᾽ αὐτοῦ ζητή- 

σαντες τοῦ ζητουμένου τὴν γνῶσιν. Αὐτὸ γάρ ἐστι τὸ 

ζητούμενον, καὶ αὐτὸ τὸ παρέχον τὴν περὶ ἑαυτοῦ 
- . - -Ὁ 

γνῶσιν. Ὡς δὲ χαὶ διὰ τῶν θείων Γραφῶν μεμαθή- 
χαμεν παρ᾽ αὐτοῦ, αὖτό ἐστιν ὃ τοὺς ἁγίους ἐποί-- 

σε, καὶ τὴν θείαν ζωὴν παρέχει τοῖς αἰτοῦσι 

παρ᾽ αὐτοῦ τὸν Θεόν. 'Γῶν δὲ ἡειεθι κυνῶν ὁ ἀναγ 

εἰναι τιμιώτερον. γϑδμνον τούτων ἁγίων; ὅταν 

αὐτὸ ἐπιφοιτήσῃ, καὶ φϑεἰρλμέλων ᾽ ὅταν αὐτὸ 

χαταλίπη. Αὐτὸ δέ ἐστιν ἀεὶ, πηγὴ ὃν τῆς ἀϊδίου 
ζωῆε. Τίς δὲ ὃ τρόπος τῆς χορηγίας τοῦ εἶναι αὐτὸ, 

ἔν τε τοῖς πᾶσι χαὶ ἐν τοῖς χαθ᾽ ἕχαστον, σχοπείτω 

διάνοια ἀξία τοῦ σχοπεῖν γενομένη, ἀπαλλαγεῖσα 

ἀπάτης χαὶ αἱρέσεως καὶ τῶν γοητευουσῶν γυναι-- 

χῶν " τὰς ἄλλας. Προσίτω δὲ ἡσύχῳ τῇ χαταστάσει. 321 
Ἥ τ δὲ 5 ὦ Ε 7, ᾿ Χ “ συχον δὲ αὐτὴς ἔστω μὴ μόνον τὸ περικείμενον 
σῶμα, καὶ ὃ τοῦ σώματος χλύδων " ἀλλὰ χαὶ πᾶν 

᾿ ΄ 5 ᾿ -Ὁ 7 ΑἿ 32 τὸ περιέχον" οὐρανὸς, γἢ, θάχαμσα; χαὶ τὰ ἐν 
τούτοις λογιχά. Καὶ νοείτω τὰ πάντα πληρούμενα, 

καὶ πάντοθεν εἰς αὐτὰ ἑστὼς τὸ Πνεῦμα, οἷον εἰσ- 

ἃ ἘΔ περὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου. Αἱ Ν85. ποϑβίυι ἴα, 

εὖ οΕαϊττηιι5. ἸΝοΐαϊ γἱν ἀοοιϑϑίτητιβ Πασοοιιβ., Ρουθ τα 

απο ὁ ϑρίστει βαποίο ἐγαοίαϊαμῃ ἴῃ ΒΑ51] 66 η51 θθοᾶ 

δα! οπα Ροβίθυϊουϊ ἄθοββα ψαϊάθη : 566 ᾿ξὰ, αὖ Ππουη]- 
Ττᾶτ βεραγαΐδπι οποϊαξ ρᾶσ. 341. πὶ πὸ βαπί, ἤππο 

46 ϑρινῖεα βαποῖο ΠΡΘΙ] απ ἴπ ποϑέγῖ5 βερίεπι Νῖ55. Ρϑτ- 
τη αἴσψας ἴπ εἀϊομπο Ῥαυβιθηβὶ, Ταϊπῖο οοπίγα Ἐπι- 

ποιηῖιπι ΠΡ γῸ Δ Ππηρὶ σοπδέδξ, 510 πιὸ φαςἄδτη 6715 11- 

ΒΥῚ ΘΟΙΟΙΪ5 6586 υἱἀθαΐιν, Νεο βοϊπτῃ 114 46 ϑρίνιεα 
βαποίο ᾿ποιθναϊαποι]α το αο οομΐσα ἘΠ ΟΠΉΤι1Πη 

ἰγδοΐαζαϊ 5] πη στίαν τη ἈΘΡ5115 φυατίο οἵ φαϊπίο, 56 

ἴρ8ἃ οἴϊαῃχλ ἴπ 15 (ΟΠΙΟΙ 115 56 116 πιπὰ [δ βΊ π" ΟἸμΠὶ 
τ] 1 πι15 ΠΡΥῚ «αϊπεὶ νου ὶβ, δῴης ἡμῖν : {1{π|τ|5 ἰἀ πη ἢ 

ΤῸ ΟΠΊΏΪΠΟ ΟΠ 5115 οϑί, Οἵα βου βίη 5ἱξ ἴῃ τηδι- 

ἴη6, περὶ πνεύματος, 46 ϑδρίνιιι. Μοχ Ἀδρ. «παγίιι5 

γι 

6 ϑρίγιι. 

ΑΠΙμΠηἃ ΟἸΏΪ5 4π|88 6 εἰν: πιουῖθας 4ιθΥῖ, [ω- 
{11 αἰποϊαῖαν, 51 ἰαΐθην μαϊρθαΐ οου τη, 4] ρμο5- 

51 δὰ {1188 56Π511: [ΠΥ ]51}111ἃ 5ι1Ππῖ, ΠΞΘΥΈΓΟ δὲ νἱ- 
ἄδνθ, δἴᾳαβ 5111 {120 6 5, ἀρτ α ̓ ρΡΒΊιη1 (8651 ἔπ}, 
ΡΙΟτιῦ βουρίιπι 6ϑῖ, {ιθαὶ Πα ΙΓ. ϑουρίαπι οϑὲ 

ΘΠΪΠῚ : ιϑὲ φιδΡ 5, ΦπΤ 6, δἔ ἀρτια τπὸ Παδϊία. 
Ταμπο δαίΐθιη μα ϊαῖ, {απ 60 στὴ ἢ ἀθ᾽ Ππιϑου ξ. Ν ΔΤ 
ΘΕ Π51 ΘΠ ΙΘΘΥΙ παὶ ΠΟῚ ᾿πγο παῖ, ΠΟΙ ἰΔΠΊΘῊ [ἢ 

ἢ 46 «τ|ῶ51}}1 Παρ ΐαγο ἀθϑιηϊΐ, 564 ἀἸοῖξ βθοιι μάτι} 
Ῥϑαίτππι Πάν! άθπι : 7 γαϑιϊς ἐαοία 65: 5δοϊεπίϊα 

ἐμ ΕΖ ἠδ: οοτιζοτίαία 65; ποτὶ ρΡΟί6ΤῸ αὐ δαπι. 

ΕΠ βϑοιπάπιπι Ραίρεμὰ ᾿πηδῆϊοὶ : ὕγθάο, 1)οτηίτιο, 

αὐγϊιυα ἱπιοτδατιϊξαί οι πιθαπι. μι Ἰρτταν 14 πὰ- 

᾿θδηλτι5 ΡΙΌΡΟΒΠ, ἀ6 παίαγα 5Ρ1ΡῚπ|8. ϑ8 ΠΟΙ] Οἰι} 

6 «πδουδηηιι5, Δ 60 ροϑβίυϊαπίθϑ 6]15. 4 ΈΘΙῚ 
4 υφου Πητι5. σΟρ Ι ΠΟΠΘΠ.. ἴρ8586. Πδιηιιθ δὲ (] 

«αφυῖτιν, δὲ 1056 δϑὲ, {|| ϑ: 1 5115 ΠΠΡΘΡΕ οο-- 

σηϊΠοιιθη. ΟἸθ μηδ ἀτηοάπιπι ἀτιΐθη δ Ρ6ν ἀϊν!ηὰ5 
ϑουρίαγαϑ ἃ} 60 αἸ ἀἸοΙπητι5 ; 1058 εϑὲ 41] βϑαποίοϑ 
β Ποῖοϑ δἰ θοϊξ, ἀϊν᾽ πδιησιιθ υἱΐαπη 115, 48] 8 ἴη50 
διττὰ ρΡοἰπηΐ, Ἰαγσιίαν. ἾΝΘΟθϑ86. δϑὶ διι6}} ΘΠ 

ἢ5 {πὶ δοοϊρίαπε 6556. Ῥ δϑίδ ἢ ΠΟΡΘ ΠῚ, οτὴ Πὶ 
βᾷ ΠΟΙ ἤαηῖ, ἘΠῚ 1ρ56 δάνθηρθϊ, οἱ ρεγθδηΐ, 81 

605 Ρ56 ἀθγο! πϑυῖξ. 18 Π| γΕΙῸ 1058. δϑὶ 561ΏΡ6 1; 
ΘᾺ ΠῚ γ ΐϑ8 δοίθυ 86 [ὉΠ 5 δἰξ, Οἷι5 διιΐθιη 51} 1116 ἰϑν- 

Θ᾽ ΠΟΠΙ5 τηοάτι5, 480 ἔπη 1Π ΟΠ ΠΙ 115 ἔπ|Ππ| 1 51η- 
σῚ}15 δϑῖ, οοῃϑιἀθγοὶ Π]6η8, ἀἰσπα οἰβοία “68 

οομϑίἀδθγεῖ, δίᾳαθ ἃ] ΘΡΓΟΓΟ. ΠΟ 51 6116 δὲ ἃ τηι- 
Που 115 ἅ}15 ΡΥ ΘΘΕ16115 5115. ΒΘ ἀποθη τ 15. ΠΡ ρα 
(Δοῖα. Αοοδάδε δαΐθι ΔΒ ΈΠ|10 ϑἔαίπι. ΝΘ α 50] πη 
ΘΟΡΡΙΙ5 6118 Οἰ ΓΟΙΠΠΠ] 6615, Εἰ εθϑίτιθ ΘΟΓΡΟΥ]5 ἐγ η-- 
{Π||1ἃ 5ἰπὲ : 564 βἴδπι συ! ἀαυ]α ΔΏΡ 1: δὲ οἰροπηι- 
ΡΙθο αν, ο!αμ νἹ 6] ϊοθῖ, [ου "ἃ 5 ΤΏΔΓ6 5 6᾽ 4128 

χαὶ ὁρᾷν καὶ ζητεῖν. 

ε ἘΔ ἐὐθυμείσθω πᾶσα. Απέφαὶ ἄπο ΡΥ εὐθυ- 

μείσθω μὲν πᾶσα. Βοριὶ ἄπο εἰ (0]}. εὐθυμηθῶμεν πᾶσα, 
τηᾶ]6., Ρῥτὸ εὐθυμείσθω μὲν πᾶσα. [Β451]. ενθυμηθω- 

μεν. 7 

ἢ ἘΔ χαὶ ἡ οὔτω. ΑπΠΖαϊ ἔχε ΠΡῚῚ Βορῖ χαὶ εἰ 

οὔτω. 

8 ἘΔΠῚ γέννηται. Αἱ Μβ5. γένηται. 
Β ΤΑΡΥΪ ᾿πηργοϑοὶ τῆς ἄλλης ἡδονῆς. προσίτω. (οάεχ 

ΟΟΙΒ. εἰ 411 φαδίπον ΝΜί5β. Ἀθβ τὰς ἄλλας ἡδονάς. 

προσίτω. Β661 βοοιητι5 δὲ θυ ῖτι5, {1105 56 ΕΙΠΊΤΙΓ, 

χαὶ τῶν γοητευουσῶν γυναικῶν τὰς ἄλλας. προσίτω, εἴ α 

γιεϊϊεν ἰδιις αἰϊας ργισια τὶς διιὶς σοαἰμοοπεϊδιις ἐϊδενα 

ποῖα. ϑεφαθνοσιαν ΠΡ πίλι5 συ] ραΐαπι τοςορίδημαιιο 

Ἰεοιοποπι, 5ὶ τε] ππὸ ὐάϊοο πἰζογοίαγ. 

ἘΠΑ.2:. 12. 

Ῥεαί, ιτ528. 
6. 

Ἄ͵αγο. 9. 

29: 



ϑώρ. 1. 

λ50 5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΖΙ 

ἴῃ ἐδ διιη γα ΠΟ πα] α. ἘΠῚ ἰπι6]Π|ρὰΐ Δα πηρθνὶ 
ΟἸΠηΪα, ΘΡΙΡΙ ΓΙ Π Ζτ|6 τ 461} 6ὲ ϑι 06. ᾿ρϑἃ βίαν, 

ὁθῖι {Πα ρϑιιη, δὲ ̓ηἢΠιβιιπ, οὐ πη 46 }1|06ὲ ᾿πσυθάϊθη- 

ἴ6η1 αἴσιιθ 1{ΠΠπιοοϑοθηΐθιη. Νὰ) ΟΥ̓ ΘΘΠ ἰο ΤΡ ΠῚ 

ΘΡΙΡ 5. ΤΟΠΪΠΙῚ γΈρΙ ον, δὲ Ποὺ απο σοπιϊπηθὲ 

ΟΠΠΪἃ 5 5016 Π8ΠΔ| Πᾶροὲ οὶ. Π]π|οθὲ αἰιῖθπ ἴῃ 

ΟΠΊΠΙθι5., 41|| ἀἸΡῊΙ ϑιπε. ΤῈ ΘΠΪΠῚ ΚΔ 611 50]15 [Δ-- 

οἰπηΐ τι Πιι}γ65 1{Ππ|5Γ 6 π}', ΒΡΙΘ πε θαΐζιιθ, απιροὶ οο-- 
ἸΟΡΙ5 δἱ 1ηα ποῖα 5ρ6018 : [ἃ “πος πι6 Θρ  ν τπι5 58 π- 
Οἴτι5 1Π 601 ΠΟΙ] Π15 Δ νϑπίθηβ, {6610 νιΐαμ, δα ε 

ἱπη ΠΟΥ ΤΑ] Π αἴθ ηῚ 9, 61 σὰ ΠΟΙ] ΟΠ ΠῚ, ΘΡΘχὶξ 7ὰ- 

σοηΐθη. Τὰ δυΐθη) 2 ΤΠΟἷ ΒΘ 01 ΓΘ ΠΟ ΠΊΟΓΠΠ) ἃ 

ΒΡΙΡΊ τα βαποίο, ποίη ἈΠΙτηἃ] οἴτι πη Θϑῖ. ἩΟ ΠΟ 

ΘΏΠ1ΠῈ; ΟἸΠη ὈΥ 115 [ΘΓ ἃ δϑϑοί δὲ οἰ ηἶβ, [πη ἱπΠ|8}01-- 

τὰ πἴθ ΚΘ θ1ν1πι, ῬΥΟρΡΠοἴδθ, ἀρΡΟβ[Ο]1, ἀπ 6 }} Π6ὶ ἀἱ- 

σῃϊαΐθπ Πάρι. 

2. ὙΕΡΙΙΠῚ (1186 511 νἱνίτι5 ἃ Παίπρα ΞΡΙΡΙΓτι5.» 
τ Δ [65 [1π|5 ἃ 6 ΟΥἾτι5 ρα ΘΙ, οἱ ΠΟ Ἰβοιιμη ΤΘριι- 

ΤᾺ ΟΊ Πλ115.,. (ΘΔ ΠΟ τιπ σα ποῖοβ ἃ0 ΓΑ ΟΠ] Θ Πα 
ὉΠΊΠΘΠῚ ΠΑ ἔπ) 8 ΠῚΔ ΘΟΠ ἐΙ ΠΘϑΐ, ἃ 0 511 Ἰρ51τπ|5 γοπητα-- 

ἴ6 ἀπιοιοι. Ἐπ ΘΠΊτη τητι  ΠΠπ  ἀ1 1 το Θϑιϊιιτη νἱνπι- 

{ππη ΟΠ], λα] ΕἸ Πα ΤΠ] τι 715 ΓΟ Ἰ1η} 56 ᾿ρ56 ἀθή1ε. 
Ουΐη οἱ 8:51 Π|1ἃ ΟΠΊΠΪ5 7π|5ΓΟ} 1.5. {πππῈ τηᾶσπο- 
ΓΙ 7 [ΠῚ ῬΑΡΥΟΥΊΙΠῚ 5, [Π ΠῚ ΔΠΘΘΙΟΥ ΠῚ 5 {ΠῚ} ἃ1"- 

ΟΠ ΔΉ σΘΙΟΥΙΠ)., βαποιῇοαία 6θϑῖ. ἂς «αϊάριῃ ἃ]}1ὰ οἱ 

11 7ΔΟ ΘΠ 111} ΘΟΥ̓ ΡΟ 5.514 Π 114, οἴιπὶ ἁἰ πιά 

'16, «πιὰ 1111ὸ 1 σθαΐ : 1161} ἃ]1ὰ οἱ ἃ]1ἃ δϑὶ σ]]- 

Ἁαδνῖιμι ὙἹν πα τι} 51 0518 Π 11... οἴη} ΤΏ 1] ἈΠ 14 

Βα θθαηΐ, {1|0 ἃ 56 ᾿πνΊοθιη ἋἸ5] πησαπίιν. ΝΟΠ 516 
ΘΡΙΡΙ 5, ΠΘ 16 ἘΠ|8 ᾿ρ 5115 ΤΥ 5 51 5.115 5 ρϑγεῖτα 

ΘἴΠοΙΕ τις αἰ ν]η1τι5. νἱνᾶπε : 564 τοῖα {ΠΠ1π|5 νἱρταῖα 

γίνη τπη]ν ῦϑα. Αἴσιθ δάθϑὲ πΡΊ 46, Θι ΓΓ6 ΠῚ] 

Ἰρϑιῖ Π6Ὸ Δ 551}}118 ἴτ|5... Οἵα ΘΘοι Πα τ) ΠΟ ΠῚ 

4 6δϑἴ, ἔπη} ϑθοιΠπ|Π} το τιπ} {τ|0 ἘπΙΡΊ 4τπ|6 οἱ 

1Π ΟἸΠΠΙ 115 511}}}1Π{6} Θοῖ. ἘΠ αἀΌΥϊ6] ἀτιη Μίαν θ 

Πα ἐπ ΠῈ [ατιβίπιπν ἀοίθυ νοι. αἰίι6 115 4110] οτα]- 

ΡΠ ϑ8 ΠοΙΟ τι 5, δὲ ἀπ] 16 ῬΡΟρμοίαγιιτη. οἵμπι 

ν Δ ΠΟΙ ΠΡ αν, οἱ Ῥαυ]τι5. οἴ ΒΟΠ8 ΘΥ̓ΔΠΡΘΙ τ ΠῚ 

ῬΥΘαΙοαγθὲ,, δὲ ΤΔΘΟΡιι5 ἴῃ Του βάθη, οἱ Δδγοιιϑ 

ΑἸΘΧΔΗ 016,61 Α]1π|5 ἅ]1ἃ 1π οἰν᾿ταΐθ, Δ] ΠῚ Ρ]ΘΡΔΠ τιν 

Κριτα : ΖαΙρΡΡ6 1π θυ να! πὶ Πα] ]τπ ῬΓΟἢ ΡΟ λαῦ 

ἃ ΓΑΡΥῚ γοίογοβ χαὶ εἰσχυθέν. ἘΔ καὶ εἰσχυτόν. 

Ῥ (οαϊοοθ ποδία οπιποβ χαθάπερ ἡλίου βολαὶ φωτί- 
σᾶσαι, ποη ἴΐὰ τθοΐο. ᾿ 

“ Απέᾷᾳαϊ ἀπο ΠΡΥῚ καὶ ἐνεργεστέρα. 

ἃ Ἄρα, τεγίλιιβ τὴν λογικὴν χτίσιν, οὐαί απε γαΐίο - 

"εἰς οοπιροίοτι. 

 ΠΙυά, καὶ τὴν ἄλλων δυνάμεων εἴο., 55 νον Τνὰ- 

ῬΘΖιμηΕτι5, δεγεζτ6 ἐμΐε)" 56. πιδεϊ έτη φιϊὰ παϑεαπέ : 
{π8πὲ Ἰπ ου γα Ομ 6 πὰ ΠῸη ΡΟ π5 (οι θοῆβιις, 41- 
Ἰποῖ τις, ταῦ Ῥαταραῖ, εἰ ἀἸπεποῦϊι5 ἱπίουρυοίαϊιιβ οϑί. 

| 

ΘΟΑΡΡΑΒΡΟΓΟ. ΛΒΟΗΙΕΡ, 

ρέον καὶ " εἰσχυθὲν, χαὶ πάντοθεν εἰσιὸν, χαὶ εἶσ- 
λάμπον. Πνεῦμα γὰρ Κυρίου πεπλήρωχε τὴν οἰχου-- 

μένην ; χαὶ τὸ συνέχον τὰ πάντα, γνῶσιν ἔχει Θεοῦ. 

Εἰσλάμπει δὲ ἐν πᾶσι τοῖς ἀξίοις. Καθάπερ " γὰρ 

ἡλίου βολαὶ φωτίσασθα! νέφος χαὶ λάμπειν ποιοῦσι 
Ἢ ῃ φ ἷ ᾽ 

Β χρυσοειδὴ ὄψιν ποιοῦσαι" οὕτω καὶ Πνεῦμα ἅγιον 
-ν 

τ ᾿ δὴ Ε 
ἐπελθὸν εἰς ἀνθρώπου σῶμα, ἔδωχε μὲν ζωὴν, ἔδωχε 

, 

δὲ ἀθανασίαν, ἔδωχεν ἁγιασμὸν, ἤγειρε δὲ χείμενον. 
γ “ , 

Τὸ δὲ χινηθὲν χίνησιν αἴδιον ὑπὸ Πνεύματος ἁγίου, 
Ὁ [ν ΡῚ ΄ ν ΝΒ. Ν οὐ ὦ “4 ,ὔ 

ζῶον ἅγιον ἐγένετο. ᾿Ψσχε δὲ ἀξίαν ἄνθρωπος, Πνεύ- 
, ἴω ’ 

ματος εἰσοιχισθέντος, προφήτου, ἀποστόλου, ἀγγέ- 
τὦν Ὁ ᾿ Ν, 

λου Θεοῦ, ὧν πρὸ τούτου γὴ χαὶ σποδός. 

αν». ΔΛ ἃ ᾿Ἄ Α σ 39 , τὩνΡὥ 

Γένοιτο δὲ ἂν φανερωτέρα χαὶ “ ἐναργεστέρα τοῦ 
Πνεύματος ἣ δύναμις καὶ ἣ φύσις ἥτις ἐστὶν, εἶ 

ἐνθυμηθείημεν ὅπως περιέχει καὶ ἄγει τῷ ἑαυτοῦ 
-- ΧΑ ἃ βουλήματι τοὺς ἁγίους, καὶ πᾶσαν τὴν ἃ λογικὴν 

ξ Ὁ - , 

φύσιν. ἽΛπαντι μὲν γὰρ τῷ πλήθει τῶν οὐρανίων 
Ν Ἁ ᾿ο-Ὸ- , -“ ἣΝ 7ὔ ΕΣ  « δυνάμεων, χαὶ τῷ πλήθει τῶν δικαίων, ἔδωχεν ἕαυ- 

ἣ ᾿ 

τό. Καὶ πᾶσα ὑπόστασις διχαίων, χαὶ μεγάλων καὶ 
οω.- " Ὶ - ᾽ὔ ’ 

μικρῶν, χαὶ ἀγγέλων χαὶ ἀρχαγγέλων, ἡγίασται. 
ν ᾿Ξ , 

Καὶ ἄλλη μὲν χαὶ ἄλλη χειμένων τῶν σωμάτων, 

τοῦ μὲν ὧδε, τοῦ δὲ ὧδε, χαὶ τῶν “ ἄλλων δυνά- 

μεων ἀπ᾽ ἀλλήλων ἐχουσῶν τι μέσον. Οὐ τὸ ' Πνεῦ- 
Ψ ΞΞ: , 

μα οὕτως, οὐδὲ μέρος αὐτοῦ ἑχάστῳ χαταχερμα- 
τισθὲν ζῆν ποιεῖ θείως, ἀλλὰ ἅπαντα ζῇ τῇ ὅλη αὐτοῦ 

, ἦ ρον "2 τῷ - ΕῚ ᾿ 

Ὁ δυνάμει. Καὶ ἤάρεστι πανταχοῦ τῷ ἐχπέμποντι 
“΄Χ - Κ ὩΝ ἱ ΡΞ ΕῸ ᾿ λ 

αὐτὸ Θεῷ διμοιούμενον, καὶ κατὰ τὸ εἶναι, χαὶ χατὰ 

τὸ πανταχοῦ χαὶ ἐν πᾶσιν ὁμοίως εἰναι. Καὶ εὐαγγε- 

λιζόμενος τὴν Μαριὰμ. ὃ Γαδριὴλ, καὶ ἄλλος ἀλλαχοῦ 

τινα τῶν ἁγίων" χαὶ προφητεύων ἕχαστος τῶν προ- 
- Α ΩΣ ΕῚ « , 5 ,ὔ, 

φητῶν" χαὶ Παῦλος ἐν Ῥώμη εὐαγγελιζόμενος’ 
3 

χαὶ Ἰάχωδος ἐν Ἱερουσαλήμ." καὶ Μάρχος ἐν ᾽Αλε- 
,ὔ ΑΙ Ρ 15 ΕΗ , Θ᾽ τῆν Ὁ - 

ξανδρεία" καὶ ἄλλος ἐν ἄλλη πόλει, ἐπληροῦντο τῷ 

Πνεύματι, οὐδενὸς διαστήματος χωλύοντος ἐν τῷ 
ἘΣ ππο τ -- ᾿ τδῖς , ι κι τκεὶ 

αὐτῷ ἐνεργεῖσθαι τὴν αὐτὴν χάριν. Καὶ θεός ἐστι ᾿ ' 
ΩΣ -“ Ν 

Ε διὰ τοῦτο ἕχαστος τῶν ἁγίων. 1ἴρηται γὰρ πρὸς 
.- -, 3 Χ “" 7, 

αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ ᾿Εγὼ εἶπα, θεοί ἐστε, χαὶ 

γἹ ἄο!οοῖ πος πποῦο : (τι γεἰϊχιιο οὐνειι165. πεθελίκετηι 

αἰϊφιιια παδοαπέ, ψιιο αἰϊα αὖ αἰἰὶ5 εἰδροδοαρίι". 564 

πθιιίου 6}1|5 Ἰοοΐ, πα τη]Π] Τα οπὶ ντἀθειτ, δε η θη ϊὰ τὴ 

ἀϑδθπππ|5. οϑί : 4 Δ Π 51 ΠΟ556 γοἰ που 8, οροτῷ Ργο- 

{ἀἰππὰ εϑὲ δα δ] ρβῖπη ΓοΟΌγτοΓ ; οἱ {πὸ ἀοβαηΐ, οχ 

ῬΓΘΟΘ ΠΕΡ 115 510 ΒΌΡΡΙΘΓΘ, χαὶ ἄλλη καὶ ἄλλη τῶν ἀλ- 

λων δυνάμεων ὑπόστασις, εἴο. Π{6π, αἰΐα εἰ αἴϊα ἐπὶ γε- 

ἐϊχιιάνιιπι οὐμἐπείπεπτε διιροίαπίία, οιεπι πηι αὶ αἰϊφιιεῖ 

πμαϑεαπί, χιιο α 56 ἱπνίοεθηι αἰ ἐδ) εν απαέιι}". 

Γ  ἴουοβ ἉΠ {ποῖ ΠΡῚῚ τὸ πνεῦμα δὲ οὕτως. γοοι ἃ 



λῦνεξᾷϑυβ εὐνομιῦμ 118. Υ.: Ν λδὴ 

«πομλΐπιι5. [ΘΠ ΡΟΡ 6. δοάθηι θα θη} σνραίϊα ἤθνοι. 

Ῥευ πὰιποὸ δἰϊαπη 411} νϑὲ βαποίογαμη ἄθιι5 οϑί. Ὁ)]- 

οἴπιπι δϑὲ θηΐπὶ ἃ Ὦθο δά ἴρ505: Ερο αἰαὶ, 1) 1 ρ,ώι.8ι.6. 

ὁς ἰδ, οἐ Ν{ἰϊ ἘχοοΙδὶ οπιπθς. ἘΠ᾿, 1 θιι5 ἀἰδοτη ; Ῥεαϊ η. 1. 

ΘΔ ΠΟΪΟΡ ΠῚ 50 Π1οϑὲ., Ζ7Ζ)οηλίτιι5 ἰοᾳιείτι5 6εΐ. ἘΠ.. 

Το ίζιι" ἐπὶ δέοι Τλδιις ἀἰδοτιίπι; ϑαποίουγιιπι νἱ-- Τ᾿ 3αἰ.83.8, 

ἀε]ϊοθε. ΝΝϑοθβ56. Θϑὲ δι 6 1 ΘΙ1ΠῚ (|| (115. οατιδὰ δϑὲ 

τὶ 41] δἰπε, βριρ πὰ αν Ί πὴ 6556, οἱ οχ 60 

ἀνάγκη " Θεὸν εἶναι. Οὕτω δὴ τοιούτου ἀγαθοῦ καὶ 6556. {7 Θῃ1πὶ 4ποά ΟΥΘΙΔΠΠΡιι5. σατιϑὰ Θϑὲ Οἵ 

θείου ὄντος χτήματος τοῦ Πνεύματος, πιστεύσας οἸδπιοηΐ, ἰ ΟΡΘΠΊΔΠ5. 6556 ΠΘΟΘ556 6ϑῖ ; οἵ «ποά 

ἤδη τῷ τοιούτῳ, Χριστὸν τὸν τούτου χορηγὸν ἐπι- 355 ΒΔ ΠΟΙΪ5 Οατιϑᾶ 658 ΟἿἹΡ 58 ΠΟΙ 51η} 5) 1ἀ ὨΘΟΘΘΒΔΙ]Ο 

ζητεῖν μὴ δειλία, Οὐδεὶς γὰρ δύναται εἰπεῖν Κύ- Δ Ξαποίτπη 6ϑι : [ἴὰ δὲ δύῃ 4] 4115 οδιιϑὰ δϑὲ τι 1] 

51η1, ΠΘΙΙΠῚ 6556. ΠΘΟΘ886 6ϑ[. 516 58Π6. απ ἴδ [6 

Ῥοπιῖιπ οἱ ἀϊνίπα ροββθϑϑῖο ΘΡΙΡΙΓπι5. 510, 78 ὶ 1}}1 

οὐθάθηβ, Ομυιβίθμη 4{| πῖιπ ᾿γε θὲ, {{ἸΣΘΡΘ 16 ΠΘ 

{ἰπθὰ5. πιο δπῖτι ροίθϑὶ εἰἴσθγ 6 71) οηιίπτίηι .16- 

51{1η, τιϊδὶ τι ϑρίτίίιι σατιοῖο. ἘΠ᾿ (δι ν]ΐατι ἱπ 61 ᾿ 

ΒΡ ττι5 πὶ ἈΠ ΓΘ ΥἾτι5 50 0515Γ6 ΠῈ]8 1 5 Θὰ ἃ 1Ρ50 ΠῸΠ 

θεοπρεπῶς, ζονὴν θείαν χαὶ οὐράνιον χεχτημένοι. 5Θρανδίτιν, 564 αιιο Δ ἀπο τι} 15 15 6ϑὲ ΟΠ] Πα 5 

Πάντα γὰρ ἐν ἑαυτῷ τὰ ἀθάνατα περιέχει :νοῦν πάν- Β ῬαγΠτΩ 1118, 4π|88 ἴῃ 60 δϑξ, ρᾶγῇπι 11, 4πὰπὶ 
Δ΄. δὶ ΑἸ ΓΟΥΪ Γδὶ 6] ιβηη 1 ἱπ ρΘΡΕ : 516. 1τὰ 
4πο6τ|6 1ρ56, οἵ ἴῃ 5θηι ρ5ο γιΐδηη Παθθ ; οἵ {πὶ 

᾿ρϑῖτ|5 Πππηὶ ραν οῖρο5 , ἢ, τι 4605 ἄθοθῖ, γίνιπε, 
γἱϊα πὶ αν πᾶτη ἃς Οϑ]θϑίθ ἢ) σΟΙΠ ΡΥ ἢἴ65. ΝᾺΠῚ 

1] ΟΡἴ]Π1ἃ ΟΠΙΠΐὰ 1 56 1050. σοπΠποῖ 5 ἸΏ] 

ΟἸΏΠΘΙΏ 5 ΔΠΘΘΙΙΠ ΟΠΊ ΠΟΙ 5. ΔΠΪΠΊΔ ΠῚ ΟἸΏΠΠΘΩΊ : Εἰ 

οὔτ ΒΘ Π6 56 πα ρθαΐ, ΠΟῚ {π| 01} πηι ΟΠ ΘΠ; Π6- 

416 τη] θ᾽ ΟΠ 6 ΠῚ, ΟῚ ἴπΠ 56 1050 Παρθδὲ ομηΠϊδ. 

564. πθὸ διιροῦῖ αΦΥΪ ., ΟΠ 511 ῬΘΡ ΘΟ 551 ΠΊ1|5. 

Πνεῦμα Θεοῦ, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἃ πεφηνὸς, αἴτιον αὐτὸν Οπαρτορίοι εἴ ἃρταά ἴρϑῖιπὶ οτηηΐὰ βαηΐ ρου ίθοϊα, 

ἔχον " ὡς πηγὴν ἑαυτοῦ, κἀκεῖθεν πηγάζον. ΠΉγὴ ( οαγιία5, στιά πιπι, ρᾶχ ; ἰΘἰ 855, ΒΟΠ 85.» ΞΔ ΡΊ6η- 

δὲ χαὶ αὐτὸ τῶν προειρημένων ἀγαθῶν. ᾿Αλλὰ τὸ ἢ, Ἰπ 16 ]ΠσΘμτ1α, ΘΟΠ51Π1πιπ, τπῖ6]α, ῬΙ δ ὰ5., ΘΟΘῊ Ϊ- 

τἰο, ϑα πο Ποαῖο,, γθάθμηο,, ἤἀ65., ΟΡΘΓ ΟΠ 65 

ῬοΙΘΠ ΠΑΡ ΙΙΠῚ 5, 58 ΠΑ Ομ ἀΟΠὰ 5 οἷ (ϑϑοιπητι6 

1ηῖ5 5 Π1Π1. ΝΊΠΙ ἴῃ 56 παρθοῖ δἀνθηΠ] : 564 Πὰ- 

θ6ὲ οπηπῖα 56] [6 Π6, ἰδ “πιὰ τη Π)6 1 Κ᾽ ΊΡΙίτι5, οἱ 

0 ρ80 ΘΠΊΘΡ ΘΠ5 5, Οδτι58 Π| ̓ρϑπηὶ Πα ΌΘΠ5 51σαξ 

[οπίθηι 88], δὲ 'π46 τηᾶπᾶη85. ΕῸΠ5 υζθιη δὲ 1056 

ΘΟΙῸΠῚ {π|86 ἀπῖδ ΘΠ] πλτ15 ΒΟποσιπι. Ασα χαρά 

οχ Πθο πιδηῃδί, 1 β 51:510 : 4τ|88 ὙΈΓῸ 6ΘΧ 60 Πηὰ- 

πδηΐ., ἴρϑ1ι|5 ϑιπ| ΟΡ ΠΟΠ65. Ητπιπο ΒΡΙΡΙΠΙΠῚ 

υἱοὶ Ὑ ψίστου πάντες. Καὶ, Θεὸς θεῶν, δηλονότι 

τῶν ἁγίων, Κύριος ἐλάλησε. Καὶ, ᾿Οφθήσεται ὃ 

Θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιών " δηλονότι τῶν ἁγίων. Ἀνάγ- 

χη δὲ τὸ θεοῖς αἴτιον τοὺ θεοὺς εἶναι, θεῖον Πνεῦμα, 

δ χαὶ ἐχ Θεοῦ εἶναι. Ὡς γὰρ τοῖς χαυστιχοῖς αἴτιον 

τοῦ χαυστιχοὺς εἶναι, ἀνάγχη χαυστιχὸν εἶναι, χαὶ 

τὸ ἁγίοις αἴτιον τοῦ ἁγίους εἶναι, ἀνάγχη ἅγιον 

εἶναι " οὕτω χαὶ τὸ θεοῖς αἴτιον τοῦ θεοὺς εἶναι, 

ΕῚ ᾿ο-Ὃὔὖο πὶ κ Ψ ἊΣ 

ριον ᾿Τησοῦν, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. Καὶ ἣν προ- 
, ἣΝ δι 2 ΕΝ -ν 

ίεται δὲ ζωὴν εἰς ἄλλου ὑπόστασιν τὸ Πνεῦμα, οὐ 
ψ' 2 ον 

χωρίζεται αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὥσπερ πυρὸς τὸ μέν ἐστιν 
Ὸἅ ,ὔ, “ Π Ὁ 

ἢ συνοῦσα θερμότης, τὸ δὲ, ἣν παρέχει τῷ ὕδατι, 
πο εον Ἔτο ᾿ - ἈΡ , ῖοῦ Ἢ Δ ἐν ιν 3 (ον. 12 ἢ ἑτέρῳ τινὶ τῶν τοιούτων " οὕτω καὶ αὐτὸ χαὶ ἐν 
6 Ὡτν Ἐ δῇ τ ἘΞΑ ὐχο Τὰ Χ ᾿ὰ τ» ΩΣ 

ἑαυτῷ ἔχει τὴν ζωήν" χαὶ οἱ μετέχοντες αὐτοῦ ζῶσι 

τα, ἄγγελον πάντα, ψυχὴν πᾶσαν, καὶ οὐδὲ ζητεῖ 

μεταθδολὴν, εὖ ἔχον, οὐδὲ μετελθεῖν, πάντα παρ᾽ ἑαυ- 

τῷ ἔχον. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ αὔξησιν ἐπιζητεῖ, τελειότατον ὄν. 

Διὸ καὶ παρ᾽ αὐτῷ πάντα τέλεια, ἀγάπη, χαρὰ, εἰ- 
ρήνη, «αχροθυμία, χρηστότης, σοφία, σύνεσις, βου- 

λὴ, ἀσφάλεια ; εὐσέδεια, γνῶσις, ἁγιασμὸς, ἀπολύ- 

τρῶωσις, πίστις, ἐνεργήματα δυνάμεων, χαρίσματα 
ἰαμάτων, χαὶ ὅσα τούτοις παραπλήσια " οὐδὲν ἔχον 
ἐν ἑαυτῷ ἐπίκτητον" ἀλλ᾽ ἀϊδίως πάντα ἔχον, ὡς 

υὲν ἐχ Θεοῦ πηγάζον, ἀνυπόστατόν ἐστι" τὰ δὲ ἐξ 

αὐτοῦ πηγάζοντα, ἐνέργειαι αὐτοῦ εἰσι. Τοῦτο τὸ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως ὃ Θεὸς 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ - ἐξέχεεν, οὐχ “ ἔχτισε" " ἐχα- 

ρίσατο, οὐχ ἐποίησεν - ἔδωχεν, οὐχ ἐδημιούργησεν. 

Ἔχ παραλλήλου τὰ αὐτὰ λέγω, ἐπειδή σε παντα- 

χόθεν ἑδραῖον εἶναι δεῖ. Ὃ παρὰ τούτου τοῦ Πνεύ-- 
ματος διδασχόμενος τί εἴπη “ ἐν τῇ τῶν ἀναχρινόντων 

ἀπολογίᾳ, διδαχτὸς Θεοῦ ἀχούει παρὰ τοῦ προφήτου 

δὲ ἀθεγαΐ ἃ συ] σαι. 

8. ἘΔ1 καὶ θεὸν εἶναι. ΑἹ ποϑίνϊ βερίοπι Μ85, καὶ ἐχ 

θεοῦ εἶναι. 

" ((οάεχ (Ο]Ρ. θεῖον εἶναι, αἰἰνίπμπι 6556. ἈΠῚ Ξὸχ Νἴεϑ. 

εἰ δατ θεὸν εἶναι, 7)ειιηι 6556. 

ἃ Ἄερ, ἰογίϊαβ ἐξ ἑαυτοῦ πεῴηνός. ΑἸ1 ἄπο Μ83. εἱ 

661 ἐξ αὐτοῦ, 6α ἰρ5ο 7)ε0 ἐπιθυ ϑοηϑ, εἰ ἔτι5, τοοῖο. 

ΡΉΘΡΙΙ βεουπάιι5 οἱ ἰογίϊα5. αἴτιον ἑαυτῷ ἔχων ὡς, 

εἴο. ἘΔ1Π γοτο οἵ δὸς «αϊπίιϑ αἴτιον αὐτόν ἔχον, ἤλετιπι 
παδεπς οαϊιδάπι, ορτϊπηο. 

ς ἘΔ οὐχ ἔκτισεν. ἔδωχεν, οὐχ ἐδημιούργησεν. ἐκ πα- 

ραλλχήλου. (οάοχ ΟΟ]Ρ. εἰ Ἀερ. βοχίτβ τι ἴῃ οομίθχία ; 

πθο ΔΙΠΓΟΓ ἱπίογρΓο5 ἰθσοταῖ. ποά (Ομ οἤβιιβ οο 

Ιοοο αἷξ,  ιιποπιίμπε μας οαρίϊα τι! γον ὶρὶ, δες οα- 

εἰιοίζομτι ἐπδεγῖ, ζ πιαγίψιε ἐπ 716 ἀθίίαις δρὲν-- 

{πι5, δὲ τραοίαϊιπιτηι 6556 5607) 51177: εαἰϊζάζιισνι, τεὶ διισεΐ βα- 

οἰϊαπὶ αἰϊὶ ἐπ “1 ςοειϊοὶς, ἀα ὁο πο]ο πὰπο ΟΠ 60 Θ0Π- 

ἰοπᾶοτο : 564 αἴσασα πε Ἰποιθναϊϊαποι]α ΒΆ51Π| 51ΐ, 

ἴῃ Ρτωΐζαϊίίομο ἱπαυγείαγ. 

ἃ Π]ιᾷ, ἐν τῇ τῶν ἀναχρινόντων ἀπολογίᾳ, αὔο!ρὶ 51. 

᾿ 



18 5... ΒΑΒΙΠῚ ΟΕΒΑΒΕᾺΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. ἶ 

βαποίππι οΟρίοϑ6 δια: ᾿π πῸ5 Τ)δῖι5. ΡῸῚ }16ϑιπὶ Ὁ φήσαντος" χαὶ ἔσονται πάντες διδαχτοὶ Θεοῦ. Πολὺ 

Ομ γίβεαπι : δεααϊε,, ποη ογΘαΥΪς : Ἰυσ ἔτι5 οδὲ, πῸη. οὖν τοῦτο τὸ θεῖον ἐν ψυχῇ λογιχῇ ὑπάρχει, εἰ μὴ 

(δεῖξε : ἀδάϊε, ποῦ οοπάϊαϊε, Ἐδάθηι ΒΥΠΟΏΥμΪ5 “διὰ ῥαθυμίαν ἑαυτῆς ἀποστατεῖν θέλοι. Προσπελά-- 

ἀϊοι Ομ θιι5. ἄϊοο,, φαοά ππάϊπιιθ βγηητιπι ἴΘ 6556 σασαὰ δὲ αὐτῷ χαὶ οἱονεὶ ἕν γενομένη, ἀχούει" Ὃ δὲ 

ορονγίοαξ. Οὐἱ ἃ ϑρίυϊια αἰ ἀἸοῖξ «α]α ἀἸοξαιι δὲ. χολλώμενος τῷ Κυρίῳ, ἕν πνεῦμά ἐστιν. Αὐτῷ ἣ 
; ἴπ Ῥδυ Ομ ΔΠΠ11ΠῈ ΓΕΒΡΟΠΒΙΟΠΘ , 15 Πδὶ ἀϊἰβοῖραϊαβ δόξα. ᾿Αμήν. 

Ἐπα.δή.18. γογηϊηδίπ ἃ ΡγορΠοία, {π| αἰχιῖ : ΕἸ Θυπξ ΟΠΊΠ65 
ἀϊβεῖρυ!ϊ Το. Οορίοϑβιϑ ᾿σῖταν δὲ αἰ νΊπιιϑ5 116 5Ρ1- 
Υἶτιι5. 1Π ἈΠ πηὰ ΓΔΕΟΠΪ5 ΘΟΙΏΡΟΐδ , Πἰϑΐ διὰ Π65}1- 
σϑητία ψ 6} πὶ ἃ} ᾿ρ58 ἀϊδοθάαδξ. Οὐπὶ ἀπίθπη οἱ 
ΔΡΡΙΟΡΙ Πάν ΙΕ, οἱ 45] ππτιηὶ ἔδοία Πιθεῖξ, ; ᾿ 

1. ὕογ. 6. {Ππ|| ἀιιάϊε : Ομἦ νότο Ζ71)οπιῖτιο ααϊιγθέ, τἰπτι5 
᾿» ϑρίτγιίτι5 651. Τρϑὶ 5] ουῖα. Αμηθη. 

ἰᾳ; 

Ῥοββ6 Ρεῖΐο : 7χι "εϑροπϑδίοπε {8 δὲ δογαπι γα οῖνιια, « ἘΔ41Ὶ διὰ ῥαθυμίας, ΑἹ ποδετὶ βορέεπι Μ55. διὰ ῥα- ᾿ 

φιὶ φιιεπιρίαπι ἰδ 5μα 6 ρμονοοπίαπίι". Ἀςα. του τἶπ8. θυμίαν. [πὶ Βδρ;. βεοιπᾶο ἃ ΠΡγανΐο δἀ]εοία βαπὶ 11, ' 
τῶν ἀναχρινόντων ὁμολογία, ὑπ ρεγοοπίαπεϊιιι φοπ[65- τέλος τῶν ἀντιῤῥιητικῶν ὧν ἐποίησεν ὃ ἅγιος Βασίλειος κατὰ ἡ 

δίοπε : ᾿οο εβί, ἐπὶ σοπ δϑδίοπθ ψι εἴς., αὐ βιρτα, τοῦ δυσσεφοῦς Εὐνομίου, ἔἰπὶς οοπἤαμίαιίοπιιπι χαα5 Ἢ, 

Μοχ Ἀερ. ἰογίϊιι5 προφήτου. καὶ ἔσονται γὰρ διδαχτοὶ σοπιροσμῖξ σαποίμς ακίϊίως «ἀνονδι5 ἐπιρίαπε Ετωιο-- ἦ 
θεοῦ, φησὶν ὁ προφήτης, πολλοί. ὧν τοῦτο τὸ θεῖον, εἴα. πιίιισγι. Ϊ ὁ ἮΝ 
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